
Visita a Theobroma encerra trabalho da Caravana da Saúde 
O Conselho Regional de Medicina de Ron-

dônia (Cremero) conclui, no dia 15 de junho, 
o trabalho da Caravana da Saúde – programa 
do Conselho Federal de Medicina que visitou 
três municípios com o mais baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano de cada um dos 27 
estados. Em Rondônia, além de Theobroma, 
foram selecionados os municípios de Nova 
Mamoré e Parecís, onde a equipe do Creme-
ro, liderada pelo vice-presidente, conselheiro 
Almerindo Brasil de Souza, e o padre Luiz 
Ceppi, representando a Arquidiocese de Por-
to Velho, fez inspeção às unidades de saúde, 
conversou com a população em entrevistas 

para captar a percepção dela sobre determina-
dos serviços públicos.

Os resultados cotejados pelo Cremero, tanto 
em Nova Mamoré e Parecís, quanto em Theo-
broma são bem parecidos e do conhecimento 
do grande público. Nenhum dos três municí-
pios tem um hospital e profissionais de saúde 
necessários a atender as necessidades bási-
cas da comunidade e todos tem a ambulância 
como o maior especialista. Qualquer necessida-
de de atendimento mais complexo, coloca-se o 
paciente na ambulância e despacha-se para o 
município mais próximo ou para o hospital João 
Paulo 2º, em Porto Velho.

Vice-presidente do CRM-RO, conselheiro Almerindo 
Brasil (e), e padre Luiz Ceppi inspecionam a unidade de 
Saúde

CRM entrega carteira a 26 novos médicos
O recebimento da credencial da instituição 

de classe é um daqueles momentos especiais 
na vida de qualquer profissional. Para os no-
vos médicos, então, esse é um momento mais 
que especial, já que representa o coroamento 
de anos a fio de dedicação aos estudos e ao 
estágio. Essa foi a sensação demonstrada por 
alguns dos 26 novos médicos que receberam 
do Conselho Regional de Medicina de Rondô-
nia a carteira do CRM, no último dia 14. Como 
sempre vem fazendo nessas solenidades de 
entrega de carteiras, a presidente do Cremero, 
médica Maria do Carmo Wanssa, falou aos no-
vos médicos sobre a importância da valorização 
da profissão, a necessidade de se relacionar 
bem com os pacientes e sobre as atribuições e 
atividades desenvolvidas pelo CRM. 

Para a nova médica Quetilen Moreira, 26 
anos, conseguir o registro junto ao CRM é uma 
grande satisfação e representa a concretização 

de um sonho dela e de toda sua família e alguns 
amigos mais próximos. “Chegar até aqui não é 
uma vitória só minha, mas de toda a minha fa-
mília. Espero retribuir isso aos pacientes”, acen-
tua. Já para o recém formado Marcos Damace-
do, 28 anos, o registro do CRM é uma conquista 
e retribui o esforço de  anos de dedicação aos 
estudos. 

Além da presidente do Cremero, médica 
Maria do Carmo Wanssa, o vice-presidente do 
Conselho, médico Almerindo Brasil de Souza, 
participou ainda do ato de entrega das creden-
ciais e utilizou de seus mais de 30 anos de ex-
periência na profissão para orientar aos novos 
colegas sobre os meandros da atividade mé-
dica. O médico Luciano Zago, vice-corregedor 
do Cremero, também prestigiou a solenidade, 
e falou aos novos médicos sobre os cuidados 
que eles devem ter na condução de seu traba-
lho, sobretudo na relação médico-paciente, para 

evitar que eles venham a responder a processo 
ético na corregedoria.

“Não temos nenhum prazer em punir um cole-
ga, mas não nos furtaremos ao cumprimento das 
nossas obrigações”, explicou Zago.

Os novos médicos ouvem os diretores do CRM antes de 
receber suas carteiras

Publicidade Médica

Confi ra alguns critérios para 
anúncios publicitários e 

de propaganda
O médico pode anunciar os títulos de es-

pecialista que registrar no CRM local. Porém, 
o Decreto lei 4.113/42 proíbe a referência a 
mais de duas especialidades; 

O uso da imagem do paciente é expressa-
mente proibido, mesmo quando autorizado por 
ele. Quando imprescindível, é permitido em 

trabalhos e eventos científicos, desde que 
autorizado previamente; 

Serviços de consultoria médica oferecidos 
pela internet ou por telefone são proibidos; 

O médico não pode participar de anúncios 
de empresas e produtos. Esta medida é ex-
tensiva para as entidades médicas. Ex: socie-
dades de especialidades não podem permitir 
a associação de seus nomes a produtos; 

Documentos médicos (atestados, fichas, 
boletins, termos, receituários, solicitações etc.) 
devem conter nome do profissional responsá-
vel, especialidade, número de registro no Con-
selho Regional de Medicina e do Registro de 
Qualificação de Especialista (RQE), se o for; 

O médico não pode anunciar que utili-
za aparelhos que lhe permitem capacidade 
privilegiada ou que faz uso de técnicas ex-
clusivas; 

Inscrições em concursos ou
premiações de caráter 

promocional são proibidas
É proibido garantir, prometer ou insi-

nuar bons resultados ou oferecer serviços 
por meio de consórcio; O médico não pode 
conceder entrevistas, nem utilizar a inter-
net para autopromoção ou busca de clien-
tela; Apresentar nome, imagem e/ou voz 
de pessoa reconhecida pelo público, afir-
mando ou sugerindo que ela utiliza os ser-
viços do médico ou do estabelecimento de 
saúde ou recomenda seu uso é proibido; 
Incluir mensagens, símbolos e imagens de 
qualquer natureza dirigidas a crianças ou 
adolescentes, conforme classificação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente não 
é permitido. 

Fonte: Conselho Federal de Medicina

Julgamento simulado encerra curso de ética médica para residentes
Um julgamento simulado de um processo 

ético-profissional, com a presença de pelo 
menos 27 médicos-residentes, marcou o en-
cerramento do Primeiro Curso Integrado de 
Ética para Médicos Residentes do Estado que 
o Conselho Regional de Medicina de Rondô-
nia realizou nos últimos dias 22 e 23. O curso 
contou com a participação do vice-presiden-
te do Conselho Federal de Medicina, médi-
co Carlos Vital, e da secretária-executiva da 
Comissão Nacional de Residência Médica do 

Ministério da Educação, Maria do Patrocínio 
Tenório Nunes, como palestrantes.

Ao promover o júri simulado, a presidente 
do Cremero, Maria do Carmo Wanssa, disse 
que a intenção é colocar os novos médicos 
em contato com uma das fases do proces-
so ético-profissional, que é o julgamento do 
profissional pelo CRM.

O curso Integrado de Ética para Médicos 
Residentes com os módulos de “ética em ur-
gência e emergência”, “publicidade médica”, 

“plantão médico” e “documentos médicos” é 
o novo formato que o Conselho Regional de 
Medicina adotou para levar esse tema até 
os novos médicos. “Constatamos que seria 
mais producente agregar as aulas em um 
único fim de semana, porque haveria facili-
dade para liberação dos médicos-residentes 
para participar do curso”, explicou a secretá-
ria-geral do Cremero, médica Rita de Cássia 
Alves Ferreira, que é uma das coordenado-
ras do curso.
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