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Presidente do CRM-DF ministra palestra para profissionais de saúde do
Estágio de Adaptação e Serviço do Exército

A presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Martha Helena
Pimentel Zappalá Borges, realizou no dia 8 de março, uma palestra direcionada aos profissionais
de saúde do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) do Batalhão da Guarda Presidencial –
“Batalhão Duque de Caxias”, no Setor Militar Urbano de Brasília. Na oportunidade, a presidente
discursou para os jovens das Forças Armadas sobre os desafios éticos na atualidade, código de
ética médica e responsabilidade médica.
Durante a apresentação, a Dra. Martha Helena destacou que o jovem médico é o futuro do país
devendo assim agir com ética, profissionalismo e dedicação ao próximo e a profissão.
Ao final da apresentação, o Comandante do BGP, Coronel Carlos Frederico Gomes Cinelli, agradeceu a presidente do CRM-DF pela palestra e aproveitou a data – 8 de março – quando se é
comemorado o Dia Internacional da Mulher para homenagear a integração feminina em todas
as categorias profissionais, bem como os avanços nessa área obtidos por elas nas últimas décadas, inclusive nas Forças Armadas. Durante o encerramento do evento, foram entregues botões
de rosas brancas a todas as mulheres presentes.
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CRM-DF participa de encontro da Comissão do Médico Jovem no CFM

No dia 8 de março a presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF)
participou do encontro da Comissão do Médico Jovem no Conselho Federal de Medicina no
Conselho Federal de Medicina (CFM). Os médicos representantes se reuniram para discutir assuntos como avaliação do ensino médico, residência médica, entre outras.
I Encontro Nacional de Secretários-Gerais e
e Funcionários Pessoa Física e Pessoa Jurídica dos Conselhos Regionais de Medicina
(CRMs)
O Conselho Federal de Medicina (CFM) realizou, nos dias 8 de 9 de março, o I Encontro Nacional de Secretários-Gerais e Funcionários
Pessoa Física e Pessoa Jurídica dos Conselhos
Regionais de Medicina (CRMs). O evento ocorreu na sede do CFM em Brasília e foi aberto pelo presidente do CFM, Carlos Vital, que compôs
a mesa ao lado do secretário-geral da autarquia,
Henrique Batista, e do diretor-tesoureiro, Hiran
Gallo.
O 1º secretario do CRM-DF, Luiz Fernando Salinas, esteve presente no Encontro representando
a Autarquia. Os participantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal debateram temas como a aplicabilidade do Manual de Procedimentos Administrativos (MPA) do CFM para
pessoa jurídica; regras para a instituição de diretorias técnicas nos estabelecimentos de saúde;
a unificação dos procedimentos para registro de especialidades médicas; e a implantação do sistema central de transferência de registros.
Ao final dos debates, o secretário-geral do CFM ressaltou a importância de propiciar a todos os
CRMs a oportunidade de apontar as realidades vividas em seus estados.
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Palestra para profissionais de saúde do Estágio de Adaptação e Serviço da Base Aérea

No dia 11 de março, a presidente do CRM-DF também ministrou a palestra aos médicos do estágio de adaptação e serviço do ano 2016 na Base Aérea de Brasília. A Dra. Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, explicou aos jovens médicos como funciona a Autarquia e sua finalidade
na área de sua jurisdição e nos limites de sua competência: supervisionar o cumprimento das
normas da ética profissional e, ao mesmo tempo, julgar o exercício profissional do médico e disciplinar a categoria médica, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e elevado conceito da profissão e dos que a exercem legalmente.
Os outros temas abordados durante o evento foram os desafios éticos na atualidade, código de
ética médica e responsabilidade médica.
Na ocasião, a Dra. Martha Helena recebeu um certificado de agradecimento do Major Brigadeiro
Rogério Gammerdinger Veras, Comandante do VI Comando Aéreo Regional, além de vários
presentes da unidade.
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Novo Secretario de Saúde do DF é convocado para plenária no CRM-DF

