
  

 

 

O Conselho tem como missão garantir, através de um trabalho de ex-

celência, o perfeito desempenho ético da medicina, dentro dos parâmetros 

da legalidade, visando à defesa da sociedade e da classe médica. Convicta 

dos desafios e das responsabilidades a mim confiada, seguiremos firmes e 

empenhados nesta nova etapa, trabalhando acerca das políticas de preven-

ção e o controle das novas doenças que tem surgido no mundo, como a Covid-19 e a Varíola dos Maca-

cos, na luta da violência contra os profissionais de saúde, melhores condições de trabalho, além de conti-

nuarmos os progressos de governança do CRM-DF tendo o Planejamento Estratégico como norteador 

para aprimorar o atendimento e o apoio a classe médica e a população do Distrito Federal. 

 Nos últimos anos,  apresentamos mais celeridade em nossas atuações, criamos um planejamento 

estratégico para nortear as ações, desenvolvemos o CRM Virtual que oferta serviços onlines, aumenta-

mos e modernizamos os canais de comunicação, desburocratizamos os serviços, além de termos investi-

do ainda mais na Educação Médica Continuada, com a expansão da sede do CRM-DF e a adequação de 

um auditório que pode receber até 100 pessoas, para a realização de atividades com temas relevantes 

aos médicos. Também inauguramos um novo plenário com todas as adequações tecnológicas que permi-

tem a realização de atividades, julgamentos e reuniões presenciais e virtuais, além de oferecer mais espa-

ço para atender os médicos com qualidade e agilidade. 

 Com a chegada da pandemia no DF em 2020, a jornada de trabalho do  profissional médico ficou 

mais  excessiva e desgastante com um grande aumento em relação a proximidade de elevados números 

de mortes de pacientes. Desde o início da Covid-19 os profissionais de saúde não se sentiram protegidos 

no trabalho de enfrentamento da pandemia. O principal motivo, foi a escassez e a inadequação do uso 

dos EPIs, a ausência de estrutura adequada para realização da atividade, além de fluxos de internação 

ineficientes. O Conselho esteve ao lado dos médicos, reivindicou da Secretaria de Saúde do DF que os 

profissionais tivessem condições mínimas de trabalho e solicitou que os médicos tivessem prioridade na 

vacinação contra o coronavírus.  

 O CRM-DF busca as boas práticas da profissão médica, visando sempre a oferta dos melhores 

serviços para o paciente e um atendimento cada vez mais humanizado. Com isso, o Conselho está cada 

vez mais rigoroso em todos os aspectos relacionados a atuação, de maneira primordial, a avaliação das 

capacidades do requerente, de acordo com as exigências para exercer a profissão. 

 Sabemos que as condições de trabalho dos profissionais de saúde em vários hospitais da rede 

pública do DF apresentam escassez de força de trabalho médica, falta de insumos, equipamentos e medi-

camentos, além das condições precárias na estrutura física. Temos fiscalizado, constantemente, essas 

unidades de saúde e cobrado, efetivamente, da Secretária de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) que 

melhorem as condições de trabalho dos profissionais de saúde e regularizem os estoques de medicamen-

tos e insumos, além de realizar melhorias nas estruturas físicas dos hospitais. 
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 Por isso, a diretoria do CRM-DF, requere a todos os médicos que estão passando por situações 

como a falta de condições de trabalho, que anotem tudo em seus prontuários e ou livro de ocorrência. 

Todas as dificuldades, como por exemplo, o não uso de algum medicamento ou a não realização de de-

terminado exame, por falta de estoque ou do próprio equipamento deve ser notificado para que caso haja 

alguma acusação daquela conduta, o médico esteja resguardo. Também é de estrema importância que 

os profissionais denunciem essas situações no CRM-DF, pois uma de nossas missões é garantir, através 

de um trabalho de excelência, o perfeito desempenho ético da medicina, dentro dos parâmetros da legali-

dade, visando à defesa da sociedade e da classe médica. 

 Vale ressaltar que o CRM-DF atua em conjunto com as Entidades Médicas e os Órgão de Contro-

le, sempre em busca do melhor para a classe médica e a sociedade do DF e o Entorno. Essas parcerias 

são de extrema importância para que os nossos profissionais médicos sejam representados de todas as 

formas possíveis. O médico precisa se sentir seguro em seu local de trabalho, ter a profissão valorizada 

e se sentir representado, o trabalho em conjunto das Entidades representa a união de tudo isso.  


