Fevereiro de 2020

Boletim Informativo
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL

Fevereiro Laranja- Mês de combate à leucemia
A campanha “Fevereiro Laranja” é dedicada à conscientização para o diagnóstico precoce e combate à leucemia.
A doença é causada pela produção de células cancerosas
pela medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais.
Entre os mais de 12 tipos de leucemia, quatro são os mais
comuns: leucemia mieloide aguda (LMA), leucemia mieloide crônica (LMC), leucemia linfocítica aguda (LLA) e leucemia linfocítica
crônica (CLL).
Os sintomas incluem fadiga e falta de ar (causados por uma anemia), sangramentos na gengiva e
nariz, manchas roxas na pele, gânglios linfáticos inchados na região do pescoço e axilas, febre, dores de
cabeça e desconfortos abdominais.
Apesar de não existir formas garantidas de prevenir a doença, exames de sangue de rotina podem identificar uma possível leucemia. A partir disso, com testes mais detalhados e a avaliação de um
médico especialista, há o diagnóstico seguro do problema.
Como tratamento, existem a quimioterapia e o transplante de medula óssea. Por isso, a campanha também tem como foco a importância da doação de medula. O primeiro passo do procedimento é
feito com uma simples coleta de sangue. Caso seja encontrado um paciente com leucemia compatível, é
realizado o transplante.

CRM-DF entrega carteiras de médico na colação de grau do UNICEUB
Os formandos da II Turma do Curso de Medicina do Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) receberem as carteiras digitais de médico durante a solenidade de Colação de Grau, no dia 5 de fevereiro. Os
43 novos formandos foram homenageados pelos professores, familiares,
o reitor da universidade e o presidente do CRM-DF, Farid Buitrago.
“Muita emoção de formar hoje! Eu estava contando no calendário a espera por este dia”, comentou a nova médica Thayse Lassance de Souza.
Na segunda formação, a também psicóloga, trabalhava em uma Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), se apaixonou pela medicina e resolveu fazer
o curso no Uniceub.
“Somos a segunda turma de medicina que conclui o curso no Uniceub,
gostamos muito da nossa formação na universidade. Todos estavam
sempre abertos as nossas sugestões”, disse Thayse.
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Resolução do CRM-DF explica prioridade de atendimento no plantão médico
O CRM-DF emitiu a Resolução nº 448/2020 que explica os critérios para classificação de risco de
pacientes nos plantões em que há
apenas um médico.
O documento define as responsabilidades da diretoria técnica
no planejamento das escalas de
plantões e na organização dos atendimentos. Também menciona a obrigatoriedade de implantar o Acolhimento com Classificação de Risco.
Por fim, a Resolução descreve os quadros clínicos que necessitam de atendimento imediato em
cada especialidade médica.

Entidades médicas acolheram os novos estudantes do curso de medicina da Unieuro

Entidades médicas acolheram os novos estudantes do curso de medicina da Unieuro. A aula inaugural ocorreu na tarde do dia 11 de fevereiro. Na ocasião, estiveram presentes o presidente do CRM-DF
Farid Buitrago Sànchez, o presidente da Academia de Medicina de Brasília, Marcus Vinicius Ramos, o
presidente do Sindicato dos Médicos, Gutemberg Fialho, o presidente da Associação Médica de Brasília
(AMBR), Ognev Cosac, o segundo secretário do CRM-DF, Procópio Miguel do Santos e a coordenadora
do curso de Medicina da Unieuro, a professora Andréa Amoras.
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CRM-DF apoia o reajuste do valor da bolsa de residência médica
O CRM-DF apoia o reajuste do valor da bolsa de residência médica, atualmente de R$ 3.330,43
por mês para uma jornada de 60 horas semanais.
Os médicos residentes, por meio da Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR), encaminhou essa reinvidicação aos Ministérios da Saúde e da Educação.
Assim como o Conselho Federal de Medicina (CFM), o CRM-DF também acredita que o reajuste
será uma forma de valorizar a profissão e de melhorar a qualidade de vida dos residentes que, por muitas
vezes, têm suas saúdes comprometidas com jornadas extenuantes para complementar suas rendas.
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Conselho entrega carteira de médico aos formados da UNICEPLAC

