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População do DF e estudantes de medicina participam de cursos sobre reanimação cardiopulmonar

Estudantes de medicina e a população do Distrito
Federal participaram do Dia de Reanimação Cardiopulmonar (CPRDAY), que ocorreu no dia 7 de outubro, na área externa do Pátio Brasil Shopping. O
evento foi promovido pelo Núcleo de Educação e
Pesquisa do SAMU- DF em parceria com o Conselho Regional de Medicina do DF com objetivo
de demonstrar na prática, como se deve fazer um
atendimento de reanimação até a chegada do socorro.
No Brasil, pelo menos 265 mil pessoas morrem por doenças cardiopulmonares. De acordo com a coordenadora da Comissão do Médico Jovem do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, essa foi a terceira
edição do evento. Na oportunidade, os instrutores do SAMU utilizaram bonecos feitos de bolas de isopor, onde o “coração” da vítima é feito de garrafa pet. “Cada participante ficou com um boneco e recebeu a orientação de como fazer uma reanimação cardiopulmonar na prática, fazendo a simulação nas posições corretas e
a massagem cardíaca no boneco”, comentou Martha Helena. As crianças presentes no evento também participaram da simulação.
Segundo o gerente do SAMU, Rafael Vinhal, por mês, em Brasília, cerca de 80 mil pessoas são atendidas
pelo serviço, sendo que, destes, 10 mil são por problemas cardiopulmonares. “É um serviço de muito valor
para a população. O SAMU veio para diminuir a mortalidade na rua. Atendemos qualquer tipo de ocorrência,
dando preferência para as traumáticas, neurológicas e cardiológicas. É muito importante saber o que fazer
para socorrer a vítima até a chegada do profissional de saúde, pois esse atendimento pode ajudar a salvar
aquela vida”, explicou Rafael.
No dia 5 de outubro, o CRM-DF em parceria com o SAMU promoveu um curso para 200 estudantes de medicina sobre a utilização do Desfibrilador Externo Automático (DEA) para reanimações cardiopulmonares, no
auditório da Associação Médica de Brasília (AMBr). Os acadêmicos receberam orientação sobre o protocolo
de ressuscitação cardiopulmonar do American Heart Association (AHA).
Para o presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata, este treinamento é de grande valor para a formação
dos estudantes de medicina que levarão esse aprendizado para vida toda. “Saber abordar o paciente até a
chegada do SAMU é fundamental não só para os profissionais de saúde, mas para toda comunidade, por isso
a importância do curso”, comentou Jairo.
O presidente do CRM-DF ainda agradeceu a equipe do SAMU com compartilhar o ensinamento. “O SAMU é
um grupo exemplar, sempre vemos uma ambulância na rua atendendo a população em geral. Acho, inclusive,
que deveria ser mais valorizado dentro do governo. Agradeço a todos pela palestra e pelos ensinamentos”,
completou.
As aulas duraram duas horas e foram divididas em duas etapas: uma exposição teórica seguida de demonstração prática ensinadas pelos instrutores do SAMU-DF, Tiago Silva Vaz, Paulo Roberto de Almeida Oliveira e
Oséias Alves. Na ocasião os estudantes de medicina também receberam uma apostila didática de 250 folhas
com técnicas de salvamento.
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CRM-DF homenageia profissionais com 50 anos de exercício médico sem qualquer sanção ética

