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CRM-DF participou do acolhimento dos Médicos Residentes da SES-DF

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Jairo Martínez Zapata,
participou nos dias 1 e 2 de março, do acolhimento dos novos médicos residentes da Secretaria de Saúde do DF. O evento ocorreu no Grande Auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa (Fepecs), na Asa
Norte.
Na oportunidade, cerca de 400 médicos foram acolhidos. Dr. Jairo comentou que a residência do Distrito
Federal é uma das melhores do País. ―Muitos de vocês vieram de fora para fazer residência aqui. Sei
que estamos passando por uma situação complicada na área da saúde em todo o Brasil, mas devemos
fazer a diferença. Temos que fortalecer a Residência Médica‖, disse.
O presidente do CRM-DF, ainda ressaltou que a autarquia está à disposição dos Médicos e os convidou
para participarem do I Fórum de Cirurgia Geral do Conselho Federal de Medicina (CFM) que será realizado no dia 21 de março.
Na abertura do evento, quarta-feria (1), foram acolhidos os médicos residentes do Hospital de Base do
DF (HBDF), Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e Hospital Regional de Ceilândia (HRC).
Durante o segundo dia, quinta-feira (2), participaram os médicos residentes do Hospital Regional do Paranoá (HRPA), Hospital Regional de Sobradinho (HRS), Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), Hospital São Vicente de Paula (HSVP), Hospital Regional do Gama (HRG) e Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).
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Nota de esclarecimento
Aos médicos e médicas sobre mudança de especialidades ou áreas de atuação
da Portaria SES/DF nº 78 de 14/02/2017
Com relação à recente Portaria da SES/DF no 78, de 14/02/2017, que estabelece a conversão da atenção
primária à saúde do Distrito Federal para o modelo de estratégia saúde da família, envolvendo ações de
capacitação e mudança interna de especialidades médicas para a de ―Medicina de Família e Comunidade‖, faz-se necessária, no contexto legal da responsabilidade médica, a observância da obrigatoriedade
do competente registro no CRM-DF da especialidade ou área de atuação em exercício (Código de Ética
Médica, Resolução CFM nº 1931/2009, Art.115).
Contudo, a Portaria no 78, da SES/DF estabelece no § 1º, do Art.11:
“Art. 11. Após a realização da capacitação, os servidores da equipe de transição serão
submetidos a avaliação do aproveitamento por critérios estabelecidos pela Gerência de
Educação em Saúde da SUGEP ou pela FEPECS.
§ 1º Os médicos, se considerados aptos, deverão solicitar mudança de especialidade
para Medicina de Família e Comunidade, assumindo todos os deveres e obrigações
previstos para o médico de família e comunidade na regulamentação própria.”
No Anexo I, da Portaria em causa, intitulado "Formulário de opção por participação em equipe de transição da atenção primária", em seu item II, os médicos são orientados da seguinte forma:
“os médicos considerados aptos após a capacitação deverão solicitar mudança de especialidade para Medicina de Família e Comunidade;”
O CRM-DF esclarece que somente poderão ser anunciados como especialistas os médicos e médicas
que dispõem do registro da respectiva especialidade em seu Conselho Regional de Medicina, segundo
as atribuições e os critérios estabelecidos na Resolução CFM nº 2149/2016; portanto, a certificação da
mudança de especialidade, implementada administrativamente pela Portaria no 78 da SES/DF, não encontra amparo ético.
O CRM-DF esclarece, ainda, aos gestores da SES-DF, a impropriedade na emissão de quaisquer documentos de identificação com indicação de especialidade que o portador não tenha registro neste Conselho. O médico que portar documento desta natureza estará incorrendo em ilícito ético, (Art.18, do Código
de Ética Médica, Resolução CFM nº 1931/2009). Desta forma, o ilícito ético também implicará o gestor
médico que exigir obrigatoriedade da prática indevida (Art.56, do Código de Ética Médica, Resolução
CFM nº 1931/2009).

