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Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos nas Regiões Fronteiriças 
do Mercosul contou com a participação do presidente do CRM-DF 

 Com o objetivo de debater 
sobre experiências e boas práticas 
referentes à gestão de recursos hu-
manos em saúde nas regiões de 
fronteira, representantes do Ministé-
rio da Saúde reuniram-se com mem-
bros dos Estados Partes e Associa-
dos do Mercosul, foi realizado no dia 
2 de setembro, o Seminário de Boas 
Práticas em Gestão de Recursos Hu-
manos em Saúde nas Regiões Fron-
teiriças do Mercosul. 

 O objetivo do encontro foi de 
elevar a qualidade dos serviços, ga-
rantindo saúde e assistência a todos 
os cidadãos. 

 O seminário contou com a presença de representantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, 
Paraguai, Peru e Uruguai, além de representantes dos Conselhos Profissionais de Saúde do Brasil, Con-
selho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretarias municipais de Sa-
úde (CONASEMS) e representantes da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 
(OPAS/OMS). O presidente do CRM-DF, Farid Buitrago, foi um dos convidados do evento. Ele foi o mo-
derador da mesa “Exercício Profissional da Saúde em Zonas Fronteiriças”. 

IX Congresso Brasileiro de Direito Médico debateu sobre  
questões técnicas e éticas do consumo terapêutico de cannabis  

 Pela nona vez consecutiva, o Congresso Brasileiro 
de Direito Médico organizado pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) contou com ampla participação de médi-
cos e advogados, que lotaram o auditório da Associação 
Médica dos Médicos de Brasília (AMBr). Cerca de 300 
médicos, advogados, magistrados, estudantes e interes-
sados no assunto, compareceram ao evento que foi reali-
zado nos dias 4 e 5 de setembro.  

 Aspectos médicos e jurídicos do uso da cannabis 
e de outras drogas foi um dos temas de debate no primei-
ro dia de Congresso. A conselheira regional e federal, 
Rosylane Rocha, que presidiu a mesa sobre o tema.  

 Na oportunidade, ela comentou que “o termo maconha medicinal causa uma percepção equivoca-
da sobre os riscos de consumo gerados em crianças e adolescentes, principalmente. Vemos que países 
com legislação mais tolerante arrependeram, pois tiveram resultados muito ruins”, disse.  
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Situações de Atenção ao Parto e Nascimento que Configurem  
Maus Tratos foi tema de debate na OAB  

 A 2ª secretária do CRM-DF Marcela Mon-
tandon ministrou no dia 10 de setembro, na OAB, 
uma palestra sobre as experiências vivenciadas 
por pacientes em situações de atenção ao parto e 
nascimento que configurem maus tratos. 

 O presidente da Comissão de Direito Mé-

dico, Wendell do Carmo Sant'ana, o assessor jurí-

dico do CRM-DF e secretário da Comissão de Di-

reito Médico, Marco Antônio Medeiros e Silva e a 

presidente da Comissão de Bioética e Biodireito, 

Thais Maia, também participaram do evento. 

Conselheira é homenageada com medalha de Honra ao Mérito Oficial  
da Segurança e Saúde do Trabalho do Distrito Federal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A Conselheira do CRM-DF, Rosylane Rocha, recebeu no dia 19 de setembro, uma medalha de Honra 

ao Mérito Oficial da Segurança e Saúde do Trabalho do Distrito Federal. A solenidade foi realizada durante o 

XXIX Seminário de Promoção da Saúde no trabalho do DF, no Centro Integrado SESI e SENAI, Quadra 1, Ed. 

Central Park, na Asa Norte.  
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Presidente do CRM-DF é homenageado pela Sociedade  
Brasileira de Direito Médico e Bioética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética (Anadem) realizou na noite de 19 de setembro, 
uma cerimônia em comemoração aos 21 anos de sua fundação, com homenagens a personalidades de desta-
que do movimento médico e que atuam nas áreas do Direito Médico e em atividades correlatas no campo da 
responsabilidade civil médica e parlamentares. O presidente do CRM-DF Farid Buitrago Sánchez, foi um dos 
médicos homenageados.  

