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Dezembro Laranja- Mês de prevenção do câncer de pele
Dezembro chega com a campanha de conscientização e prevenção ao câncer de pele. O tipo não
melanoma é o câncer mais frequente no Brasil, tanto em homens, quanto em mulheres.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), ele corresponde a 30% dos tumores malignos diagnosticados no país. Além dele, também há o melanoma.
Em ambos os casos, o diagnóstico precoce é essencial. Para isso, é importante ficar atento às
manchas na pele, seguindo a regra do “ABCD”. Confira:
A = quando a pinta é assimétrica;
B = quando possui borda irregular;
C = variadas cores em uma só pinta;
D = diâmetro maior do que 6 mm.
Ao perceber essas características em uma mancha, é importante procurar o médico dermatologista. No entanto, manter consultas regulares também é essencial para evitar qualquer problema.

Vistoria no HRT encontra problemas na clínica médica e cardiologia
Após uma vistoria no
Hospital Regional de Taguatinga
(HRT) nesta quinta-feira (10), o
Departamento de Fiscalização
do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRMDF), constatou algumas falhas
na prestação de serviço para a
população do DF. Problemas
como déficit de médicos clínicos, superlotação da unidade de
cardiologia e falta de definição
de fluxo para pacientes com a
Covid-19, foram às principais
falhas encontradas no hospital.
Os presidentes do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF), Farid Buitrago,
do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SindMédico-DF), Gutemberg Fialho, da Associação Médica
de Brasília (AMBr), Ognev Cosac, também estiveram presentes na visita. Na oportunidade, foi realizada
uma fiscalização no pronto socorro do HRT, onde verificou a falta de profissionais na especialidade da
clínica médica. Atualmente, a unidade está atendendo apenas os pacientes classificados com prioridade,
ou seja, aqueles classificados como vermelho, o que deixa desassistida uma boa parte da população.
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Na oportunidade, foi realizada uma fiscalização no pronto socorro do HRT, onde verificou a falta
de profissionais na especialidade da clínica médica. Atualmente, a unidade está atendendo apenas os
pacientes classificados com prioridade, ou seja, aqueles classificados como vermelho, o que deixa desassistida uma boa parte da população. As outras clínicas como a cirurgia geral, por exemplo, acabam sobrecarregadas com a demanda crescente de casos. Também foi constatado o déficit de anestesistas, um
problema crônico que tem dificultado a realização de cirurgias no local, inclusive as de emergência.
Para não sobrecarregar a unidade e prestar um atendimento de qualidade, a equipe de profissionais de saúde tem tentado remover os pacientes para o Hospital Regional de Samambaia e Hospital de
Base do DF (HBDF), e reclamam que estão com dificuldade em conseguir as transferências. “É necessário estabelecer um fluxo adequado para o transporte de pacientes dentro dos hospitais da Rede Pública
do DF”, relatou o presidente do CRM-DF, Farid Buitrago.
Na cardiologia, mais de 27 pacientes aguardam por transferência da enfermaria da emergência
para os leitos de tratamento semi-intensivo que ainda estão sendo preparados e aguardam aprovação da
Vigilância Sanitária. A unidade de cardiologia está com o atendimento comprometido desde outubro deste
ano, quando o Instituto do Coração do Distrito Federal (ICDF) suspendeu a prestação de serviços à Secretaria de Saúde do DF. Diante disso, os pacientes cardiopatas que não podem ser atendidos no HRT
ficam internados à espera de encaminhamento. “Manter pacientes cardíacos indefinidamente internados
no hospital em plena pandemia não é aceitável. O risco a que esses pacientes ficam expostos é imenso”,
destacou o presidente do SindMédico-DF, Gutemberg Fialho.
Com a segunda onda do novo coronavírus, outra preocupação dos presidentes é que a direção do
hospital defina um fluxo para os pacientes com suspeita de covid-19, para evitar contaminação no ambiente hospitalar. Um ponto positivo verificado pela fiscalização é que o hospital tem fornecido todos os equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde para atuarem contra a covid-19.
O CRM-DF se reuniu com a diretoria do HRT que prometeu medir esforços para solucionar os
problemas encontrados. O Conselho vai encaminhar o relatório realizado durante a vistoria a Secretaria
de Saúde do DF, pedindo que sejam tomadas as providências necessárias o mais rápido possível.
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DF tem 5,1 médicos para 1 mil habitantes
Enquanto os países que atuam com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) possuem, em média, 3,5 médicos para cada 1 mil habitantes, no Distrito Federal, o número é de 5,11 profissionais para cada 1 mil cidadãos.
Esses dados foram revelados na pesquisa “Demografia Médica 2020”, realizada pelo Conselho
Federal de Medicina (CFM) e pela Universidade de São Paulo (USP).
O estudo também mostra que o número de médicos no Brasil dobrou desde o início do século. Em
2000, eram 230.110 médicos. Em 2020, são 502.475. Isso faz com que a média nacional de profissionais
para cada 1 mil habitantes seja de 2,4, um número que se aproxima dos índices dos Estados Unidos
(2,6), Canadá (2,7) e Reino Unido (2,8).
A perspectiva é que o número de médicos continue crescendo, o que, de acordo com o estudo, é
resultado do aumento de escolas médicas, que somam 342, em todo o país.
Um exemplo, apresentado na demografia é a estimativa de que, em 2024, 31.849 novos médicos
entrarão no mercado de trabalho, quantidade que corresponde ao número de vagas disponibilizadas em
2017. Esse contingente é mais do que o dobro dos médicos que se registraram nos Conselhos Regionais
de Medicina (CRMs) em 2012, que foi de 16.425.

Médico, faça o seu cadastro no portal de serviços e realize procedimentos sem sair de casa
Médico, tenha a facilidade de realizar procedimentos no CRM-DF sem sair de casa.
Basta se cadastrar no Portal de Serviços do Conselho, que terá acesso a diversos serviços on line.
É possível emitir documentos e atualizar o registro, por exemplo.
Não perca tempo e aproveite essa facilidade: portalservicos.cfm.org.br/portal/df

