
No dia 7 de abril – quando se comemora o Dia Mundial da 

Saúde –, o CRM-DF divulgou uma nota para a sociedade so-

bre os problemas que a saúde pública vem enfrentando sob 

a responsabilidade do Governo do Distrito Federal. 

Leia a nota na íntegra: O desabastecimento, originado no 

fim do governo anterior, já foi relatado e amplamente divulga-

do por meio de diversas notas do CRM-DF. No entanto, os 

problemas permanecem sem uma solução aceitável, compro-

metendo diretamente o atendimento médico à população, 

impedindo e/ou prejudicando o exercício da medicina de for-

ma ética e responsável. 

No início deste mês, em reunião como governador do Distrito 

Federal, Sr. Rodrigo Rollemberg, que contou com a participa-

ção do presidente da Sociedade de Pediatria do DF, Dr. Luiz 

Claudio Castro, o CRM-DF, reiterou os informes feitos com 

respeito à grave crise instalada. Na oportunidade, também 

discutiu amplamente sobre as dificuldades relacionadas aos 

atendimentos emergenciais pediátricos por falta de profissio-

nais especialistas nos serviços públicos. 

O CRM-DF ressalta a necessidade urgente de encaminha-

mentos visando soluções que permitam as condições ade-

quadas a um atendimento médico digno a todos os envolvi-

dos nesse processo, sejam profissionais, pacientes ou famili-

ares. 

Saiba mais: Após os problemas enfrentados nas pediatrias, 

a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) nomeou, 

no dia 22 de abril, 30 pediatras aprovado sem concurso públi-

co. O CRM-DF continua a luta para que os médicos tenham 

melhores condições de trabalho, e a população um atendi-

mento de qualidade. Na última quarta-feira (29), a presidente 

do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, parti-

cipou de uma nova reunião com o secretário da SES/DF, Jo-

ão Batista de Sousa, para tratar sobre o assunto.  
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Departamento intensifica  

vistorias em unidades de saúde 

Devido ao grande número de denún-

cias sobre a falta de médicos, medi-

camentos e insumos, a diretoria do 

CRM-DF determinou aos médicos e 

agentes fiscais do Departamento de 

Fiscalização que intensificassem as 

vistorias nas unidades de saúde do 

Distrito Federal. No mês de abril, 

mais de 90 fiscalizações foram reali-

zadas pela equipe, principalmente, 

nos Hospitais de Base do DF, Hospi-

tal Materno Infantil de Brasília e Hos-
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Conselheiros participam de 2º Fó-

rum Médico Jovem  

A presidente do CRM-DF, Martha Helena Pi-

mentel Zappalá Borges, e os conselheiros Jo-

sé Henrique Leal Araújo e Marta Alves de 

Freitas participaram, nos dias 7, 8 e 9 de abril, 

do 2º Fórum Médico Jovem do Nordeste, rea-

lizado na cidade de Recife. “O futuro da medi-

cina está nos jovens” foi o tema da abertura 

do evento que contou com a presença de 170 

participantes. Na ocasião, a presidente do 

CRM-DF também participou da reunião men-

sal da plenária com o presidente do Conselho 

Federal de Medicina (CFM), Carlos Vital Ta-

vares Corrêa Lima, e os demais presidentes 

dos conselhos regionais do Brasil. 

 Conselho cria Resolução Nº376/2015 para garantir o direito legal da denúncia 
 

No dia 27 de abril, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a Resolução Nº 376/2015, criada 

pelo CRM-DF com intuito de reforçar a disciplina à informação e documentação médica sobre condi-

ções de atendimento que afetem a saúde e bem- estar dos pacientes. A resolução entrará em vigor 60 

dias após a data de sua publicação. Confira a resolução na íntegra por meio do nosso site: 

www.portalmedico.org.br/resolucoes/CRMDF/resolucoes/2015/376_2015.pdf 

Servidores participam de apresentação 

sobre educação financeira  

No intuito de valorizar o funcionário e comemorar da-

tas importantes do calendário, a diretoria do CRM-DF 

resolveu proporcionar, mensalmente, um evento dife-

rente para os servidores da autarquia. No dia 28 de 

abril, em comemoração ao Dia do Trabalhador, o 

conselho convidou o gerente de investimento da Su-

perintendência da Caixa Econômica, Raphael Diniz, 

para ministrar aos funcionários uma palestra sobre 

educação financeira. Durante o evento, os funcioná-

rios tiraram dúvidas sobre como cuidar das finanças. 

Além da palestra, os aniversariantes do mês foram 

homenageados pelos colegas de trabalho. Em mar-

ço, em comemoração ao Dia das Mulheres, os servi-

dores participaram de uma palestra sobre qualidade 

de vida e alimentação saudável com a nutricionista 

Ana Oliveira. 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CRMDF/resolucoes/2015/376_2015.pdf

