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Conselheiros Federais da gestão 2019-2024 tomam posse em Brasília  

 Os conselheiros federais que representarão os médicos 

do Distrito Federal, Rosylane Rocha e Sérgio Tamura, tomaram 

posse no dia 1º de outubro para a gestão 2019 – 2024. 

 A cerimônia foi realizada na sede do Conselho Federal 

de Medicina (CFM), em Brasília. Durante o evento, os conse-

lheiros prestaram o juramento, em que se comprometeram a 

trabalhar pela dignidade da profissão médica e assinaram a ata 

de posse. 

 A gestão será composta por 56 conselheiros entre efeti-

vos e suplentes, incluídos os dois indicados pela Associação 

Médica Brasileira (AMB). Do total, 39 conselheiros exercerão o 

primeiro mandato no CFM, enquanto 17 foram reeleitos. 

 

  

 Também tomou posse o novo presidente do CFM, Mauro Luiz de Britto Ribeiro. Ele declarou que 

sua gestão terá como objetivo investir em fiscalização, comunicação e novos espaços políticos no Con-

gresso Nacional, além de defender o ato médico, o Sistema único de Saúde (SUS) e a qualidade do ensi-

no médico. À noite também houve a posse festiva na Associação Médica de Brasília (AMBr). 

 A conselheira Rosylane Rocha é médica perita do Tribunal Regional do Trabalho do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e médica do trabalho do Governo do Distrito Federal. Já foi representante do 

CRM-DF na gestão 2014 – 2019. 

 O conselheiro Sérgio Tamura é chefe da Cirurgia 

Geral do Hospital Regional de Ceilândia (DF), membro do 

Conselho Consultivo do Sindicato dos Médicos do Distrito 

Federal - SindMédico e ex-vice-presidente da Associação 

dos Médicos de Hospitais Privados do DF (AMHP). 

Eleições 

Entre os dias 26 e 28 de agosto, médicos de todo o Brasil 

participaram das eleições dos novos conselheiros fede-

rais. Cada Unidade da Federação elegeu um conselheiro 

federal efetivo e outro suplente. O voto foi obrigatório para 

os médicos inscritos nos Conselhos Regionais de Medici-

na e com direitos políticos e profissionais assegurados, 

sendo facultativo para os eleitores com mais de 70 anos. 
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CRM-DF iniciou o mês de outubro com evento sobre a prevenção do câncer de mama  

 O mês de outubro é conhecido pe-

las diversas ações e atividades realizadas 

para conscientizar as mulheres e a socie-

dade em geral sobre a importância da 

prevenção e do diagnóstico precoce do 

câncer de mama. 

 Pensando nisso, o CRM-DF e a 

Secretaria de Saúde do Distrito Federal 

realizaram um evento no dia 1º de outubro 

sobre a campanha Outubro Rosa. Duran-

te a conferência de abertura, o defensor 

público Ramiro Nóbrega Sant’Ana apre-

sentou os direitos do paciente com cân-

cer. Já o presidente do CRM-DF, Farid Buitrago Sánchez, mostrou dados da doença no Brasil. 

 Em uma mesa-redonda o tema do debate foi a assistência multidisciplinar ao paciente com câncer 

de mama. Participaram a odontóloga Andréia de Aquino Marsíglio, a nutricionista Fernanda Bassan Lo-

pes da Silva, o fisioterapeuta Tito Lívio Cardoso Barreto e a psicóloga Katarina Maria Matos de Lacerda 

Segunda. 

 Também estiveram presentes no evento o secretário de estado de saúde do DF, Osnei Okumoto, 

o diretor executivo da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), Marcos de 

Souza Ferreira, e a chefe da Assessoria de Política e Prevenção e Controle do Câncer, Erica Batista de 

Queiroz Rodrigues. 

 Toda a visibilidade dada ao assunto tem como motivo o fato de que o câncer de mama é o segun-

do mais comum entre as mulheres, atrás apenas do de pele não melanoma. Até o final de 2019, o Institu-

to Nacional do Câncer (Inca) prevê mais de 59 mil casos no Brasil. 

Entre os principais sintomas da doença estão: 

- Nódulo fixo e geralmente indolor nos seios; 

- Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja; 

- Alterações nos mamilos; 

- Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço; 

- Saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. 

 A detecção desses sinais logo no início e o diagnóstico precoce do câncer elevam as chances de 

cura e, em algumas situações, por meio de um tratamento menos agressivo. 

 Por isso, o CRM-DF apóia a campanha Outubro Rosa e recomenda o acompanhamento médico 

com profissionais especializados. 
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Academia de Medicina de Brasília comemora 30 anos  

 O presidente do CRM-DF, Farid Buitrago Sánchez, representou 

o Conselho no dia 11 de outubro, durante a Solenidade dos 30 anos da 

Academia de Medicina de Brasília.  

 O evento aconteceu no  

auditório da Associação Médica de 

Brasília (AMBr) e contou com gran-

des nomes da medicina.   

 O 1º secretário da autarqui-

a, Procópio Miguel dos Santos, 

também esteve presente na soleni-

dade.   

Presidente do CRM-DF recebe Título de Cidadão Honorário de Brasília  

 O presidente do CRM-DF, Farid Buitrago 

Sánchez recebeu no dia 16 de outubro, o Título de 

Cidadão Honorário de Brasília, no Plenário da Câma-

ra Legislativa.  

