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Abertura do VIII CMLP comemora os 10 anos do doutorado em bioética

A importância da bioética para a prática médica e a necessidade do fortalecimento das relações entre os
médicos de língua portuguesa para a construção de uma ética médica que reflita a realidade dos países
lusófonos marcaram os discursos realizados no dia 4 de maio, em Brasília, durante a abertura do VIII
Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa e sessão solene de comemoração dos 10 anos do doutorado em Bioética, oferecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). As atividades do VII Congresso duraram três dias.
Após a mesa de abertura, foi realizada a entrega dos certificados aos alunos da sexta turma do programa
doutoral em Bioética. Nesses 10 anos, 180 participaram do curso e 14 teses foram defendidas. Quem fez
o curso, mas não defendeu a tese, recebeu o título de especialista em bioética. O conselheiro do Conselho Regional de Medicina do DF, Wenzel Castro de Abreu, foi um dos homenageados.

6º Fórum de Medicina e Família da Comunidade
As dificuldades na formação e no trabalho em Medicina de Família e Comunidade estiveram em debate no
Conselho Federal de Medicina (CFM), durante o VI
Fórum de Medicina de Família e Comunidade, no dia
12 de maio, em Brasília. Especialistas de todas as
regiões do país trataram sobre os principais desafios
da área com discussões sobre o mercado de trabalho
nos setores públicos e privados. A formação e titulação como estratégia da Medicina de Família foi apontada como fundamental pelos palestrantes. A especialidade representa cerca de 13% do total de vagas de residência no País. O presidente do CRM-DF,
Jairo Martínez Zapata, e a conselheira, Martha Helena P. Borges, estiveram presentes no evento.
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1º secretário do CRM-DF ministra palestra para estudantes de medicina da Faciplac

Os alunos de medicina da faculdade Faciplac participaram na tarde do dia 15 de maio, de uma palestra
ministrada pelo 1º secretário do CRM-DF, Luiz Fernando Galvão Salinas. Mais de 45 estudantes estavam presentes na apresentação que tratou sobre Princípios Médicos que regem a Prática da Medicina.
Os alunos assistiram a apresentação e receberam um livro do Código de Ética dos Estudantes de Medicina editado pelo CRM-DF. Dr. Salinas explicou a importância dos médicos agirem com ética, como devem tratar os pacientes e a forma de proceder com os prontuários médicos.
——————————————————————————————————————————————--

CRM-DF participou do XII Congresso
Médico da UCB
Diferentes temas da área médica foram discutidos no XII Congresso Médico da Escola
de Saúde e Medicina da Universidade Católica de Brasília (UCB). Nos dias 15, 16 e 17
de maio, estudantes, professores e convidados participaram de uma extensa programação, composta por palestras, mesasredondas, workshops e Feira de Saúde, dedicados para a construção do conhecimento
científico e qualificação na formação acadêmica dos futuros profissionais da área.
A conselheira do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, foi uma das convidadas para ministrar uma palestra aos participantes no dia 16 de maio, na Católica. Na oportunidade, a médica pediatra
explanou sobre o Programa Mais Médicos.
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XLIX Curso de Ética Médica terminou com Julgamento Simulado

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) promoveu neste mês de maio, o XLIX
Curso de Ética Médica, realizado para os médicos residentes do DF. Cerca de 230 médicos participaram
do evento que ocorreu durante as segundas e quintas-feiras do mês, no auditório da Escs, na Asa Norte.
O curso é obrigatório para que o médico receba o certificado de residência emitido pela Secretaria de
Saúde do DF.
A abertura ocorreu no dia 4 de maio, e contou com a participação da secretária executiva da Comissão
Nacional de Residência Médica, Rosana Leite Melo, do promotor da Pró-vida, Maurício Miranda, do presidente do CRM-DF, Jairo Martinez Zapata, o primeiro secretário do CRM-DF, Luiz Fernando Galvão Salinas e da conselheira, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges. Na ocasião, Dr. Salinas, ministrou uma
aula sobre “Erro Médico”, na visão do Conselho, e o promotor da Pró-Vida, Maurício Miranda, discursou
sobre o mesmo tema, porém na visão da Justiça.
Segundo o presidente do CRM-DF, a importância da realização do Curso de Ética Médica para os médicos residentes encontra-se na determinação do CRM-DF em repassar de forma teórico/prática, o conhecimento interpretativo pelos palestrantes, dos tópicos que mais comumente envolvem denúncias à autarquia contra médicos e desta forma, os novos médicos adquirirem um melhor conhecimento do Código de
Ética Médica, uma vez que durante a graduação não há adequada divulgação do mesmo.
O curso foi concluído no dia 29 de maio, com um Julgamento Simulado. O objetivo da apresentação foi
mostrar aos residentes como funciona o processo entre o denunciante, conselho e o denunciado durante
um julgamento real. No caso, a denunciante havia adquirido uma consulta em um site de compras coletivas, porém não teve o resultado esperado, ficando com traumas do tratamento realizado. Os alunos ouviram os dois lados, denunciante e denunciado e fizeram papel de “conselheiros votantes”, onde deram a
sua opinião sobre o caso apresentado e votaram se o resultado do julgamento deveria ser contra ou a
favor do médico. No final da apresentação, eles também debateram sobre o tema e tiraram as dúvidas
sobre o assunto. O próximo ocorrerá em setembro deste ano e será o 50º curso realizado pelo CRM-DF.

