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Código de Ética dos Estudantes de Medicina (CEEM)

Mais de cem médicos, professores e alunos de cursos de medicina participaram no dia 1 de agosto do
Fórum do Código de Ética dos Estudantes de Medicina (CEEM), realizado em Brasília (DF). No evento,
promovido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), foi discutido o Código de Ética do Estudante de
Medicina, que está sendo elaborado após análise de centenas de propostas recebidas desde o fim do
ano passado. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Jairo Martínez Zapata, o 1º secretário, Luiz Fernando Galvão Salinas, a conselheira, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges e os conselheiros José Henrique Leal de Araújo e Romero Bezerra, além da assessora jurídica da autaruia, Maria do Amparo, estiveram presentes no evento.
VI Congresso Brasileiro de Humanidades Médicas
O presidente do Conselho Regional
de Medicina (CRM-DF), Jairo Martínez Zapata, participou no dia 10 de
agosto da abertura do VI Congresso
Brasileiro de Humanidades Médicas,
que ocorreu no auditório Auditório
ParlaMundi da LBV. Realizado desde
2010 pelo CFM, o evento reuniu médicos de diversas especialidades, professores, acadêmicos e profissionais
de áreas afins interessados no conhecimento humanístico voltado para a
prática médica.
Com o tema central "As humanidades na formação do médico do século XXI", o congresso durou dois
dias e trouxe debates sobre o modo humanístico de ensinar a Medicina através da literatura, cinema, poesia, música e teatro.
Também estiveram presentes o 1º secretario do CRM-DF, Luiz Fernando Galvão Salinas e os conselheiros Sergio Zerbini Borges, Martha Helena Pimentel. Zappalá Borges, Adília Jane Segura e Iphis Tenfuss.
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Na ocasião, o CRM-DF fez uma doação de 600 kg de alimentos para a Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Brasília do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).
No dia 11 de agosto, a conselheira e coordenadora da Comissão do Médico Jovem do CRM-DF, Martha
Helena, ministrou palestra no evento sobre o tema Conselho e a Academia. Na oportunidade, ela falou
das atividades realizadas pela autarquia em prol dos médicos, principalmente aos jovens médicos.
“Temos realizado vários congressos, fóruns, cursos e palestras voltadas para o jovens médicos que são
o futuro do nosso país”, comentou Martha. O presidente do CRM-DF também esteve presente.