O Conselho Regional de Medicina do Distrito
Federal (CRM-DF) comemorou o Dia do Médico
com uma homenagem aos profissionais que
completaram 50 anos de exercício da medicina
sem qualquer sanção ética. A sessão solene
ocorreu no dia 18 de outubro, no Centro de Atividades Culturais e Científicas (CACC) da Associação Médica de Brasília (AMBr).
Mais de 60 médicos foram homenageados no
evento. A mesa de abertura da solenidade foi
composta pelo vice-presidente da AMBr, Dr. Ognev Cosac; Dr. Sérgio Tamura, conselheiro do Conselho
Federal de Medicina (CFM), Dr. Jairo Martínez Zapata, presidente do CRM-DF; Dr. Leonardo Esteves
Lima, vice-presidente da Academia de Medicina de Brasília (AMeB) e o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SindMédico-DF), Dr. Gutemberg Fialho.
Dr. Jairo comentou a honra do CRM-DF homenagear pessoas tão dedicadas à medicina e ao meio acadêmico. “Vocês ensinaram muita gente e se dedicaram de corpo e alma aos pacientes, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas. Por causa de pessoas como vocês, a nossa profissão é considerada
uma das mais confiáveis pela população. Parabéns!”, discursou o presidente do CRM-DF.
O representante do CFM, Sérgio Tamura, parabenizou a todos e relatou que a maioria dos homenageados fez parte da vida dele. “é uma honra estar aqui no meio de pessoas tão conhecidas. Agradeço o convite e parabenizo cada um de vocês”, disse.
Para o Dr. Ognev Cosac, essa homenagem traz um simbolismo forte como uma medalha no peito dos
médicos. “É com muito orgulho e alegria representar a AMBr nesta homenagem. Nunca se dedicou tanta
honestidade e ética. Esses são exemplos que nunca perdem seu valor. Parabéns, mestres”, desejou.
O Dr. Leonardo Esteves Lima relatou que comentou que poucos médicos chegarão a essa data tão importante. “É uma honra participar de uma homenagem a pessoas que doaram suas vidas para a medicina de Brasília. Precisamos guardar a memória da medicina num museu para que nossos familiares possam ver toda a nossa história”, comentou Leonardo.
O presidente do SindMédico, Dr. Gutemberg Fialho, finalizou dizendo que estava emocionado e honrado
em participar de um evento com tantos colegas e preceptores. Ele parabenizou os médicos e agradeceu
o convite para o evento.
Após a abertura os médicos receberam um diploma ético entregue pelo presidente do CRM-DF, Jairo
Martínez Zapata, juntamente com os conselheiros da autarquia. Para fechar o evento, o médico homenageado, Etelvino de Souza Trindade, discursou para os colegas de classe. O médico agradeceu a honra
de representar a turma e relatou que estava emocionado em ver tantos colegas que não encontrava há
tempos.
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CRM-DF participa de sessão solene ao Dia do Médico na Câmara dos Deputados

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal
(CRM-DF) participou, no dia
18 de outubro, no plenário
Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados, de sessão solene em comemoração
ao Dia do Médico.
O presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata, esteve na mesa do evento que homenageou todos os
profissionais pelo seu dia. O dia 18 de outubro foi escolhido como o “Dia dos Médicos” por ser consagrado, pela Igreja, a São Lucas. O santo foi citado por vários parlamentares durante os discursos. Como se
sabe, São Lucas é um dos quatro evangelistas do Novo Testamento. Segundo a tradição, ele era médico, além de pintor, músico e historiador, e teria estudado medicina em Antioquia.
Durante a sessão solene também foi lançada a Frente Parlamentar da Medicina (FPMed), que reúne
mais de 200 deputados e senadores na defesa da medicina. O promovedor e presidente da Frente, deputado federal Mandetta (DEM/MS), acredita que questões como o crescimento desordenado dos cursos
de medicina no país, a criação da carreira federal do médico, os investimentos em saúde pública e todos
os demais gargalos do setor serão tratados de forma apropriada após o lançamento desse trabalho.
Comemoração ao Dia do Médico na Câmara Legislativa

O presidente do CRM-DF, Jairo Martínez Zapata, participou no dia 19 de outubro, da sessão solene em
comemoração ao Dia do Médico, no plenário da Câmara Legislativa. A convite do deputado Bispo Renato Andrade (PR) e da deputada Celina Leão (PPS), Dr. Jairo participou da mesa de honra do evento e
parabenizou todos os médicos pelo seu dia. Os médicos presentes foram homenageados uma moção de
louvor. Durante o eventos, os deputados também fizeram uma reflexão sobre a problemática da saúde
pública no DF.
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Encontro Científico sobre as perícias Médicas da Seguradora Social

O Juiz Federal coordenador dos Juizados Federais do Distrito Federal, Márcio Barbosa Maia, convidou o
presidente do CRM-DFM, Jairo Martínez Zapata, para ministrar uma palestra durante o Encontro Científico sobre as perícias Médicas da Seguradora Social, no dia 19 de outubro, no auditório do Edifício Sede-I
da Justiça Federal do DF. O tema escolhido para apresentação foi Aspectos Éticos das Perícias Médicas
realizadas no âmbito da Seguridade Social.
Dr. Jairo, falou sobre o Código de Ética Médica, os princípios fundamentais e a autonomia do médico, as
infrações em auditoria de perícia médica,e discursou sobre o Artigo 6°, da Resolução do CFM 1.488/98,
que dispõe sobre as atribuições e deveres do médico perito e das instituições previdenciários e seguradoras.