III Fórum do CRM-DF de Prevenção ao Suicídio foi realizado  
em comemoração ao setembro amarelo  

 Durante a mesa de abertura 
do III Fórum do CRM-DF de Preven-
ção ao Suicídio, os participantes rela-
taram sobre a importância de tratar 
sobre o tema, principalmente para o 
público jovem. “Suicídio é a segunda 
causa de mortes entre jovens de 15 a 
24 anos, segundo a OMS”, relatou o 
presidente do CRM-DF, Farid Buitra-
go Sánchez. 

 A primeira causa são aciden-
tes de trânsito. “Precisamos aprender 
a lidar com a doença e saber ajudar 
na prevenção dela. Esse assunto não 
pode ser tema só no mês de setembro, 

mas o ano todo”, disse Farid.  
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CRM-DF alerta sobre os riscos das emendas da MPV 890/2019  

 Para o Dr. Emmanuel Fortes Silveira Cavalcante, 3º vice-presidente do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), o suicídio começou a ser tratado como um tema importante há anos e hoje existe uma grande mobili-
zação em todo o Brasil mostrando a grande importância da prevenção ao suicídio e de fazer campanhas como 
o Setembro Amarelo. 

 Dr. Ognev Cosac, presidente da Associação Médica de Brasília (AMBr), ressaltou a grande importân-
cia do assunto ser apresentado para a classe médica, principalmente aos jovens. “Me enche de alegria ver 
tantos jovens em um evento como este que trata de um tema tão relevante. 

 O diretor jurídico do Sindicato dos Médicos de Brasília (SindMedico), Antônio José Francisco Pereira 
dos Santos, fechou a mesa de abertura dizendo que o número de suicídios entre os profissionais de saúde 
aumentou. “Essa é uma forma terrível de terminar a vida, por isso nós temos que tratar o tema amplamente. É 
uma honra participar desse Fórum”, concluiu. 

 No dia 24 de setembro, os médicos do DF se reunirão no Anexo II, da Câmara dos Deputados, para 
acompanhar a votação das emendas da Medida Provisória 890/19, entre elas: que flexibiliza a necessidade do 
exame de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior e a autorização para que faculdades pri-
vadas apliquem o exame de Revalida. Para o Conselho Regional de Medicina as emendas ao texto original 
representa um grave risco à Medicina e à prestação de assistência à saúde dos brasileiros. O CRM-DF defen-
de que todos os médicos formados no exterior, brasileiros ou estrangeiros, devem fazer o exame Revalida. 

Alerta aos Médicos e à Sociedade 

 A prestação da medicina de qualidade para todos os brasileiros, no SUS e na Saúde Suplementar, é 
um objetivo permanente; sem distinção de classe social ou de região. 

 Os profissionais devem ter formação médica comprovada seja para prestar assistência na capital do 
país ou no extremo Norte e no Sertão do país. 

 O Conselho Regional do Distrito Federal (CRM-DF) vem a público alertar à sociedade sobre os riscos 
das emendas da MP 890/2019 que versam sobre o Programa Médicos pelo Brasil, cuja finalidade é levar as-
sistência médica aos locais de difícil provimento em nosso país. 

 O médico para trabalhar no Brasil, obrigatoriamente deve ter registro do seu diploma registrado no 
Conselho Regional de Medicina. Médicos formados no exterior, em qualquer faculdade, estrangeiros ou brasi-
leiros, devem ser submetidos ao exame de Revalida antes de prestar atendimento médico aos brasileiros. É o 
que acontece em todos os países. 

 A tentativa de burlar ou facilitar o exame de Revalida, por quaisquer meios, é inaceitável e representa 
um grave risco a todos os brasileiros. 

 Os Conselheiros Regionais e Federais de Medicina do Distrito Federal são contrários às emendas que 
permitem a atuação de médicos Cubanos sem diplomas revalidados e a tentativa de burlar o exame do Revali-
da por meio da Medida Provisória.  

Leia abaixo a íntegra do documento encaminhado aos médicos e à sociedade: 