48ª Jornada de Anestesiologia do Brasil Central

A Sociedade de Anestesiologia do Distrito Federal (SADIF) realizou nos dias 25 e 26 de agosto, a 48ª
Jornada de Anestesiologia do Brasil Central e 49° Curso Fundamentos Científicos da Anestesiologia com
o tema Sistema Cardiovascular, sediados em Brasília.
A abertura do evento ocorreu no auditório da Associação
Médica de Brasília (AMBr). O presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata e o conselheiro, Jorge Araújo, participaram da mesa de abertura. Durante o evento, o conselheiro José Henrique Leal Araújo foi homenageado pela
sociedade com uma estatueta entregue por sua esposa,
junto com outros anestesistas da cidade.
Na oportunidade, a conselheira, Martha Helena, também
esteve na jornada.
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CRM-DF realiza II Fórum do DF de Prevenção ao Suicídio para médicos e população
No Brasil, 32 pessoas cometem suicídio por
dia. Segundo a OMS, 90% dos casos podem
ser prevenidos
Para comemorar o mês de combate ao suicídio, conhecido como setembro amarelo, CRMDF promoveu no dia 29 de agosto, o II Fórum
do DF de Prevenção ao Suicídio, realizado no
auditório CFM. O evento foi aberto aos médicos e a população.
O Fórum teve como objetivo alertar a população a respeito da realidade do suicídio e suas formas de prevenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. Em
90% dos casos é possível evitar que a morte aconteça, principalmente quando há depressão e outras doenças de fundo mental e emocional. Pensando na importância do tema, o CRM-DF decidiu então, alertar a população e principalmente a classe médica que sofre com a rotina cansativa e estressante do dia a dia.
Durante a abertura do evento, o presidente do CFM, Carlos Vital Tavares, comentou a importância do evento
e dos temas abordados. Ele relatou que há alguns anos visitou 184 municípios de Pernambuco, onde observou que a desigualdade social era um dos causadores do elevado número de suicídio na região e que atualmente esse fator continua sendo um gatilho de depressão e desespero que leva o ato intencional de matar a
si mesmo. “Eu pude acompanhar in loco o quanto elevado é esse número e trabalhar a prevenção é de extrema importância”, relatou Vital.
Para o presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata, as mortes causadas por suicídio não são noticiadas,
mas o número de casos é alto em todo do mundo e que há uma desassistência psiquiátrica na saúde pública.
“A psique é muito importante para o tratamento dessas pessoas. Não vejo esse movimento de assistência no
Brasil. Temas como este precisam ser divulgados para informar e ajudar não só no meio médico, mas a população em geral”, disse Jairo Zapata.
Maria Dilma Teodoro, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília (APBr), ressaltou que todos os profissionais de saúde têm a responsabilidade de realizar ações preventivas do suicídio para diminuir o número de
casos. “Ainda há um preconceito muito grande das pessoas em procurar um psiquiatra, por isso é importante
que todos atuem nessa prevenção”, concluiu.
O Fórum abordou palestras como Políticas Públicas na Área da Saúde, Espiritualidade e Suicídio ministradas
pelo coordenador geral de saúde mental do Ministério da Saúde, Dr. Quirino Cordeiro Júnior, e o Panorama
do Suicídio no Brasil e no Mundo, do diretor tesoureiro da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), do Dr.
Antônio Geraldo da Silva.
Também ocorreram mesas redondas sobre o “Risco de Suicídio Pode Estar ao Lado”, onde foram discutidos
os mitos e escolhas, como abordar o tema, acolhimento, o que fazer e quem chamar, além do tratamento com
a Espiritualidade, como funciona o adoecimento familiar, os que ficam, dor e medo, Influência Social, fé e saúde mental e espiritualidade na família como agente de prevenção ao suicídio.
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I Encontro do CRM-DF sobre Comunicação Médica
Devido ao número crescente de denúncias registradas no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) em relação a publicações indevidas de médicos nos meios de comunicação, a Comissão
de Divulgação de Assuntos Médicos (CODAME) que orienta os profissionais quanto à divulgação de matéria que eventualmente os envolva, evitando a autopromoção ou a exposição de seus pacientes, realizou nesta quarta-feira (30), o I Encontro do CRM-DF sobre Comunicação Médica, na sede da autarquia
O evento foi promovido para as empresas de comunicação que prestam serviços aos médicos e teve como objetivo orientá-los quanto à maneira correta de fazer as divulgações e preveni-los contra os abusos
na publicidade. As orientações foram baseadas através das Resoluções do CFM n° 1.974/2011 e
2.126/2015, onde o Conselho estabelece os critérios norteados da propaganda em medicina, conceituando os anúncios, a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a autopromoção e as proibições
referentes a publicações em redes sociais, entre outros veículos de comunicação.
Na oportunidade, o corregedor do CFM, José Fernando Maia Vinagre, ministrou uma palestra sobre o
assunto e falou de temas importantes como o preenchimento de dados obrigatórios em anúncios, o que é
vedado ao médico fazer em publicações, anúncio de especialidades, privacidade dos médicos e pacientes, entre outros. Para Vinagre, o tema deve ser amplamente debatido não só com a comunidade médica, mas também entre as empresas de comunicação. “Recebemos diariamente denuncias no CFM de
queixas de exercício antiético da Medicina quanto à publicidade, por isso acho importante que o assunto
seja tratado”, comentou. O assessor jurídico do CRM-DF, Marco Antônio Medeiros e Silva, também participou do evento e discursou sobre as questões jurídicas.
Durante o encontro, também foi entregue uma cartilha explicativa, criada pelo CRM-DF, que traz compilações de leis, normas, pareceres e resoluções que regulamentam o assunto. Trata-se de um instrumento
de consulta rápida e acessível, que irá auxiliar o médico e as empresas de comunicação em suas dúvidas cotidianas quanto ao assunto.