Brasília, 10 de março de 2017
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL (CRM-DF)
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Presidente do CRM-DF participa do I Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina

O I Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina (ENCM) do ano de 2017, que teve início na quartafeira (15), em Brasília, tratou de temas como ética médica, o fim da vida e o impacto das tecnologias na
prática médica. O ENCM reúne representantes dos 27 Conselhos Regionais de Medicina (CRM).
As atividades começaram com a realização da I Conferência Nacional de Ética Médica (Conem). O presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Jairo Martinez Zapata, ressaltou,
durante a abertura, da importância de se discutir a ética médica e denunciou a precariedade da saúde
pública, que está sofrendo com a escassez de recursos. Em seguida, o presidente do CFM, Carlos Vital,
explanou sobre os trabalhos da Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica.
Desde o ano passado, foram realizadas 13 reuniões e três encontros regionais para ouvir sugestões e
debater as 1.189 propostas já apresentadas. Além da Conferência realizada nesta quarta-feira, está prevista outra em novembro. Em 2018 será realizada a conferência que vai aprovar o texto final. ―Tanto na
revisão do Código realizada em 2009, como desta fez, mantivemo-nos fiéis às diretrizes norteadoras estabelecidas em 1988, baseadas na dignidade humana e na medicina como a arte do cuidar‖, ressaltou o
presidente do CFM. Carlos Vital afirmou, ainda, que o Código de Ética é a principal resolução do CFM.
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Nota de esclarecimento
Aos médicos e médicas e à sociedade
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL vem esclarecer que não participou
na elaboração do Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Hospital de Base do
Distrito Federal (IHBDF), ou seja, a inclusão desta Autarquia no Conselho de Administração do IHBDF,
proposto no Projeto de Lei entregue pelo Senhor Governador do Distrito Federal, à Câmara Legislativa
do Distrito Federal, não tendo anuência deste Conselho.
No entanto, o Projeto em causa estabelece no seu ART. 6º que ―o Conselho de Administração terá a seguinte constituição: ... III - quatro conselheiros, e seus suplentes, com mandato de dois anos, podendo
ser prorrogado uma única vez, sendo um indicado pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, um indicado pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal, um indicado por entidade da sociedade civil
representativa dos usuários do SUS do Distrito Federal e um indicado pelos trabalhadores ocupantes de
cargos ou empregos de nível superior da área de saúde do IHBDF‖.
Cumpre-nos informar que a Lei 3.268 de 30 de setembro de 1957, determinou que o ―Conselho Federal e
os Conselhos Regionais de Medicina são órgãos supervisores da ética profissional em toda a República
e ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por
todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelos prestigio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente‖.
Portanto, não é competência do CRM/DF, fazer parte ou indicar membros para comporem a função de
Conselheiro Gestor de qualquer Instituição prestadora de Serviços de Saúde, sendo absolutamente incompatível sua participação direta ou indireta no Conselho de Administração, por gerar conflito de interesses.
Atenciosamente,
JAIRO MARTÍNEZ ZAPATA
PRESIDENTE CRM-DF

——————————————————————————————————————————————--
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Dilemas éticos sobre o fim da vida são debatidos
em encontro no Rio de Janeiro
A Confederação Médica Latino-Americana e do Caribe (Confemel) promoveu nos dias 17 e 18 de março, o I Encontro Latino-Americano sobre Dilemas Éticos Relativos ao Fim da Vida, no Hotel Windsor Barra, no Rio de
Janeiro. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Jairo Martinez Zapata e o vice– presidente, Thiago Blanco,
participaram do evento que reuniu representantes da entidade, da Associação Médica Brasileira (AMB), do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Mundial (WMA), com objetivo de discutir aspectos éticos
relacionados ao fim da vida.

——————————————————————————————————————————-Conselheira do CRM-DF é homenageada no aniversário de 45 anos do HFA

Dia 27 de março de 2017, o Hospital das Forças Armadas completou 45 anos de excelência e saúde. Em cerimônia realizada no Auditório Sgt Holenbach, foram entregues os Diplomas de Amigo do HFA e Diplomas de
Profissional Destaque e de Servidor Civil Padrão, militares e servidores civis que se destacaram durante o ano
de 2016. A conselheira Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, foi uma das homenageadas. Na ocasião, o
primeiro secretário do CRM-DF, Luis Fernando Salinas, e o conselheiro, Iphis Tenfuss Campbell, que já trabalharam no HFA, estiveram presentes na cerimônia.

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

CRM-DF participa da troca de comando logístico do HFA

O presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata e a conselheira, Martha Helena, foram convidados para
a Cerimônia de Transmissão do Cargo de Comandante Logístico do Hospital das Forças Armadas,
do General de Divisão Lauro Luís Pires da Silva para o General de Divisão Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O evento ocorreu no dia 31 de março de 2017, no Auditório Sgt Holenbach, do HFA.
Na oportunidade, também estiveram presentes o Secretário de Saúde do DF, Humberto Lucena Pereira
da Fonseca e Secretário-adjunto de Gestão em Saúde, Ismael Alexandrino Junior.

