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Conselheiros participam do 63º Congresso Brasileiro de Anestesiologia
A Sociedade Brasileira de Anestesiologia e a Sociedade de Anestesiologia do Distrito Federal realizaram de
10 a 14 de novembro, o 63º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, no
Centro Internacional de Convenções.
Com o tema: Controvérsias em Anestesiologia, o evento contou com a
participação de profissionais brasileiros e de palestrantes dos Estados
Unidos, Israel, Chile, Canadá, Uruguai, Alemanha, Bolívia e Áustria. O
Congresso também contou com a
presença do Ministro da Saúde, Ricardo Barros.
O evento teve como objetivo, criar um ambiente ideal para aprendizagem, inovação e networking. Os
conselheiros Iphis Tenfuss Campbell e Jorge Gomes de Araújo estiveram presentes na abertura do evento, onde participaram da mesa representando o Conselho Regional de Medicina do DF (CRM-DF).

———————————————————————————————————————————
Estudantes de Medicina participam de palestra no CRM-DF

Alunos da Católica

No mês de novembro, o CRM-DF recebeu estudantes que estão concluindo o Curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília (UCB), da Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central (Faciplac) e da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS). Os encontros ocorreram nos dias 17,
21,22 e 23. Na oportunidade, os alunos deram entrada na documentação para inscrição de Médico e
confecção da Carteira Profissional que é entregue pela autarquia, durante a solenidade de colação de
grau dos futuros médicos. A presidente do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, apresentou a sede do CRM-DF aos estudantes e discursou sobre o funcionamento do CRM-DF, Código de Ética
Médica, Graduação, Titulação, Residência Médica, Atuação no Mercado de Trabalho, entre outros temas.
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Alunos da Faciplac

Alunos da ESCS

Presidente do CRM-DF participa de
encontro no Ministério Publico
A Dra. Martha Helena representou o presidente do Conselho Federal de Medicina
(CFM), Carlos Vital Tavares, no encontro
Organizações Sociais na Saúde Pública: a
visão dos órgãos de Controle e Fiscalização", que ocorreu no dia 18 de novembro,
no auditório da sede do Ministério Publico
do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).
Também acompanharam a presidente do
CRM-DF, o conselheiro da autarquia Jairo
Zapata, o Assessor Jurídico do CRM-DF,
Marco Antônio Medeiros e Silva e o presidente da Associação dos Estudantes de Medicina do DF (AEMED), Pedro Henrique Tavares.
A proposta do encontro foi de levantar o debate sobre as formas de fiscalização dessas entidades pelos
órgãos de controle externo. Além das implicações trabalhistas e a realidade dos estados que aderiram à
mudança, como Paraíba e Goiás.
O evento contou com a participação de autoridades, de entidades da área da saúde e da sociedade civil,
além de formas de fiscalização dessas entidades privadas pelos órgãos de controle externo.
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II Fórum de Pediatria do CFM
O Conselho Federal de Medicina (CFM) promoveu no dia 22 de novembro, em Brasília, o II Fórum de Pediatria da entidade. O encontro discutiu a realidade da área no Brasil. A primeira atividade do Fórum foi
uma conferência da presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Luciana Silva, sobre a valorização do pediatra e da pediatria. Em seguida, foi realizada a mesa redonda “Residência pediátrica em
três anos”, que debateu temas sobre financiamento, currículo e preceptoria, coordenada pelo corregedor
do CFM, José Fernando Maia Vinagre. O 2º Secretário da SBP, Paulo de Jesus H. Nader; a professora
da Universidade Federal do Espírito Santo Rosana Alves e o professor da Universidade Federal do Rio
de Janeiro Sílvio da Rocha Carvalho, foram alguns dos palestrantes do evento.

Presidente participa da CONFEMEL
A presidente do Conselho Regional de Medicina do
DF, Martha Helena, esteve presente na abertura da
Assembleia Geral Ordinária da Confederação Médica Latino-Ibero-Americana e do Caribe
(Confemel), promovido pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM). O evento ocorreu nos dias 23, 24
e 25 de novembro no Centro Internacional de Convenções.
O presidente do CFM, Carlos Vital, destacou, durante a abertura da Confemel, a importância da educação para a formação do cidadão: "Temos na nossa região muitas identidades e desafios, conturbações e necessidade de afirmação da democracia. No Brasil, estamos em um processo de solidificação do
processo democrático. Queremos uma nova cultura e mudança cultural é um processo de longo prazo
que tem raízes no ensino fundamental".
Participaram do evento as principais entidades médicas e de integração da região latino-americana e do
Caribe, além de representantes ibero-americanos (Portugal e Espanha) e mundiais como a Federação
dos Conselhos Médicos Estaduais dos Estados Unidos e Associação Internacional de Autoridades Médicas Reguladoras (IAMRA), também sediada nos EUA.
Ruben Tucci, presidente da Confemel, destacou que o
evento se consolida como uma tradição institucional
entre os países-membros e ressaltou a integração europeia ao grupo, marcada pelo recente ingresso de
Portugal e Espanha, e com potencial de incorporar novos membros como França e Itália. Florentino Cardoso
Filho, presidente da AMB, destacou a importância da
integração regional.
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Conselheiro do CRM-DF recebe Outorga de Título de Cidadão Honorário de Brasília

O médico oncologista e conselheiro do CRM-DF, Dr. Gustavo dos Santos Fernandes, recebeu no dia 25
de novembro uma Outorga de Título de Cidadão Honorário de Brasília. O deputado Claudio Abrantes
(Rede) foi o autor do projeto que outorgou o título, na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Os discursos de homenagem lembraram o exemplo que o médico dá para a cidade, seja por sua
“personalidade, competência e carinho com os pacientes”, como lembrou a diretora do Sindmédico-DF,
Dra. Adriana Graziano, ou por sua “excelência, seriedade, dedicação e simplicidade”, como ressaltou a
presidente do Conselho Regional de Medicina do DF (CRM-DF), Martha Helena Borges.
Para o presidente da Associação Médica de Brasília (AMBR), Dr. Luciano Carvalho, a materialidade da
cidadania entregue ao homenageado era um compromisso que ele fazia diariamente, com pacientes que
tinham histórias tão difíceis. Os pacientes que convivem de perto com Dr. Gustavo também o homenagearam na solenidade.

