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Fórum Nacional Pró-SUS

O primeiro dia do 1º Fórum Nacional Pró-SUS, promovido pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira (AMB), na sede do CFM, em Brasília, nos dias 3 e 4 de outubro, debateu os
modelos de assistência à saúde no Brasil, o desfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e formas de mobilização da classe médica. Na abertura, o presidente da autarquia, Carlos Vital, argumentou
que o SUS é a maior política de saúde do mundo, só que precisa de um financiamento mais adequado.
“Não existe uma solução simplista. Os problemas são crônicos e complexos, o que vai exigir do poder
público a adoção de políticas públicas e não de governo, um efetivo combate à corrupção, uma competente administração, com rigoroso sistema de controle”, defendeu Vital.
Fórum Nacional do Ensino Médico
A Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (Anasem) foi tema da tarde de atividades do VII Fórum Nacional de Ensino Médico, evento promovido pelo
Conselho Federal de Medicina (CFM) nos dias 6 e 7 de
outubro, no auditório do CFM.
Para falar sobre a concepção e a formatação final do exame, foi convidada a Presidente do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), Maria Inês Fini. "Pretendemos medir competências cognitivas e raciocínio clínico, portanto a ênfase do exame não será nos conteúdos e sim nas estruturas e processos mentais", apontou Maria.
Fini explicou ainda a aplicação da Teoria da Resposta ao Item (TRI) como forma de medir proficiência e
mensurar e comparar o desempenho dos estudantes ao longo dos anos. A primeira aplicação da avaliação já está prevista para o dia 9 de novembro de 2016, na própria instituição onde o aluno faz o curso.
Nesta primeira edição só fazem as provas os alunos que ingressaram no curso em 2015 (mais informações em: http://anasem.inep.gov.br).
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Comemoração do Dia do Médico na Câmara dos Deputados

A presidente do CRM-DF participou da Sessão Solene em comemoração ao Dia do Médico, que ocorreu
no dia 17 de outubro, no Plenário da Câmara dos Deputados. Comemorado em todo o país, no dia 18 de
outubro, a data foi escolhida em referência ao Dia de São Lucas, o santo padroeiro da Medicina. A Sessão Solene foi convocada pelo deputado Izalci (PSDB/DF), em homenagem à data. Estiveram presentes,
os presidentes do Sindicato dos Médicos do DF, Gutemberg Fialho, da Associação Médica de Brasília,
Luciano Carvalho, da Academia de Medicina de Brasília, Renato Maia e do Conselho Regional de Medicina, Marta Helena Zappala, além da conselheira do Conselho Federal de Medicina, Rosylane Rocha.
Indicativo de Interdição Ética do Hospital Regional do Paranoá (HRPa)
O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), no uso de suas atribuições, visando a
preservação da dignidade e segurança do exercício profissional do médico e o atendimento à população,
decidiu que o trabalho médico do Pronto Socorro da Clinica Médica e nas unidades de Radiologia e Ortopedia do Hospital Regional do Paranoá (HRPa) estão sob Indicativo de Interdição Ética. O Indicativo foi
decidido em plenária depois desta Autarquia tomar conhecimento de denúncia envolvendo graves problemas naquela unidade de saúde, particularmente em relação a recursos humanos, falta de equipamentos,
deficiências de materiais e insumos básicos.
O Conselho realizou, nos dias 30 de agosto e 29 de setembro,vistorias no HRPa, onde constatou a grave
situação em que as unidades se encontram. Mais de 30 materiais estão em falta, além de 12 aparelhos
danificados, a maioria sem contrato de manutenção.
O CRM-DF convocou no dia 29 de setembro, uma reunião com as equipes médicas do HRPa e gestores
da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) para discutir a situação e determinar que as irregularidades mais graves deverão ser sanadas o mais breve possível, sendo elas: o reabastecimento de medicamentos, insumos e recursos humanos essenciais para o pleno exercício da Medicina de maneira
compatível com a demanda e complexibilidade dos procedimentos investigativos, terapêuticos e reabilitadores realizados no Pronto Socorro da Clinica Médica, Radiologia e Ortopedia do HRPa.
A decisão foi tomada com base na Resolução do CFM Nº 2.062/2013 que dispõe sobre a Interdição Ética, total ou parcial, do exercício ético-profissional do trabalho dos médicos em estabelecimentos de assistência médica ou hospitalização de qualquer natureza, quer pessoas jurídicas ou consultórios privados, quando não apresentarem as condições exigidas como mínimas na Resolução CFM nº 2.056/13 e
demais legislações pertinentes.
A SES-DF foi notificada e já está vigorando o prazo para apresentação de cronograma de recuperação
das unidades, visando sanar as irregularidades apontadas. Caso os problemas não sejam resolvidos, a
unidade poderá ficar interditada até a sua regularização. O CRMDF segue acompanhando a situação.
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CRM-DF lança carimbo e selo com a logo da Autarquia

