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Alunos participam de palestra no CRM-DF antes de formar
Nos dias 8, 12 e 14 de junho, o CRM-DF recebeu os alunos das faculdades Faciplac, Católica e UnB,
para darem entrada na documentação necessária para inscrição médica no CRM-DF. Os estudantes
também participaram de palestras sobre ética médica, formatura, titulação, graduação e os cuidados que
devem ter ao atender um paciente, ministradas pelo presidente da autarquia, Jairo Martínez Zapata, o 1°
secretário do CRM-DF, Luiz Fernando Salinas e a conselheira Martha Helena. Pimentel Zappalá Borges.

Alunos da faculdade Faciplac

Alunos da Universidade Católica

Alunos da Universidade de Brasília
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Estudantes de medicina participam de julgamento simulado no CRM-DF

Alunos de duas turmas do 6° semestre de medicina do Centro de Ensino Universitário de Brasília
(Uniceub) participaram nos dias 13 e 27 de junho de 2017, de um Julgamento Simulado no Conselho Regional de Medicina (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 os tramites de um julgamento realizado pelo Conselho.
A iniciativa partiu do médico conselheiro e professor do Uniceub, José Roberto de Deus Macedo, tendo
ainda como Presidente da sessão o 1º Secretário, Conselheiro Luiz Fernando Salinas e a conselheira e
coordenadora da Comissão do Médico Jovem do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges.
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Residentes e estudantes de medicina participam de Curso Básico
de Urgência e Emergência – Acidente com Múltiplas Vítimas
Mais de 100 residentes e estudantes de
medicina participaram do Curso Básico
de Urgência e Emergência – Acidente
com Múltiplas Vítimas promovido pelo
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) e o Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU)
nos dias 20 e 21 de junho. O curso teve
duração de 6 horas, sendo duas de aula
teórica e quatro de aula prática.
A Abertura do evento ocorreu na última terça-feira (20), no Auditório do Conselho Federal de Medicina
(CFM) e contou com a participação do presidente em exercício, Thiago Blanco Vieira, da coordenadora
da Comissão do Médico Jovem do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, do chefe do Núcleo de Ensino e Pesquisa do SAMU, Tiago Vaz.
Segundo Thiago Blanco, o Conselho sempre está promovendo cursos que dão continuidade do processo
de formação dos médicos. “Através dessas atividades reiteramos o compromisso do zelo pela boa prática médica”, comentou.
Para Martha Helena, o curso é importante para que os médicos aprendam a lidar com situações de risco
em locais com acidentes de múltiplas vítimas. “Esse é o terceiro ano que realizamos o curso. Ele é de
extrema importância para que eles entendam como agir nessas situações”, relatou Martha.
Após a abertura, o médico Rodrigo Caselli, ministrou uma palestra sobre o tema.
PRÁTICA - Na quarta-feira (21), foi realizada a aula prática. Os participantes aprenderam a realizar o
atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, priorizando a classificação de risco das vítimas.
Normalmente os casos envolvendo múltiplas vítimas são decorrentes de acidentes com transportes coletivos como ônibus, metrô e avião ou que
envolvam vários veículos simultaneamente. Maquetes com cenários e miniaturas de bonecos que
representavam as vítimas, cones e viaturas fizeram parte da prestação de socorro fictícia.
Os alunos também aprenderam as rotinas envolvidas para garantir a condução adequada para socorrer cada tipo de vítima. As aulas são ministradas por instrutores especializados do SAMU.

B O L E T I M I N F O R M AT I V O
C R M - D F
JUNHO DE 2017

CRM-DF entrega carteira de médico para formando da UnB

O

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) entregou no dia 21 de junho, 36 carteiras
de médico para os formandos da Universidade de Brasília (UnB). O evento ocorreu durante a colação de
grau dos estudantes, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
O documento foi entregue pelo vice-presidente da autarquia, Thiago Blanco Vieira, juntamente com um
código de ética médica. Com a carteira em mãos, os formandos ganham o direito legal de exercer a medicina.
Desde outubro de 2013, início da gestão, o CRM-DF já entregou as carteiras em 22 formaturas de Medicina do DF. Por ano, são cerca de 400 formandos em medicina no DF.

