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III Fórum de Medicina do Esporte
A presidente do Conselho Regional de Medicina do DF,
Martha Helena Pimentel Borges, participou do III Fórum
de Medicina do Esporte, realizado no dia 5 de julho, em
Brasília. Além das Olímpiadas 2016, a atuação do médico
do esporte e aspectos clínicos dos atletas de alto desempenho foram debatidos pelos participantes.
Durante o evento, Emmanuel Fortes afirmou que as discussões serão usadas como subsídio para a elaboração
de resoluções e pareceres. ―Também vamos continuar
lutando pela valorização da medicina do esporte. Não há
quem nos canse‖, afirmou. Fortes afirmou, ainda, que o
CFM continuará trabalhando pela exigência do atestado
médico para a realização de atividades físicas.
——————————————————————————————————————————————--

Situação da Ortopedia na Rede Pública de Saúde

No dia 5 de julho, Dra. Martha Helena Pimentel Zappalá Borges presidiu a Sessão Plenária da autarquia,
tendo como tema discussão da situação da Ortopedia na Rede Pública de Saúde do DF, contando com a
participação do Secretário de Saúde do DF (SES-DF), Humberto Lucena da Fonseca, a Secretária Adjunta, Eliene Ancelmo Berg, o Subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Daniel Seabra Resende, além
de médicos Ortopedistas e Conselheiros do CRM-DF.
Ficou definido que tendo em vista a gravidade da situação, principalmente quanto aos vários pacientes
portadores de fraturas no quadril e de traumas internados nas emergências dos hospitais aguardando
colocação de prótese e outros procedimentos, um agendamento de audiência com o Presidente do
TCDF, Renato Rainha, com a presença do Secretário de Saúde e outras autoridades a fim de buscar recursos que viabilizem os procedimentos emergenciais necessários.
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Conselheiros do CRM-DF comemoram conclusão do curso de Bioética

Três conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) celebraram no dia 11
de julho, a conclusão do curso de Bioética pela quinta turma do Programa de Doutoramento. Fruto de
parceria do Conselho Federal de Medicina (CFM) com a renomada Universidade do Porto (Portugal), o
programa dedica-se ao avanço do conhecimento em defesa da ética e da justiça a partir dos princípios
bioéticos.
A cerimônia, realizada na sede do CFM em Brasília, diplomou a médica geriatra Claudia Burlá – que concluiu o doutorado – e certificou 19 estudantes brasileiros pelo término do primeiro ano do programa, dentre eles, a presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Martha Helena
Pimentel Zappalá Borges, e os conselheiros da autarquia, José Henrique Leal Araújo e Leonardo de Sousa Santos.
Na oportunidade, a Tribuna de Honra foi composta pelo presidente do CFM, Carlos Vital; pelo presidente
da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos de Portugal, José Miguel Guimarães; pela vicereitora para Relações Externas e Cultura da Universidade do Porto, Maria de Fátima Marinho; pela diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Maria Amélia Ferreira; pelo diretor do programa
doutoral em Bioética, Rui Nunes, e pelo coordenador do programa e diretor-tesoureiro do CFM, José Hiran Gallo.
Durante o evento, a turma contou com um ciclo de conferências com os temas ―Bioética: uma ponte para
o futuro‖, do presidente do CFM, Carlos Vital; ―Ética em Pediatria‖, do 1º vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP), Clóvis Francisco Constantino; e ―Ética e Demência de Alzheimer‖, da sócia
fundadora e membro do conselho consultivo da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP),
Claudia Burlá.
Também foram abordados os temas ―Testamento Vital‖, com a advogada especialista em temas de Direito Médico, Luciana Dadalto, e ―Ética e gestão na saúde‖, com Rui Nunes. Os doutorandos também cursaram, nos dias 12 e 13 de julho, a disciplina Bioética Geral, regida pelo professor doutor Rui Nunes, e foram submetidos a uma avaliação no dia 14 de julho.

B O L E T I M I N F O R M AT I V O
C R M - D F
JULHO DE 2016

1º Fórum Nacional da Comissão Nacional Pró-SUS
Cuiabá recebeu nos dias 14 e 15 de julho a etapa Norte e Centro-Oeste do 1º Fórum Nacional da Comissão
Nacional Pró-SUS. O encontro reúne dezenas de lideranças, entidades públicas e não-governamentais dos
estados participantes para debater questões que trazem impacto à assistência oferecida no Sistema Único
de Saúde. O evento foi realizado no auditório do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRMMT) para médicos, gestores, servidores, estudantes e
profissionais da área da saúde.
O evento reforçou à campanha ―O Brasil tem urgência
em ser bem tratado‖, que expõe as muitas deficiências
nas políticas públicas e de gestão na atenção à saúde
da população.

Médicos recebem carteira profissional

Nos dias 22, 23 e 28 de julho, estudantes de medicina de três Faculdades do Distrito Federal receberam do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), a carteira profissional
de médico que dá direito ao exercício legal da medicina. O documento foi entregue pela presidente do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, durante a colação de grau dos jovens médicos, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
No dia 22 de julho, 50 médicos da Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto
Central (Faciplac), vestiram a beca para receber a tão esperada carteira profissional e comemorar com os familiares e amigos a conquista de se tornarem médicos. No dia 23, foi a vez dos estudantes da Universidade de Brasília (UnB) que contou com participação de 24 formandos. Por
último, no dia 28 de julho, 48 estudantes da Universidade Católica de Brasília (UCB) encheram o
auditório do Centro de Convenções, onde homenagearam os docentes, pais presentes e ausentes, Deus, familiares e amigos. De posse da carteira profissional, os médicos já podem exercer a
medicina.
Um mês antes da colação festiva, os estudantes participaram de uma palestra educativa na sede do Conselho Regional de Medicina do DF, onde deram entrada na documentação para a inscrição médica, conheceram a autarquia, aprenderam sobre titulação, graduação, Código de Ética Médica, os deveres do médico e os cuidados que devem ter durante um atendimento.
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II Fórum de Clínica Médica

A atuação, a formação e as competências da especialidade Clínica Médica foram alguns dos assuntos debatidos no II Fórum de Clínica Médica, promovido pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), em Brasília. Dra. Martha esteve presente no evento que teve dois dias de atividades (28
e 29 de julho). Na ocasião, os presentes puderam participar de grupos de discussão sobre a especialidade na formação médica, o programa de residência, além de debates sobre a prática
profissional. A Clínica Médica concentra o maior número de registros de títulos no país (35.060),
segundo a Demografia Médica do Brasil de 2015. Durante o II Fórum de Clínica Médica, o presidente do CFM, Carlos Vital, ressaltou que grande parte dos médicos não se especializaram e
estes exercem regularmente a área. Ele informou que o médico devidamente inscrito no CRM
está apto ao exercício de sua profissão em qualquer dos seus ramos ou especialidades.
Ajude na revisão do Código de Ética Médica