O CRM-DF participou da colação de grau da turma 99 da Universidade de Brasília (UnB), realizada no dia 14 de fevereiro, no Minas Hall. A turma também é chamada de Paulo Cesar de Jesus, como
uma homenagem ao ex-professor e diretor da Faculdade de Medicina da UnB, que faleceu em 2019 e
dedicou 25 anos à Universidade.
O presidente do CRM-DF, Farid Buitrago Sànchez, foi o responsável pela entrega da carteira profissional digital aos novos médicos do Distrito Federal.
Para a médica recém-formada Teresa Cristina Duarte, o momento foi de muita emoção. Ela contou que foi motivada pela mãe ao escolher a Medicina. “Minha mãe é médica e eu via o trabalho dela como algo muito inspirador. Eu levei para a minha vida tudo o que ela enfrentou e como se portava nessas
situações. Então, quis oferecer para outras pessoas esse trabalho”, relatou.
Também influenciado pelo trabalho de outro médico, Guilherme Buitrago, filho do presidente do
CRM-DF, homenageou o pai no final da colação de grau. Para ele, o evento foi uma data muito esperada.
“Foi uma grande satisfação ele presenciar essa cerimônia por tanto tempo aguardada, é um sonho para
mim e para ele”, afirmou.
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Debate e conscientização sobre fevereiro roxo na CLDF
O conselheiro do CRM-DF Leonardo Pitta
participou no dia 18 de fevereiro, de uma audiência pública, na Câmara Legislativa do DF, sobre a
Doença de Alzheimer.
A iniciativa foi do Deputado Distrital Roberio Negreiros em um importante trabalho de esclarecimentos da campanha do Fevereiro Roxo da
CLDF. A campanha conscientiza sobre o Alzheimer, lúpus e a fibromialgia. A característica em
comum de todas essas doenças é a falta de cura.
Por isso, o principal objetivo das ações é mostrar
a importância de acolher os pacientes que sofrem
com elas e oferecer a eles qualidade de vida.
O CRM-DF apoia a campanha Fevereiro Roxo e orienta que os pacientes procurem médicos especialistas para ter o diagnóstico correto e realizar o tratamento mais adequado para cada um.

Portaria n° 33/20 foi revogada pela SES-DF após pedido do CRM-DF
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) revogou a portaria n° 33/20 após o pedido do
Conselho Regional de Medicina do DF e outras entidades médicas. A portaria era contrária ao Ato Médico e podia colocar os pacientes em risco.
Para prescrever medicamentos ou solicitar exames é necessária uma investigação clínica feita por um médico especialista.
Os médicos regularmente inscritos no
CRM-DF são os únicos profissionais habilitados
técnica e legalmente para fazer diagnóstico, solicitar exames e prescrever medicamentos, excepcionalidade legal prevista para os Odontólogos
dentro de sua área de atuação regulamentada
em lei.
O CRM-DF não mede esforços para defender uma saúde de qualidade e a segurança
do paciente no Distrito Federal, bem como para
defender o ato médico. Seguiremos atentos,
cumprindo a nossa atribuição legal e exigindo em
todas as instâncias que as leis sejam respeitadas
e que a segurança do paciente seja prioridade.
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Resolução do Conselho nº 448/2020 foi tema de debate no Conselho
No dia 20 de fevereiro, o CRMDF realizou uma reunião sobre a Resolução do Conselho nº 448/2020, que trata
sobre a prioridade no atendimento em
plantões com apenas um médico.
Participaram o presidente do
CRM-DF, Farid Buitrago, e os conselheiros Carlos Guilherme Figueiredo, Kenicassio Batista e Marcela Gonçalves.
Também estiveram presentes
superintendentes de regiões administrativas, diretores e responsáveis técnicos
dos hospitais.

CRM-DF discute casos de Neuropsicocirurgia

Também no dia 20, uma reunião da Câmara Técnica de Psiquiatria foi realizada pelo Conselho. O
objetivo foi tratar sobre os casos de Neuropsicocirurgia encaminhados ao CRM-DF para posicionamento.
O encontro foi presidido pelo diretor da Câmara Técnica, Dr. Carlos Guilherme, e pela coordenadora, Dra. Renata Nayara.

