
Há sete meses, a Organização 
Mundial de Saúde decretou a 
pandemia de Covid-19. Desde 
então, os médicos enfrentaram 
momentos de dúvidas, incerte-
zas, medo e sofrimento. Além de 
lutarem para curar seus pacien-
tes, foram os primeiros a serem 
expostos ao vírus e tiveram que 
lidar com suas próprias dores e 
com a dos colegas. Não foi e ain-
da não está sendo fácil a adapta-
ção a uma nova rotina.

Mas hoje é dia de comemorar, de agradecer e homenagear os profis-
sionais que tem por vocação salvar vidas. O Conselho Regional de Me-
dicina da Paraíba reconhece o esforço e a dedicação de cada um e se 
orgulha por estar cada vez mais próximo e ao lado do médico 
paraibano.

Feliz Dia do Médico! 
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“ESTAMOS EM UMA 
NOVA FASE DE 
REAPRENDIZADO E 
REORIENTAÇÃO DO 
EXERCÍCIO DA NOSSA 
PROFISSÃO”
Em outubro de 2018, o médico ginecologis-
ta e obstetra Roberto Magliano de Morais 
tomou posse como presidente do Conselho 
Regional de Medicina da Paraíba. Há qua-
se dez anos como conselheiro da autarquia, 
ele já conhecia bem as atividades conselhais, mas não sabia que teria que 
lidar durante sua gestão com um dos maiores desafios dos profissionais de 
saúde, a pandemia de Covid-19. Além disso, foi um dos primeiros paraibanos 
a ser infectado pelo novo coronavírus, em março deste ano, quando ainda 
havia muitas incertezas sobre o melhor tratamento para a doença.

Reconhecido pelos colegas como um profissional humanista, sensível a ques-
tões éticas e amante da filosofia e da cultura, Roberto Magliano teve que re-
aprender a lidar com a nova realidade imposta pelo distanciamento social. “A 
telemedicina já é uma realidade. Mas quando iniciamos os atendimentos não 
presenciais, começamos justamente a valorizar o tocar o paciente, o exami-
nar. Olhar nos olhos do paciente é imprescindível para que a Medicina conti-
nue a ser essa profissão maravilhosa”, diz o presidente do CRM-PB.

Na entrevista a seguir, ele fala sobre os desafios à frente do CRM-PB (que 
para ele é mais uma honra, que um desafio), os problemas da saúde paraiba-
na, as ações importantes do Conselho durante a pandemia, planos e projetos 
para o futuro, além de contar sobre sua experiência pessoal com o corona-
vírus. Roberto Magliano é formado em Medicina pela UFPB, fez residência e 
Mestrado em São Paulo, e tem título de especialista em ultrassono-
grafia, em ginecologia e obstetrícia e em endoscopia ginecológica. 
Atualmente, é médico do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 
da Secretaria de Saúde da Paraíba e tem consultório particular.

CRM-PB HOMENAGEIA MÉDICOS E 
PROMOVE DEBATES EM COMEMORAÇÃO 
AO DIA DESTES PROFISSIONAIS
Entre os dias 14 e 16 de 
outubro, o Conselho Regio-
nal de Medicina da Paraíba 
(CRM-PB) prestou diversas 
homenagens aos médicos 
paraibanos e discutiu temas 
importantes para a catego-
ria. A programação da Se-
mana do Médico 2020 foi 
toda virtual, transmitida ao 
vivo pelo canal do Youtube 
do CRM-PB e continua dis-
ponível para ser revista.

“Estamos em tempos de homenagear e referenciar cada um dos médicos e, 
sobretudo, nossos treze colegas que pereceram na luta contra o coronaví-
rus. A pandemia nos proporcionou a oportunidade de repensar quem somos, 
reaprender. Além deles, ressaltamos o trabalho dos médicos jovens na linha 
de frente contra a Covid-19, os médicos com mais de 50 anos de formação 
e dedicação à Medicina e os médicos que prestaram serviços relevantes à 
comunidade”, disse Roberto Magliano de Morais, presidente do CRM-PB.

O primeiro dia do evento foi aberto pelo presidente Roberto Magliano que 
falou emocionado sobre vida e morte, o inimigo invisível escancarado du-
rante a pandemia e, em seguida, homenageou os médicos paraibanos que 
faleceram de Covid-19. Foi apresentado um vídeo com texto do segundo 
vice-presidente do CRM-PB João Modesto, lamentando o falecimento dos 
médicos e agradecendo pelo empenho e dedicação à Medicina paraibana.

