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Estudantes de medicina participam de curso de acidente com múltiplas vítimas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais de 100 estudantes de medicina do 12º semestre de quatro faculdades do Distrito Federal (Católica, ESCS, 
UnB e Faciplac) participaram, de 1 a 3 de agosto, do Curso Básico de Urgência e Emergência- Acidente com Múlti-
plas Vítimas, promovido pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-DF) em parceria com Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência do DF. O curso teve duração de oito horas, sendo quatro de aula teórica e quatro de aula práti-
ca. 
A abertura do curso ocorreu no dia 1 de agosto, no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da 
Saúde (FEPECS) e contou com a participação da presidente do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, 
do Subsecretário de Atenção a Integral à Saúde da SES-DF, Daniel Seabra, do coordenador do Samu, Rafael Vi-
nhal, e dos médicos Pedro Henrique Tavares e Rawllison Luciano da Costa, da Comissão do Médico Jovem. Após 
a apresentação de abertura, o cirurgião geral, Rodrigo Caselli Belém, ministrou uma palestra aos estudantes.  
As aulas práticas foram realizadas por instrutores especializados do SAMU na terça e quarta feiras (2 e 3), no Nú-
cleo de Educação e Pesquisa do SAMU (NEP). Os futuros médicos foram instruídos em como realizar o atendimen-
to pré-hospitalar de urgência e emergência, priorizando a classificação de risco das vítimas. Os alunos também a-
prenderam sobre as rotinas envolvidas para garantir a condução adequada para socorrer cada tipo de vítima. Após 
a conclusão do curso, todos os estudantes receberam um certificado de participação. 
Os estudantes ficarão de prontidão para os Jogos Olímpicos, podendo ser acionados em casos de incidentes com 
múltiplas vítimas que possam ocorrer no DF.  

——————————————————————————————————————————— 

Faculdade de Medicina da UnB completa 50 anos 
 
A comemoração dos 50 anos da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Brasília reuniu no dia 1 de agosto, no auditó-
rio da UnB, todas as gerações que fazem parte dessa história. 
Alunos da primeira turma e os que entraram na Universidade 
em 2016 e professores dessas cinco décadas lotaram o audi-
tório da faculdade. O curso é um dos mais disputados nos 
vestibulares de todo o Brasil. 
A presidente do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá 
Borges, participou do evento de comemoração. Ela que for-
mou em medicina pela UnB em 1984, foi prestigiar o evento e 
os colegas de profissão, como o diretor da faculdade, Paulo 
César de Jesus, a vice-diretora da faculdade, Verônica Ama-
do, o reitor em exercício da Universidade, Luís Afonso Bermú-
dez, e todos os ex-formandos e alunos da universidade.  
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I Fórum Nacional de Integração de Médico Jovem  

O Conselho Federal de Medicina (CFM) realizou nos dias 10 de 11 de agosto o I Fórum Nacional de Integração de 
Médico Jovem, no auditório do CFM. O evento contou com a participação de grandes nomes da medicina, estudan-
tes e representantes do Médico Jovem.   
A presidente do CRM-DF, Martha Helena Pimentel Zappalá Borges, uma das palestrantes do evento, solicitou que 
todas as faculdades de medicina do Distrito Federal liberassem seus alunos para participar do Fórum. O auditório 
do evento ficou lotado com os estudantes da Católica, Faciplac, UnB e Escs. Os alunos que assistiram os dois dias 
de palestras receberam um certificado de participação.   
“Agradeço as faculdades que liberaram os alunos para participar do Fórum. Acredito na força do Médico Jovem e 
que ele é o futuro do país. Tenho esperança grande nesses jovens que nos seguem que devem acompanhar de 
perto o nosso trabalho. O CRM-DF montou uma Comissão do Médico Jovem com objetivo de aproximar esses mé-
dicos, para entendam o que é conselho, qual o papel da autarquia e que aprendam a lidar com essa grande crise 
que estamos passando”, disse Martha. 
A saúde física e mental dos Jovens Médicos que passam por rotinas estressantes e situações que vão além da car-

reira médica e debates sobre o futuro da Residência Médica no Brasil foram alguns dos temas abordados durante o 

Fórum. Os palestrantes mostraram preocupação com rumos impostos a partir da Lei do Mais Médicos (Lei 

12.871/2013), que trouxe profundas transformações na área, como a imposição da titulação de Medicina Geral de 

Família e Comunidade como pré-requisito para a participação na maioria das residências. 

 

Dia do Psiquiatra-  
CRM-DF participa de lançamento da data comemorativa 

 
No Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde – OMS estima-
se que em torno de 23 milhões de pessoas necessitam de algum atendimen-
to por transtornos mentais. Por viver perto dessa realidade e pela extrema 
relevância destes fatos para a sociedade e, em reconhecimento ao serviço 
prestado e a dedicação dos médicos psiquiatras brasileiros em prol da psi-
quiatria e dos doentes mentais, a Associação Brasileira de Psiquiatria – APB 
oficializou o dia 13 de agosto como o Dia do Psiquiatra. 
Para comemorar a data, a APB lançou junto aos Correios, um selo e carim-

bo com a data comemorativa. A presidente do CRM-DF, Martha Helena Pi-

mentel Zappalá Borges, participou do lançamento, que ocorreu no dia 11 de 

agosto no Museu dos Correios, localizado no Setor Comercial Sul.    
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Presidente do CRM-DF prestigia posse do novo Desem-
bargador Diaulas Costa Ribeiro   

 
A Presidente do Conselho Regional de Medicina do DF, Martha 
Helena Pimentel Zappalá Borges, e o Assessor Jurídico da autar-
quia, Marco Antônio Medeiros e Silva, prestigiaram na noite da últi-
ma sexta-feira (19/08), o Procurador Diaulas Costa Ribeiro que to-
mou posse como Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal (TJDFT). Ele foi escolhido como representante do Ministé-
rio Público do Distrito Federal (MPDFT), onde atuou por mais de 25 
anos. Ao longo da carreira, Diaulas Costa Ribeiro se destacou pela 
atuação combativa, sobretudo em áreas ligadas à saúde pública. O 
CRM-DF congratula sua condução no honroso cargo do qual certa-
mente fará jus, tendo em vista sua grande trajetória profissional 
construida com zelo e competência.  
O novo Desembargador do TJDFT é Conselheiro do Conselho Su-

perior do Ministério Público; Doutor em Direito e Pós-Doutor em 

Direito e Medicina; Coordenador do curso de Direito da Universida-

de Católica de Brasília; professor do Programa de Pós-Graduação 

em Direito (Mestrado); Professor do Curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília; Doutor em Ciências 

Jurídico-Criminais da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa; Pós-Doutor em Direito e Bioética Médica - Universi-

dade Complutense de Madrid; Faculdade de Medicina e Membro Titular da Comissão Nacional de Revisão do Códi-

go de Ética Médica do CFM. Atuou como professor na Universidade Católica de Brasília, onde foi Diretor do Curso 

de Direito, Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado) e como professor do Curso de Medici-

na. Como professor convidado lecionou na Universidade de Lisboa; Universidade de Hannover, Alemanha; Faculda-

de de Medicina da Universidade Complutense de Madrid; Universidade de Mazatlán, México; Symbiosis Internatio-

nal University, Pune, Índia; Jiao Tong Shanghai University, Xangai, China e autor de diversos livros e capítulos de 

livros publicados. 

 
 
 
 
 
 
 

 


