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Conselheiros do CRM-DF na 1ª Câmara de Sindicância do ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselheiros do CRM-DF se reuniram no dia 21 de janeiro, na sede da autarquia para a 1ª Câmara de 
Sindicância de 2020.   

   

 Janeiro é o mês dedicado a conscientizar a socieda-
de sobre a hanseníase. O Brasil é o segundo país com o 
maior número de casos da doença, segundo o Ministério da 
Saúde.A hanseníase não é hereditária, a causa está na in-
fecção pelo bacilo Mycobacterium leprae, que pode ser 
transmitido por pessoas doentes e sem tratamento, através 
da tosse, espirro e fala.  

 Os principais sintomas são: - Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na pele; - Perda de sen-
sibilidade ao calor, frio e toque; - Sensação de formigamento e dormência nas mãos e pés; - Diminuição 
de suor e pelos; - Perda da força muscular e dificuldade para segurar objetos; - Surgimento de caroços e 
placas na pele. O importante é lembrar que a hanseníase tem cura.  

 O diagnóstico precoce da doença evita agressões aos nervos e outras complicações. Por isso, é 
importante procurar um médico especialista para o exame dermatológico e neurológico. O tratamento 
costuma durar entre seis meses e um ano, sendo que as pessoas que convivem com o paciente também 
devem ser avaliadas.  

Janeiro Roxo - mês de conscientização e combate à hanseníase  
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Comissões de Ética Médica recebem certificado do CRM-DF  

 O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) realizou nesta quarta-feira (22), a 
entrega oficial do certificado da Comissão de Ética Médica do Hospital Regional de Planaltina, Hospital 
Daher, Hospital Regional de Sobradinho, Instituto Visão e Hospital Regional de Samambaia. 

 O presidente do CRM-DF Farid Buitrago Sánchez e o conselheiro e coordenador das Comissões 
de Ética Médica do CRM-DF, Odésio Luiz Lunz, se reuniram com os representantes das unidades de sa-
úde e explicaram a importância do papel das Comissões. 

“Queremos educar o médico a cumprir a parte ética e melhorar o relacionamento médico paciente. A co-
missão une as equipes médicas com ao CRM-DF, visando solucionar os problemas da melhor maneira, 
trazendo melhoria aos médicos e a população do Distrito Federal”, comentou o presidente do CRM-DF. 

 As atividades da Coordenação das Comissões de Ética Médica do CRM são norteadas pela Re-
solução CFM Nº 2.152/2016, tem como finalidade a gestão das Comissões de Ética Médica das Institui-
ções, onde se exerça a medicina. Em 2019, cerca de 22 eleições foram realizadas. 

 É atributo da Comissão de Ética Médica, instaurar procedimentos preliminares internos, mediante 
denuncia formal ou de ofício, agindo preventivamente, atua em conscientizar o corpo clínico quanto às 
normas legais que disciplinam o seu comportamento ético, e ao paciente, cabe orientar sobre questões 
referentes à Ética Médica.  
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CRM-DF vai realizar novas ações em 2020 com parcerias da Divisa e MPDFT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) firmou na última semana, uma 
parceria com a Pró-Vida do MPFDT e a Divisão de Fiscalização da Saúde (Divisa), com objetivo de reali-
zar ações conjuntas em 2020.  
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Nota pública de repúdio contra a portaria n° 33 da SES-DF  

 O CRM-DF solicitou a revogação da portaria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 
que permite a enfermeiros prescrever remédios e solicitar exames na rede pública da capital. 

 A medida fere a lei federal nº 12.842, que regulamenta o exercício da medicina e, caso não ocorra 
a revogação, o Conselho tomará medidas judiciais para assegurar a segurança dos pacientes e as atribu-
ições privativas dos médicos. 
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Conselho entrega carteira de médico aos formados da UNICEPLAC  

 Sempre foi um sonho de 
criança ser médica, relatou Juliana 
Herenio, a mais nova médica do 
Distrito Federal. Depois de fazer 
três anos de cursinho e passar no 
vestibular para medicina, a jovem 
de 26 anos, comemorou no dia 31 
de janeiro, a conclusão do curso 
durante a Colação de Grau da XXV 
Turma de Medicina da Uniceplac, 
na Hípica Hall.  

“Estou realizando um sonho de u-
ma vida inteira. Sempre gostei da 
área da saúde, nunca me identifi-
quei com mais nada. Escolhi atuar 
em Brasília porque é um lugar com 
boas oportunidades de serviços”, 
disse a Dra. Juliana. 

 Já o médico Rodrigo Ciguenza Saquicela, criado pelo pai médico e a mãe enfermeira, decidiu se-
guir a carreira depois de assistir a atuação dos pais no mercado de trabalho. “Pode parecer clichê, mas 
me encantava vê-los ajudando as pessoas, então decidi fazer o mesmo”. O jovem brasiliense resolveu 
atuar medicina no DF e pretende se dedicar bastante à carreira. “Depois de seis anos estou me forman-
do, é muita emoção. Eu sei que é o começo de uma nova etapa e temos que comemorar com a família 
essa conquista. É um curso de muita dedicação e a retribuição de poder ajudar o próximo será gratifican-
te”, concluiu o Dr. Rodrigo. 

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito 
(CRM-DF) Farid Buitrago Sànchez, participou da solenidade e en-
tregou aos graduados, a carteira profissional digital de médico e 
um Código de Ética Médica. “A colação de grau representa um 
divisor de águas – onde se encerra a graduação e inicia-se a vida 
profissional. Adquirir conteúdo médico é trabalhoso e precisa ser 
feito com ética e dedicação. Desejo sucesso a cada um de vocês, 
anseio, profundamente, que a prudência, a aptidão e a ética este-
jam presentes em cada ato que praticarem. Dessa forma, vocês 
conquistarão uma carreira consolidada e de sucesso”, discursou 
Farid. Ao final da colação, os formandos homenagearam o presi-
dente do CRM-DF com uma placa. 

 

 