ENTREVISTA DR. ROBERTO MAGLIANO DE MORAIS

CONFIRA A 
ENTREVISTA

Webinar discute Telemedicina e Ética Médica

Na quarta-feira (14) foi realizado um webinar sobre “Ética Médica e Teleme-
dicina - O impacto da pandemia na rotina do médico”, com a participação 
dos médicos André Telis (PB), Eduardo Cordioli (SP) e Eduardo Neubarth 
(RS). André Telis, cirurgião cardíaco e professor da Universidade Federal 
da Paraíba, falou sobre “Prontuário Eletrônico”; Eduardo Cordiolli, ginecolo-
gista e gerente da área de Telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, 
teve como tema “A consulta telepresencial”; e Eduardo Neubarth Trindade, 
cirurgião e vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Gran-
de do Sul, falou sobre “Aspectos éticos da telemedicina”.

Os palestrantes convidados do webinar agradeceram a participação no 
debate e enalteceram a sensibilidade do CRM-PB e de seu presidente 
em homenagear os médicos que faleceram de Covid-19. “Nós, obstetras, 
estamos acostumados a dar a vida. Agora, alguns estão tendo que dar a 
vida pelos pacientes. Tive que segurar a emoção com esta linda homena-
gem a nossos colegas. Parabéns ao CRM-PB”, disse Eduardo Cordiolli.

O cirurgião cardíaco André Telis iniciou o webinar, falando sobre o prontuário 
eletrônico. “O prontuário eletrônico não é simplesmente um registro digital de 
informações médicas ou um prontuário digital com informações do paciente. 
Ele possibilita a integração de vários aspectos do atendimento médico, da 
atenção à saúde e ainda de gestão estratégica em saúde”, disse.

A segunda palestra foi de Eduardo Cordiolli, que falou sobre o crescimen-
to das teleconsultas no Brasil, sobretudo após a pandemia. Ele explicou 
o que é preciso para fazer a telemedicina. “O médico precisa de uma boa 
plataforma, com o consentimento informado do paciente, a videoconfe-
rência, o prontuário eletrônico (ou de papel), plataforma de emissão de 
documentos e plataforma de pagamento”, afirmou.

O terceiro palestrante foi o vice-presidente do CREMERS, Eduardo 
Neubarth Trindade, sobre os aspectos éticos da telemedicina. Ele ressal-
tou que é favorável às novas tecnologias em benefício do paciente e do 
médico. “Somos favoráveis à incorporação de novas tecnologias no trata-
mento médico, mas mantendo a autonomia do médico e sem descartar o 
exame físico, o olho no olho”,

O debate virtual contou também com a participação dos conselheiros 
João Modesto, Antônio Henriques, João Medeiros, Luciana Trindade, 
Walter Azevedo e Mário Toscano. “Tivemos neste primeiro dia de evento 
palestras brilhantes. A telemedicina é inexorável. No entanto, precisa ser 
regulamentada para existir em sua plenitude, seguindo os preceitos éti-
cos”, finalizou Roberto Magliano. 

As atividades da Semana do Médico 2020 da quinta-feira (15) foram 
abertas pela conselheira e diretora da Associação Médica Brasileira 
(ABM), Débora Cavalcanti. Ela deu as boas-vindas aos espectadores 
e conselheiros e passou a palavra ao presidente do CRM-PB, Roberto 
Magliano.  Antes de iniciar a programação de homenagens, apresenta-
ção das ações do CRM-PB durante a pandemia e a posse das Câmaras 
Técnicas, ele convidou o vice corregedor, Klécius Leite, a ler um texto 
de sua autoria, “O amor é quase uma dor”. “Em tempos difíceis é neces-
sário também amor e poesia. Por isso, convido nosso colega Klecius a 
dar leveza à nossa solenidade”, disse Roberto Magliano. Klecius falou 
que os médicos precisam mostrar ao mundo que são os guardiões do 
amor. “Neste instante de medo e incertezas, temos que mostrar que 
somos humanos”, disse

Conselheiros apresentam ações do CRM-PB 
durante a pandemia

O vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques, e a segunda tesou-
reira, Luciana Trindade, apresentaram as ações desenvolvidas pelo 
Conselho durante a pandemia. Antônio Henriques falou da campanha 
“Médicos Contra o Coronavírus”, que entre abril e outubro, visitou mais 
de 100 unidades de saúde de 76 municípios, percorrendo mais de 16 
mil km. “Tivemos total apoio do presidente e da diretoria do CRM-PB 
para visitarmos grande parte da Paraíba e estarmos juntos dos médi-
cos. Encontramos unidades muito bem estruturadas e outras calamito-
sas. Esta foi uma ação sem precedentes nos conselhos de medicina, 
ao qual me orgulho de fazer parte”, disse o vice-presidente. 

