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II Conferência Nacional de Revisão do Código de Ética Medica

O presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata e conselheiros da autarquia participaram da II Conferência Nacional de Ética Médica (II CONEM), promovida pela Comissão Nacional de Revisão do Código
de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina (CFM) nos dias 11 e 12 de abril. O encontro teve o
objetivo de apresentar os resultados das análises e propostas de revisão do Código.
Iniciados em março de 2016, os trabalhos de atualização das normas éticas da medicina contaram com a
CRM-DF entrega carteira de médico para formandos da ESCS
participação de médicos de todo o País, que enviaram suas propostas de inclusão, alteração ou exclusão
de textos. Mais de 1400 propostas foram recebidas e analisadas pela Comissão Nacional.
Dentre os temas analisados pela Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica, estão a autonomia do paciente, os cuidados paliativos, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a saúde
indígena, por exemplo. Coordenada pelo presidente do CFM, Carlos Vital, a Comissão Nacional considerou, além de aspectos éticos e técnicos, questões jurídicos e legais. A preocupação e que seja garantida
a eficácia e aplicabilidade ao novo Código.
CÓDIGO DE ÉTICA – A última revisão do Código de Ética foi realizada em 2007, sobre um documento
que vigorava há quase 20 anos, desde 1988. No trabalho, que durou 22 meses, conselheiros e especialistas fizeram estudos, participaram de eventos e analisaram 2.757 sugestões de médicos, conselhos regionais de medicina (CRMs), entidades da sociedade civil organizada e instituições científicas e universitárias. Como resultado, apresentaram à sociedade a versão atual do documento, que vigora desde 13 de
abril de 2010 e é a sexta reconhecida na história do país.
A II Conferência Nacional de Ética Médica foi voltada para conselheiros do CFM e dos CRMs, além de
entidades médicas.
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Reunião entre a SBB/DF e o CRM-DF
O presidente da Sociedade Brasileira de
Bioética, Marcos Santos e o secretário,
Nilceu Araújo, visitaram o CRM-DF no dia
17 de abril, para apresentar a nova diretoria e os compromissos de sua nova gestão.
Durante o encontro, estiveram presentes o
presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata, o 1°secretário, Luiz Fernando Salinas, o tesoureiro, Romero Bezerra e o
Conselheiro, Wenzel Castro de Abreu.

Distritais aprovam projeto que garante funcionamento da ESCS
O vice-presidente do CRM-DF, Thiago Blanco
Vieira, se reuniu no dia 18 de abril com o deputado distrital Claudio Abrantes, para tratar da
decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) que obriga a redução da carga
horária dos profissionais de saúde. A ação poderá provocar o fechamento da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), além de causar uma desassistência e inviabilizar escalas
médicas de várias unidades de saúde, como
UPAS e algumas emergências de hospitais.
CRM-DF entrega carteira de médico para formandos da ESCS

Se a decisão do TCDF pela mudança de jornada dos profissionais de saúde for implementada, inviabilizará o acompanhamento dos estudantes pelos professores da Escola de Ciências da Saúde
(ESCS). Segundo a determinação, os médicos que dão plantões de carga horária de trabalho maior que
12 horas teriam que ter um intervalo entre as jornadas superior a 11 horas. O CRM-DF se empenhou em
resolver a situação para amenizar os efeitos que afetam não só a classe médica, mas a população em
geral.
CONQUISTA - No dia 19 de abril, a Câmara Legislativa do DF, aprovou em segundo turno e redação final, o projeto de lei nº 1.992/2018. A proposição, de autoria do Poder Executivo, apesar de apresentar vários problemas na avaliação dos parlamentares, foi acatada para "não pôr em risco a ESCS", segundo o
presidente da Casa, deputado Joe Valle (PDT). Os estudantes, que acompanharam a votação, comemoraram o resultado favorável.
HORAS EXTRAS - O PL volta a permitir a realização das horas extras, cria uma remuneração extraordinária por trabalho em período definido, nos moldes de legislação federal, e regulamenta a realização de
jornadas de até 18h consecutivas, desde que garantido descanso mínimo de 6h entre um período e outro.
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O CRM-DF homenageou em sua página no Instagram, a cidade de Brasília, que completou 58 anos,
no dia 21 de abril. A autarquia tem orgulho de fazer parte de uma cidade histórica, rica em beleza e
detalhes.

Fórum debateu competências e formação do Clínico Médico

A terceira edição do Fórum de Clínica Médica, realizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM),
reuniu especialistas de todas regiões do país no dia 27/4, em Brasília (DF). O papel do especialista e
sua valorização foram os temas que permearam palestras durante todo o dia. O tema tem sido discutido pela Câmara Técnica da área a qual tem analisado as competências clínicas e a ampliação da
residência desta especialidade para três anos. Buscando compreender melhor o cenário, o fórum debateu as mudanças do perfil do especialista.
O presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata, a conselheira da autarquia, Martha Helena Pimentel
Zapalá Borges e a secretária-executiva do Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), Rosana Leite de Melo, estiveram presentes no evento.