O novo secretário de Saúde do Distrito Federal, Humberto Lucena Pereira da Fonseca, foi convocado a participar da Plenária do CRM-DF na manhã do dia 17 de março. Na oportunidade,
também estiveram presentes a secretária adjunta de Saúde do DF, Eliene Ancelmo Berg, e o
atual subsecretário de Atenção a Saúde (SAIS), Daniel Seabra.
O objetivo do encontro é de apresentar o CRM-DF ao novo secretário os problemas envolvendo
a saúde pública do DF, principalmente os casos antigos que ainda não foram solucionados como, por exemplo, a superlotação, falta de insumos, materiais e medicamentos, melhores condições de trabalho para os médicos e um atendimento digno e de qualidade a população.
A presidente do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, juntamente com os conselheiros da Autarquia, apresentaram as problemáticas da crise instaurada na Rede Pública de Saúde do DF e pediram ajuda ao novo secretário para que os problemas sejam sanados o quanto
antes, visto que o CRM-DF tem se empenhado ativamente para ajudar as equipes médicas e os
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Presidente do CRM-DF visita HFA e Hospital Naval de Brasília
Na manhã do dia 18 de março, a presidente do Conselho Regional de Medicina do DF, Martha
Helena Pimentel Zappalá Borges, visitou o Hospital das Forças Armadas (HFA) e o Hospital Naval de Brasília a fim de estreitar os laços com as equipes médicas que atuam nestas unidades
de saúde, principalmente com os jovens médicos que fazem residência nestes locais. A Dra.
Martha Helena aproveitou a oportunidade para entregar pessoalmente a Ética Revista, feita pelo
CRM-DF, ao Dr. Vitorino Modesto dos Santos, coordenador da COREME e supervisor do PRM
da Clínica Médica do HFA; ao Brig. Méd. Eduardo Serra Negra Camerini, diretor técnico de Ensino e Pesquisa do HFA; ao Gen. Div. Lauro Luís Pires da Silva, comandante logístico do HFA; ao
CMG (Md) Nestor Francisco Miranda Junior, diretor-geral do Hospital Naval de Brasília, e aos
demais médicos e representantes das Forças Armadas. Durante a visita, a Dra. Martha Helena,
foi convidada a participar da comemoração do 44º aniversário do HFA que será comemorado
nos dias 29, 30, 31 de março.
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No dia 30 de março o Hospital das
Forças Armadas (HFA) ofereceu aos
profissionais da área da saúde do
hospital duas palestras educativas,
uma sobre o vírus da Zika e a outras
sobre o Custo da Medicina. O evento
faz parte da comemoração de aniversário da unidade que está completando 44 anos de existência. A presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Martha Helena Pimentel
Zappalá Borges, foi umas das convidadas a participar da solenidade.
A primeira palestra foi ministrada pelo Dr. Eduardo Hage, que explanou sobre o Zica Virus, considerado uma ameaça mundial. O principal modo de transmissão é por vetores do gênero Aedes.
Segundo o médico, das pessoas infectadas pelo vírus, apenas 18% vão apresentar os sintomas
da doença. Os casos mais graves ocorrem em mulheres grávidas, principalmente no primeiro
trimestre da gestação, período que os bebês estão em fase de crescimento na barriga da mãe, e
a criança pode ser infectada. O vírus da zika também podem causar problemas neurológicos em
quem for picado pelo mosquito. Eduardo Hage também informou que estudos apontam que nos
próximos meses pode ocorrer um aumento de casos na região sudeste. Ao final da palestra, os
participantes tiraram dúvidas sobre a doença, forma de transmissão e tratamento.
A outra palestra foi ministrada pelo médico oncologista Roberto Porto Fonseca. Ele discursou
sobre o câncer, fraude de medicamentos, efeitos colaterais das medicações, altos preços dos
medicamentos e o custo que isso tem para a medicina. De acordo com o médico, 30% dos casos de câncer estão ligadas ao tabagismo e que o diagnóstico precoce, boa alimentação, fazer
exercícios físicos, bons hábitos, são essenciais para o aumento da cura contra o câncer. Ele acredita que a principal causa de morte tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento será o câncer em 2020.
Roberto disse que a história da medicina mostra como o
conceito de uma enfermidade, sua etiologia e seu tratamento, prevalentes em um momento dado, podem ser
substituídos por outros melhores. Esta noção da transitoriedade da verdade científica educará o médico no espírito
independente e crítico tornando-o preparado para assumir
as mudanças, as novas verdades que na medicina ou na
sociedade se desenvolvem.

