B O L E T I M I N F O R M AT I V O
C R M - D F
SETEMBRO DE 2016
NOTA DE ESCLARECIMENTO Á SOCIEDADE
Com relação à denúncia de irregularidades na prescrição de órteses e próteses, ocorrida em 1º de setembro de
2016, em Brasília, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal
(CRM-DF) esclarecem que:
1) os fatos devem ser apurados com rigor e critério pelas autoridades policiais competentes, preservando-se aos
acusados o amplo direito à defesa e ao contraditório, evitando-se pré-julgamentos e a estigmatização gerados
pela ampla repercussão;
2) no âmbito do CRM-DF, também será aberta sindicância para apurar a denúncia do ponto de vista ético e profissional, cujos indícios, se confirmados, podem dar origem a processo contra os médicos envolvidos, que ficam
passíveis a penalidades previstas em lei específica, também sendo garantido a eles - em todas as etapas – amplo
direito à defesa e ao contraditório;
3) de acordo com os artigos 68 e 69, do Código de Ética Médica, é proibido ao médico interação com qualquer
segmento da indústria farmacêutica e de outros insumos para a saúde com o intuito de manipular, promover ou
comercializar produtos por meio de prescrição;
4) visando solução para eliminar definitivamente possíveis irregularidades na comercialização das órteses e próteses, o CFM e os CRMs já propuseram às autoridades competentes – Ministério da Saúde, Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) e Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) – a criação de mecanismos para
regular esta prática, por meio da fixação de preços para o segmento (a chamada precificação);
5) as vantagens dessa proposta seriam a maior transparência nas negociações com fornecedores; o aumento do
controle do comportamento dos preços no mercado; a oferta de subsídios aos gestores na tomada de decisão; e a
redução da possibilidade de lucros abusivos e exorbitantes, os quais abrem brechas para atividades ilícitas;
O CFM e CRM-DF reiteram apoio às investigações para coibir práticas ilícitas condenadas pela imensa maioria
dos 400 mil médicos brasileiros, que, historicamente, têm se posicionado contra a cultura da impunidade, evitando
danos e prejuízos ao paciente e sociedade em geral.
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL (CRM-DF)

CRM-DF participa de grupo de análise na UnB
Dra. Martha Helena P. Zappalá Borges, participou no
dia 6 de setembro do “Grupo de Análise” da pesquisa
intitulada “Diagnóstico institucional da prestação de
serviços hospitalares da rede privada do DF e levantamento da percepção dos consumidores”, na UnB. Dra.
Martha foi convidada pelo professor, Carlos Batista,
do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas (NP3/
CEAM). Na ocasião, ela participou de uma mesa redonda onde debateu sobre o assunto.
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Corregedor do CRM-DF ministra palestra na OAB

Na noite de 08 de setembro, o Advogado Felipe Bayma, do escritório Bayma & Fernandes – Advogados
Associados, presidiu a mesa de evento organizado pela OAB-DF. Com o tema “A dinâmica do CRM e o
processo ético profissional”, o evento foi voltado para advogados, médicos e estudantes, que assistiram a
brilhante exposição do corregedor e conselheiro do CRM-DF, Sergio Zerbini Borges. Também compuseram mesa de abertura do evento a presidente do CRM-DF, Martha Pimentel Zappalá, os conselheiros,
Jairo Zapata e Alexandre Cavalca, o assessor jurídico CRM-DF, Marco Antonio Medeiros, a advogada do
CRM-DF, Maria do Amparo Rocha Lima, o vice-presidente da Comissão de Bioética, Jeronimo Agenor,
além da advogada Luciane Cristina Aquino, que representou a OAB-MG - Subseção de Uberlândia.
Dr. Jairo Martinez Zapata
recebe homenagem no HRT
O conselheiro do CRM-DF, Jairo Martinez Zapata, recebeu no dia 13 de setembro uma bela homenagem dos seus colegas de trabalho, no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Dr. Jairo se
aposentou e antes de deixar o trabalho, foi homenageado pela Secretaria de Saúde do DF (SESDF), com uma placa na enfermaria da Clínica Médica do HRT que ganhou o seu nome dele. Por
sua destacada atividade médica ao longo de 40
anos nos quais atuou com profissionalismo, aliado a capacidade de transmissão de conhecimento, postura ética e humanista, servindo de inspiração para os colegas de trabalho. O médico também recebeu homenagens dos alunos, equipe de
enfermagem, pessoal da administração, amigos
de profissão, da presidente do CRM-DF, Martha
Helena, e dos familiares que discursaram sobre
Zapata e a falta que ele vai fazer para a Unidade
de Saúde.
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1º Fórum do DF de Prevenção ao Suicídio