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) lançou no dia 21 de outubro, um carimbo
comemorativo e um selo personalizado com a logo da autarquia, no auditório da Associação Médica de
Brasília (AMBr). O Lançamento filatélico acompanhou as comemorações do Dia do Médico (18 de outubro) e também marcou os 55 anos de CRM-DF.
Na oportunidade, a Presidente do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, presenteou as Entidades Médicas com uma pasta que contém o selo e o carimbo personalizado. O Presidente da AMeB,
Renato Maia, o Presidente da AMBr, Luciano Gonçalves de Souza Carvalho, o 1º Secretário do CRM-DF,
Luiz Fernando Galvão Salinas e o Vice-Presidente do SindMédico, Carlos Fernando da Silva, foram alguns dos presenteados. O carimbo e selo original estarão disponíveis no Museu dos Correios e na sede
do CRM-DF.
Durante o evento, o CRM-DF também homenageou 33 Médicos que completaram 50 anos de exercício
da profissão sem nenhum processo ético. Na ocasião, familiares dos homenageados encheram os 370
lugares do auditório da AMBR. Os netos dos Médicos fizeram uma entrada triunfal no início da cerimônia,
onde carregaram uma almofada com um estetoscópio em homenagem aos avós. Cada homenageado
ganhou um certificado do CRM-DF e um pen-drive personalizado com a logo da autarquia.
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Presidente do CRM-DF participa de solenidade em comemoração aos 65 anos do CFM

O Conselho Federal de Medicina (CFM) comemorou no dia 26 de outubro, 65 anos de existência, no Plenário Ulysses Guimarães, da Câmara dos Deputados. O evento foi requerido pelo Médico e deputado Hiran Gonçalves. Conselheiros do CFM, deputados, representantes das Entidades Médicas, estudantes
estiveram presentes na sessão solene.
A Presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Martha Helena P. Zappalá Borges, também compareceu ao evento, acompanhada do conselheiro, Jorge Gomes de Araújo. Na
abertura da solenidade, o Dr. Hiran Gonçalves (PP- RR) falou da importância do CFM na proteção das
boas práticas médicas. Que decidiu fazer a sessão para enfatizar a importância do CFM dentro das lutas
da classe como o melhor financiamento do SUS e criação da Carreira Médica de Estado. “O conselho
nos dá subsidio para que possamos ficar fortes e demonstrar que estamos unidos na saúde pública do
Brasil”, comentou Hiran.
Durantes os discursos, os deputados demonstraram preocupação com a gestão de recursos para a saúde pública. Para Simão Sessim (PP-RJ), a gestão correta dos recursos permite fortalecer ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças. Segundo o deputado, o CFM realizou um árduo trabalho
nesses 65 anos, juntamente com os Conselhos Regionais de Medicina de todo o país e os 426 mil Médicos que atuam no Brasil.
Lelo Coimbra (PMDB/ES) que é Médico e deputado, disse que a luta das Entidades pela Medicina tem
sido muito importante, principalmente na criação da carreira de Médico de Estado para atender as cidades do interior. Já Waldir Cardoso Presidente da FENAM, comentou sobre a revisão do Código de Ética
Médica que contará com a ajuda da população durante o processo de reformulação.
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CRM-DF esteve presente no Simpósio Transformação do HFA

O Hospital das Forças Armadas (HFA) realizou no dia 31 de outubro, no auditório Sargento Holenbach, o
Simpósio Transformação da Unidade de Saúde.
Na oportunidade, Médicos e Enfermeiros do HFA e parceiros do hospital apresentaram palestras sobre a
problemática e pontos positivos que a unidade tem passado. Dentre os temas abordados estão: Visão de
Futuro sobre a Relação HFA/ICDF, a Fidelização da Demanda da Família Militar e a Transformação do
HFA na Visão da Enfermagem, a Fidelização da Demanda da Família Militar e a Transformação do HFA
na Visão dos Médicos, a Fidelização da Demanda da Família Militar na Visão dos Fundos de Saúde, a
Valorização do Médico sob o Prisma Local, a Valorização do Médico sob o Prisma da Entidade de Classe, Limites e Possibilidades na Gestão por OS’S e o HFA que Temos e o HFA que Queremos.
A Dra. Martha Helena P. Zappalá Borges e o subsecretário de Atenção Integral a Saúde da Secretaria de
Saúde do DF, Daniel Seabra, estiveram presentes no evento.

