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Hran recebe Campanha Nacional de Prevenção de Queimadura
O Vice-Presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Iphis Tenfuss Campbell, participou no dia 6 de junho, da abertura da Campanha Nacional de Prevenção a Queimadura, que
aconteceu no grande auditório do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). A ação foi promovida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Queimados.
No DF, o Hospital Regional da Asa Norte é referência para atendimento de queimados. Funcionando 24
horas por dia, no terceiro andar da unidade, o local conta com 18 leitos de internação, um centro cirúrgico, uma sala de curativos e duas salas de balneoterapia (curativo com lavagem da ferida). Em 2015, foram feitos 2.258 atendimentos de queimados no pronto-socorro, com 299 internações, 452 cirurgias de
emergência e eletivas.

Julgamento Simulado no CRM-DF

Nos dias 14 e 21 de junho, cerca de 60 alunos do 6º período da Faculdade de Medicina do UNICEUB,
tiveram a oportunidade de participar de um julgamento simulado no plenário do CRM-DF.
Seguindo os mesmos moldes e roteiro de um julgamento real, incluindo a votação individual dos presentes quanto à absolvição ou culpabilidade do denunciado, por meio de um caso fictício, os estudantes tiveram oportunidade de vivenciar de que forma os médicos são julgados pelo Conselho. A iniciativa partiu do
conselheiro e professor da Faculdade de Medicina, Conselheiro José Roberto de Deus Macedo, tendo
ainda como Presidente da sessão o 1º Secretário, Conselheiro Luiz Fernando Salinas.

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

Abertura XXI Congresso de Cardiologia de Brasília

Cardiologistas de todo o Distrito Federal participaram do XXI Congresso de Cardiologia de Brasília que
ocorreu nos dias 23 a 25 de julho, no teatro do Royal Tulip Brasília Alvorada. O tema do evento foi Prevenção e Longevidade. Na oportunidade, a Presidente do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá
Borges, participou da mesa de abertura do Congresso e agradeceu aos médicos Luciano Vacanti, Presidente do XXI Congresso de Cardiologia de Brasília e José Roberto Barreto Filho,
Presidente da SBC-DF, pela oportunidade de prestigiar os médicos cardiologistas, poder participar do
evento, aprender e trocar experiências.

14º Congresso Terapia Intensiva
Pediátrica
A Dra. Martha Helena Pimentel, participou nos dias 22 a 25 de junho, do 14°
Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica, que ocorreu no Centro de
Convenções e teve como tema central: Qualidade e Segurança. Durante o
Congresso, também ocorreu o II Simpósio Internacional de Terapia Intensiva
Cardiológica Pediátrica.
No dia 24, a Presidente do CRM-DF foi
mediadora da mesa, onde foram apresentados os seguintes temas: Ética- Cuidados paliativos: Reconhecer, Indicar, Fazer- Distanásia e obstinação terapêutica- O impacto do cuidado
do final da vida na equipe clínica. Já no dia 25, a Dra. Martha participou da sessão: Ainda há dúvida/ direto ao ponto: limitação de esforço terapêutico, onde ministrou palestra sobre o tema Aspectos Médicos e
Legais. Além de espaço para a Terapia Intensiva Pediátrica, o evento também contou com programação
para a Terapia Intensiva Neonatal, fisioterapia, enfermagem e psicologia.
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CRM-DF reuniu-se com médicos residentes para tratar de paralisação

Médicos residentes do DF iniciaram uma greve, no dia 15 de junho, por alegarem erros no pagamento realizado pela Secretaria de Saúde. Os residentes também reclamaram da desordem do pagamento do auxilio
moradia. O CRM-DF se reuniu com a classe no dia 22 de junho para tratar do assunto, tendo como objetivo
contribuir para o diálogo entre a SES-DF e os residentes, visando a resolução da situação. Antes da reunião,
a Dra. Martha já havia conversado com o secretário de saúde solicitando urgência no pagamento da pendência financeira. O secretário se comprometeu regularizar a situação e encaminhou um oficio informando a
regularização dos débitos. A SES-DF também encaminhou um documento aos residentes informando que o
pagamento da bolsa será regularizado em julho. Após a decisão, os médicos encerraram a greve.

Importância da prevenção do suicídio
O CRM-DF esta preparando um grande evento
para os médicos de todo o Distrito Federal sobre prevenção ao suicídio. A idéia é realizar
um fórum com o tema no mês de setembro,
quando é realizado o Setembro Amarelo —
movimento mundial realizado há alguns anos e
estimulado por entidades médicas e pelo IASP
(Associação Internacional para Prevenção do
Suicídio). Setembro Amarelo pretende iluminar
grandes símbolos das principais cidades de
amarelo e chamar a atenção da sociedade para a questão do suicídio como um problema de saúde pública que deve ter a atenção de todos e pode ser evitado.
O CRM-DF pretende promover palestras com psiquiatras, psicólogos, médicos e representantes religiosos. A autarquia entende que o tema precisa ser debatido devido ao grande número de suicídios que tem
ocorrido não só no DF, mas em todo o Brasil. Segundo o Serviço Móvel de Urgência (SAMU), são atendidos cerca de quatro casos por dia.
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Estudantes de Medicina participam de palestra no CRM-DF
Estudantes que estão concluindo o curso de Medicina da Universidade de Brasília (UnB), Universidade Católica e Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central (Faciplac) estiveram no Conselho
Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), nesta quinta-feira (17), para conhecer a Autarquia, aprender sobre titulação, graduação, Código de Ética Médica, os deveres do médico e os cuidados que devem
ter durante um atendimento.
Além da palestra ministrada pela presidente do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, pelo 1º
Secretário do CRM-DF, Luiz Fernando Salinas e pela chefe do Departamento de Registros do CRM-DF
(Dereg), Flavia Feitosa.
Os futuros médicos também deram entrada na documentação necessária para a inscrição médica, já que a
outorga de grau dos estudantes será em julho. Durante a colação festiva eles receberão das mãos da Presidente do CRM-DF a Carteira de Médico que dá direito ao exercício legal da Medicina.