 A sessão solene foi presidida pela Deputada 

Arlete Sampaio. Graduado em Medicina pela Univer-

sidade Militar de Nova Granada, na Colômbia, Sán-

chez é mestre em Ginecologia e Mastologia. O médi-

co é chefe do Núcleo de Detecção Precoce e Assis-

tência da Gerência do Câncer da Secretaria de Saú-

de e professor da faculdade de Medicina da Escola 

Superior de Ciências da Saúde (ESCS). “Me sinto 

honrado por ter recebido o título de cidadão honorário de Brasília. A Câmara Legislativa me honrou com 

essa deferência e aumenta a minha responsabilidade como pessoa, como cidadão e como representante 

da classe médica. Sou agora um embaixador da cidade de Brasília, e espero sempre elevar o nome des-

ta cidade maravilhosa que me acolheu”, comemora o médico. 

Na ocasião, representantes de entidades médicas e da socieda-

de prestaram homenagens ao agora cidadão honorário da cida-

de. O filho do médico, Guilherme Buitrago, fez uma homenagem 

surpresa ao pai, onde proferiu palavras de carinho e admiração. 

Uma paciente do médico também compareceu a solenidade e 

agradeceu Dr. Farid por tê-la ajudado durante o tratamento con-

tra o câncer de mama.  
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CRM-DF homenageou médicos que completaram 50 anos de profissão sem sanção ética  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Médicos que completaram 50 anos do exercício da medicina sem qualquer sanção ética profissio-

nal foram homenageados pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) no dia 17 de 

outubro, no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS). O evento fez parte das comemo-

rações do Dia do Médico, celebrado em todo o país, dia 18 de outubro.  

 Cerca de 60 médicos receberam um diploma pelo desempenho prestado à população do DF. Ins-

tituída pela Resolução do CRM-DF N° 186, no dia 8 de fevereiro de 2001, o tributo foi criado com objetivo 

de dar conhecimento público dos exemplos dignificantes do exercício profissional de médico desses mé-

dicos. “Esses profissionais são exemplos de conduta elevada no nobre exercício da profissão médica e 

exemplo para futuras gerações”, destacou o presidente do CRM-DF, Farid Buitrago Sánchez. 

 O Conselho também divulgou os dados da Campanha de Violência contra os Profissionais de Sa-

úde do DF realizada em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-

DF), em agosto e setembro deste ano. O Objetivo da ação foi chamar atenção sobre a importância de 

registrar esse tipo de crime na forma de boletins de ocorrência. 

 Além de toda responsabilidade em torno dessa profissão, os médicos enfrentam grandes dificul-

dades cotidianamente, com a falta de estrutura e recursos nas unidades de saúde do DF. Sem condições 

dignas de trabalho, os profissionais de saúde não conseguem desempenhar de maneira adequada o seu 

papel, o que gera insatisfação por parte dos pacientes. A problemática tem afetado o dia a dia dos médi-

cos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que têm sofrido violência no local de trabalho. 

 Dos 427 profissionais de saúde que responderam a pesquisa, 84,1% já sofreram algum tipo de 

agressão no ambiente de trabalho. O setor público concentra o maior número de agressões, com 65,2%, 

sendo que 83,6% são verbais. “Ė necessário que o Estado adote providências no sentido de garantir a 

segurança dos profissionais de saúde, inclusive com campanha de sensibilização junto à sociedade para 

combate à Violência contra os profissionais de saúde”, explicou a conselheira, Rosylane Rocha. 
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Dia do Médico — Senadores homenageiam profissionais da área  

 O Conselho Regional de Me-

dicina do Distrito Federal participou 

de várias comemorações do Dia do 

Médico. Dentre elas, uma homena-

gem dos senadores no Plenário do 

Senado Federal, no dia 18 de outu-

bro. Durante a sessão, foram desta-

cados personalidades da área da 

saúde.  

 O presidente do CRM-DF, 

Farid Buitrago Sánchez e o conse-

lheiro regional e federal, Sérgio Ta-

mura, foram alguns dos médicos em 

destaque. Eles participaram da me-

sa solene e também homenagearam 

seus colegas médicos pela data.   

 Sete senadores em atividade, quase 10% de toda a Casa, são médicos de formação: Confúcio 

Moura (MDB-RO), Humberto Costa (PT-PE), Marcelo Castro (MDB-PI), Nelsinho Trad (PSD-MS), Otto 

Alencar (PSD-BA), Rogério Carvalho (PT-SE) e Zenaide Maia (Pros-RN). O Senado tem três ex-ministros 

da Saúde nos seus quadros: Humberto (2003-2005), Castro (2015-2016) e José Serra (PSDB-SP) (1998-

2002).  

 Em sessão solene de home-

nagem ao Dia do Médico, no dia 21 

de outubro, na Câmara Legislativa do 

Distrito Federal, foram entregues mo-

ções de louvor para vários médicos. 

A solenidade foi convocada pelo de-

putado Jorge Viana.  

 O presidente do CRM-DF, Fa-

rid Buitrago Sánchez e a conselheira 

regional e federal, Rosylane Rocha, 

participaram da sessão.  

   

Dia do Médico — Câmara Legislativa também comemora a data com monções de louvor  
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Instituições recebem Certificado da Comissão de Ética Médica  

  

 O CRM-DF entregou no dia 23 de outubro, o certificado da Comissão de Ética Médica às Comissões 
das Instituições: Hospital de Apoio de Brasília, Hospital Pacini Ltda, Instituto de Cardiologia Biocárdios e Clíni-
ca Safe Critical Care. 

 As Comissões de Ética Médica são órgãos de apoio aos trabalhos dos Conselhos Regionais de Medi-

cina dentro das instituições de assistência à saúde, possuindo funções investigatórias, educativas e fiscaliza-

doras do desempenho ético da medicina. 

 

 

 

 

 

 

 


