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CRM-DF tem nova diretoria
A nova diretoria do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) tomou posse no dia
2 de junho durante a sessão plenária do corpo de conselheiros. Na oportunidade, foram empossados
os novos ocupantes dos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários e tesoureiro, além dos corregedores e dos membros da Comissão de Tomada de Contas. O mandato terá
duração de 20 meses, de 01 de junho de 2015 a 31 de janeiro de 2017. A presidente do CRM-DF,
Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, foi reeleita por unanimidade pelos conselheiros.
Confira a composição da nova diretoria:
Presidente: Martha Helena Pimentel Zappalá Borges
Vice-presidente: Iphis Tenfuss Campbell
1º secretário: Luiz Fernando Galvão Salinas
2º secretário: Clayton Barbieri de Carvalho
Tesoureiro: Romero Bezerra Barbosa
Corregedoria: Jorge Gomes Araújo Rodrigo Machado Cruz Sérgio Zerbini Borges
Comissão de Tomada de Contas: Antônio Cesar Paes Barbosa Jefferson Lessa Soares de Macedo
Mario Silveira da Costa

Presidente reeleita, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges.
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Violência Obstétrica é tema de palestra no CRM-DF
A convite da presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRMDF), Martha Helena
Pimentel Zappalá Borges, o procurador de justiça do MPDFT, Dr. Diaulas Costa Ribeiro, ministrou no dia
16 deste mês, uma palestra sobre Violência Obstétrica (agressão contra a mulher durante o parto) no
âmbito jurídico, na sessão plenária do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF).
Na oportunidade, estavam presentes os conselheiros e integrantes da câmara técnica da autarquia, o
presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e obstetrícia (Febrasgo), EtelvinoTrindade, e o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Luiz de Britto Ribeiro e da presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Brasília (SGOB), Lucila Nagata.
Durante a palestra, Dr. Diaulas Costa contou casos de violência no parto cesáreo, normal e humanizado
e explicou que o tema tem sido tratado em vários países, sempre com pensamentos diferentes.
Segundo o palestrante, o Brasil não é campeão em partos cesáreos, mas sim, a região do México, especificamente em Monterrey, onde cerca de 90% das mulheres preferem o parto cesáreo. “O índice de cesariana da região de Monterrey é a maior do mundo. Muitas mulheres nem sabem o que é parto humanizado”, relata. O procurador ainda defende que cabe a gestante escolher o tipo de parto que deseja fazer,
mas que deve sempre procurar um médico especializado. “Acredito que o parto é um momento intimo da
mãe, pai e do filho”, completa Diaulas.

Nota Oficial
O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal vem informar oficialmente que a
publicação divulgada na página do Facebook (Servidores de Conselho de Classe
Profissional) no dia 8 de junho, referente ao tema “Conselho Regional de Medicina DF
implanta RJU- Regime Jurídico Único” não procede. Trata-se de uma publicação inverídica e
não oficial, a qual não foi autorizada pelo CRM/DF. Esta autarquia já entrou em contato com
o responsável pela página para que a publicação seja retirada do ar. O CRM/DF ressalta
que este tema ainda esta sendo estudado pela diretoria e autoridades competentes.
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Estudantes de Medicina participam de curso no SAMU patrocinado pelo CRM-DF
Cerca de 30 formandos de medicina da Universidade Católica de Brasília participaram no dia 24 de
junho do Curso de Acidentes com Múltiplas Vítimas, promovido pelo Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) em parceria, pela primeira vez, com Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. A autarquia regional agora fornece os materiais didáticos e os diplomas de conclusão do curso.
Os alunos tiveram aulas práticas e teóricas sobre o tema, onde aprenderam a realizar o atendimento
pré-hospitalar de urgência e emergência, priorizando a classificação de risco das vítimas. Normalmente
os casos envolvendo múltiplas vítimas são decorrentes de acidentes com transportes coletivos como
ônibus, metrô e avião ou que envolvam vários veículos simultaneamente. Os alunos também aprendem
durante o curso, as rotinas envolvidas para garantir a condução adequada para socorrer cada tipo de
vítima.
As aulas são ministradas por instrutores especializados do SAMU com duração de um dia. Após a conclusão, todos os alunos receberão um certificado de participação. O objetivo do CRM-DF, que possui
em sua autarquia a Comissão do Médico Jovem, é priorizar a formação do médico jovem para que atuem com competência e excelência no exercício deste atendimento. Por isso, a presidente do conselho,
Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, juntamente com o coordenador do Samu, Rodrigo Caselli decidiram garantir o curso aos internos do 12º semestre como complemento do aprendizado ao final da
graduação de medicina.
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Crise na Saúde Pública do DF é debatida em audiência pública
A presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Martha Helena Pimentel
Zappalá Borges, juntamente com o conselheiro Dr. Jairo Martínez Zapata, o coordenador da corregedoria do CRM-DF, Dr.Sergio Zerbini Borges, e o assessor jurídico, Dr. Marco Antônio Medeiros e Silva,
participaram no dia 25 de junho, de uma audiência pública realizada na Plenária I, da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, organizada pelo deputado Ronaldo Fonseca. O tema
tratado foi à Crise da Saúde Pública no DF.
A comissão do CRM-DF participou da audiência e acompanhou a discussão dos conflitos enfrentados
na Rede Pública de Saúde do DF. Os problemas têm sido debatidos constantemente nas plenárias da
autarquia e nos encontros mensais através do presidente do Conselho Federal de Medicina do DF, Carlos Vital Tavares Corrêa Lima e os demais presidentes dos conselhos regionais de todo o país. A presidente Martha Helena também levou a problemática ao governador do DF, Rodrigo Rolemberg, com o
qual já teve duas reuniões para tratar sobre o assunto, onde ressaltou as preocupações do Conselho
Regional de Medicina do DF com a crise atual.
Além do CRM-DF, também estiveram presentes no debate o secretário de Saúde do DF – João Batista
de Souza, o promotor Prosus Jairo Bisol, presidente do SindSaúde – Marli Rodrigues e a representante
do Sindicato dos Enfermeiros do DF, Lucilene Úrsula.
Durante a audiência pública, os principais temas enfatizados foram à falta de insumos, medicamentos,
leitos de UTI fechados, falta de profissionais e déficit financeiro. Na oportunidade, a questão orçamentária da saúde também foi debatida por todos os convidados. O promotor Prosus Jairo Bisol chegou a
destacar que a falta de orçamento do Governo do Distrito Federal tem comprometido seriamente toda
a Rede de Saúde do DF.