O Conselho Regional de Medicina do DF (CRM-DF) promoveu, no dia 27 de setembro, o 1º Fórum do DF
de Prevenção ao Suicídio, no auditório do Conselho Federal de Medicina (CFM), em Brasília.
O evento, realizado durante o Setembro Amarelo, mês da campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, teve o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil
e no mundo e suas formas de prevenção.
De acordo com o Ministério da Saúde, 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 os médicos que sofrem com a rotina cansativa e estressante do dia a dia.
O evento contou com palestras de variados temas, dentre eles, como:
Preocupação Mundial do Suicídio, a Importância da Prevenção, Médico e Depressão, Suporte Psicológico, Fatores
de Risco e Cuidados, Benefício da Espiritualidade na Prevenção do Suicídio,
Como Lidar com a Morte, entre outros.
Para acessar as fotos do 1º Fórum do
DF de Prevenção ao Suicídio, basta acessar o link: https://www.flickr.com/
photos/80823914@N07/
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CRM-DF conclui XLVIII Curso de Ética Médica

Na última noite de curso (28), foi realizado um julgamento simulado com os residentes. Na oportunidade,
foram designados 11 médicos para participar da simulação. Eles fizeram papel de “conselheiros votantes”, onde deram a sua opinião sobre o caso apresentado e votaram se o resultado do julgamento deveria
ser público ou privado. O objetivo da apresentação era de mostrar aos residentes como funciona o processo entre o denunciante, conselho e denunciado durante um julgamento.
Os conselheiros, Sérgio Zerbini Borges, Luiz Fernando Galvão Salinas, José Roberto Macedo e Antônio
César Barbosa, além assessor jurídico da autarquia, Marco Antônio Medeiros e a chefe do Departamento
de Registros do CRM-DF, Flavia Feitosa, também participaram do julgamento simulado. Ao final da sessão, foi realizado um debate com os residentes.
O XLVIII Curso de Ética Médica teve início no dia 5 de setembro. Cerca de 210 médicos se inscreveram
no curso que é pré-requisito para o recebimento do certificado de residência médica emitido pela Secretaria de Saúde do DF.
Durante as aulas foram tratados os seguintes temas: Condições de Trabalho, Relação entre Médicos,
Dinâmica do CRM-DF e Obrigações dos Médicos, Erro Médico, Atestado de Óbito, O Fim da Vida, Atestado e Boletim Médico, Responsabilidade Dos Residentes Direitos E Deveres Dos Residentes, Segredo
Médico, Divulgação De Assuntos Médicos, Responsabilidade Civil e Defesa Processual, Doação e Transplante de Órgãos.
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Sírio-Libanês celebra inauguração do Centro de Diagnóstico em grande estilo

No dia 30 de setembro importantes lideranças do Hospital Sírio-Libanês estiveram em Brasília para comemorar mais um importante passo, a inauguração do Centro de Diagnóstico. Durante o coquetel, a presidente da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês Sra. Marta Kehdi Schahin, o CEO
do Hospital, Paulo Chapchap, e o diretor médico da unidade, Edgar Franco, receberam a comunidade
médica local, membros do corpo clínico, autoridades, empresários e a imprensa de Brasília.
Também estiveram presentes, o diretor executivo do HSL São Paulo, Fernando Andreatta, diretor do
Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), Giovanni Guido Cerri, o Diretor Técnico do Centro de Oncologia de Brasília, e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Gustavo
Fernandes, a presidente do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, o conselheiro e corregedor do CRM-DF, Sergio Zerbini Borges, além do conselheiro da autarquia, José Carlos Segura.

