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Presidente do CRM-DF se reúne com governador do DF para discutir sobre a crise na saúde
A presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, juntamente com o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Carlos
Vital Tavares Corrêa Lima, e o assessor jurídico do CRM-DF Marco Antônio Medeiros e Silva, reuniram na tarde de terça-feira (19) com o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, e com o
Secretario de Saúde do DF, João Batista de Sousa, para tratar, mais uma vez, sobre a grave crise
instalada na saúde, principalmente no setor da pediatria. O encontro também contou com a presença
do promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Jairo Bisol.
Em abril, a presidente do CRM-DF já havia se encontrado com o governador do DF para discutir o
assunto. A não resolução da grave crise fez com que a autarquia solicitasse apoio do presidente do
CFM que se prontificou em participar da reunião para tentar resolver a extrema crise que afeta o serviço público de saúde. Durante o encontro, a presidente Martha Helena Pimentel Zappalá Borges voltou a ressaltar a importância de resolver o problema da falta de pediatras nas unidades de saúde e do
desabastecimento de medicamentos e insumos. A ausência desses profissionais especializados e a
falta dos materiais adequados têm causado restrição no atendimento e impedido que os médicos atuem com excelência. O CRM-DF estará acompanhando todas as dificuldades enfrentadas pela população e médicos do serviço público. A autarquia conta também com o apoio do presidente da Sociedade de Pediatria do DF, Luiz Claudio Castro, e do presidente da Associação Médica de Brasília
(AMBr), Luciano Gonçalves de Sousa, para garantir a qualidade dos serviços prestados.
Conselheiros participam de Fórum de
Residência Médica no Rio de Janeiro
A presidente do Conselho Regional de Medicina
do Distrito Federal (CRM-DF) Martha Helena Pimentel Zappalá Borges e o presidente da Comissão Distrital de Residência Médica, José Henrique Leal Araújo, também conselheiro do CRMDF, participaram na noite desta quinta-feira (21),
do Fórum de Residência Médica e Políticas de
Saúde- Cenário Atual e Perspectivas, no Rio de
Janeiro. O evento realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro discutiu a importância da residência médica no Brasil.
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Vamos resgatar nossas crianças
Nesta segunda-feira (25), data em que é celebrado o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, uma comitiva do Conselho Regional de Medicina do DF visitou quatro hospitais públicos para
divulgar a campanha de resgate à criança desaparecida. As unidades de saúde escolhidas foram:
Hospital da Criança, o Hospital Universitário de Brasília (HUB), Hospital das Forças Armadas (HFA),
além do Hospital Regional de Ceilândia (HRC).
Durante as visitas, a presidente do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, e o primeiro
secretário, Luiz Fernando Galvão Salinas, acompanhados de alguns funcionários, orientaram os
diretores, médicos e servidores das unidades de saúde de como proceder em casos de atendimentos a crianças desaparecidas. Folders educativos e camisetas do movimento também foram entregues.
Observar a semelhança dos menores com os pais, o comportamento da criança com o acompanhante e conferir os documentos dos pacientes e responsáveis, são algumas ações que deverão
ser seguidas pelos médicos. Em casos suspeitos, as autoridades policiais deverão ser informadas.
A participação da sociedade é importante para o êxito da campanha.
A população e pacientes também receberam explicações de como proceder caso o crime ocorra. “A
família tem que denunciar, imediatamente, o desaparecimento à polícia e fazer um boletim de ocorrência, pois não há necessidade de esperar 48 horas. A lei prevê a busca imediata pelas crianças a
partir da ocorrência policial”, explica a presidente do CRM-DF.
Além dos hospitais visitados, o CRM-DF também encaminhou folders educativos para a direção das
demais unidades de saúde do Distrito Federal a fim de incluir o tema nas conversas com os médicos e a população.
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Residentes concluem XLV Curso de Ética Médica
Com intuito de discutir questões sobre Ética, responsabilidade do exercício médico e direitos e deveres
da profissão, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRMDF) promoveu neste mês, o XLV
Curso de Ética Médica, no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs).
Cerca de 150 residentes participaram do evento que teve duração de um mês e contou com palestras
ministradas por especialistas e conselheiros do CRMDF. Realizado duas vezes ao ano, sempre nos meses de maio e setembro, o curso é obrigatório para a conclusão da residência médica.
O encerramento ocorreu nesta quarta-feira (27). Na ocasião, os residentes foram submetidos a uma prova discursiva sobre os temas apresentados. O resultado das avaliações será informado, no próximo mês,
nas Comissões de Residência Médica dos hospitais.

Prontuário Médico é tema de encontro em Ceilândia
O assessor jurídico do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal
(CRM-DF) Dr. Marco Antônio Medeiros e Silva participou na tarde desta
segunda-feira (25), no Auditório do Hospital Regional de Ceilândia, do Encontro de Atualização para Servidores em Leis e Normas no Âmbito da
Saúde, onde ministrou uma palestra sobre prontuário eletrônico. O evento
foi promovido pela Coordenação Geral de Saúde de Ceilândia.
Cerca de 80 pessoas, entre médicos, enfermeiros e servidores da regional de saúde participaram do encontro que também contou com a participação dos especialistas Lenilton Caixeta de Souza, assessor da Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) da Secretaria de Saúde do DF e da assessora da Procuradoria Geral do DF (PJDF), Geórgia Coutinho dos Santos.