Já Luciana Trindade falou sobre as reuniões semanais realizadas pelo 
CRM-PB com os diretores dos hospitais referência no tratamento da 
Covid-19 no estado. “Fizemos reuniões virtuais para conhecermos as 
condições de trabalho e a estrutura das unidades de saúde. Solicita-
mos dados epidemiológicos aos diretores, como quantidade de leitos 
de enfermaria, de UTIs, de respiradores, assim como a ocupação, a 

cada semana. Os dados fica-
ram disponíveis nos canais de 
comunicação do CRM-PB e fo-
ram disponibilizados ao Ministé-
rio Público. Foi uma ação muito 
rica, de aprendizado e gratifi-
cante. Felizmente, agora, esta-
mos observando uma queda no 
número de leitos ocupados, mas 
mantivemos aberto o canal de 
comunicação com os diretores 
dos hospitais”, disse a segunda 
tesoureira do CRM-PB.

Reconhecimento aos médicos jovens que atuam
na linha de frente contra a Covid-19

Os médicos jovens que se dedicaram ao combate ao novo coronavírus 
foram homenageados pelo CRM-PB, na noite da quinta-feira (15). Com 
o início da pandemia, alguns estudantes anteciparam a formatura e mé-
dicos recém-formados mudaram seus planos profissionais para atuarem 
na linha de frente contra a Covid-19. Em nome dos médicos Clarissa 
Leite Ferraz Gomes, Irla Dantas e Ruan Ribeiro Garrido, o presidente 
do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, homenageou e agradeceu a 
todos os médicos paraibanos que participam desta luta.

“Muito diferente do que foi dito, os médicos paraibanos não são omissos. 
Pelo contrário, são corajosos. Vocês, que lutaram na linha de frente contra o 
coronavírus, dignificam a nossa profissão. O CRM-PB agradece o trabalho 
e a dedicação de vocês, que são exemplos para a classe médica 
paraibana”, disse Roberto Magliano aos jovens profissionais. 

1º DIA DE EVENTO

2º DIA DE EVENTO

Clarissa Gomes Irla Dantas Ruan Garrido

CRM-PB entrega comendas no último dia da 
Semana do Médico 2020

No último dia da Semana do Médico 2020, o presidente Roberto Maglia-
no iniciou a solenidade virtual falando da importância em se preservar a 
memória. “Há tantas vidas, tantas histórias extraordinárias que precisam 
ser lembradas e preservadas. Em um tempo em que tudo é descartável, 
resgatar histórias é uma forma de mantê-las vivas. É preciso conhecer as 
narrativas para poder transmiti-las às novas gerações. Por isso, hoje, o 
CRM-PB homenageia grandes profissionais da Medicina paraibana para 
perpetuar suas histórias ao longo do tempo. O CRM-PB se sente orgulhoso 
e honrado em homenagear os senhores”, disse.

Os médicos que se destacaram por serviços prestados à comunidade rece-
beram a Comenda Genival Montenegro Guerra. Já os médicos com mais 
de 50 anos de formação e dedicação à Medicina receberam a Comenda 
Lucas – Médico de Homens e de Almas. A leitura dos nomes dos home-
nageados foi feita pelos conselheiros Débora Cavalcante e João Modesto.

O vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques, também participou da 
solenidade virtual, em Campina Grande. “É um prazer e uma honra parti-
cipar desta cerimônia. Estou tendo a oportunidade de rever colegas e que-
ridíssimos professores que foram responsáveis pela formação de várias 
gerações de médicos. O senhores e senhoras devem se sentir orgulhosos 
pelo trabalho que desempenharam de forma tão marcante e por isso faze-
mos esta justíssima homenagem. De coração, o nosso muito obrigado”, 
ressaltou Antônio Henriques.

O médico Sebastião Ayres, um dos 15 médicos a receber a Comenda Lu-
cas e com 56 anos de formação em Medicina, falou em nome dos de-
mais, agradecendo a homenagem. “Receber a Comenda Lucas é motivo 
de aplauso para todos nós. Um conselho que dou aos médicos é tenham 
uma boa formação e permaneçam atualizados. Além disso, mantenham-se 
jovens, não importa a idade”, disse.

O médico Galvani Muribeca falou em nome dos seis homenageados com 
a Comenda Genival Montenegro Guerra. “É uma honra para mim receber 
esta homenagem. Trabalhamos com todo amor e zelo ajudando aos mais 
necessitados”, destacou o médico, lembrando que foi professor de Genival 
Montenegro Guerra, médico paraibano que realizou relevante trabalho so-
cial e humanitário, no hospital Padre Zé, em João Pessoa.

Como a solenidade foi virtual, em função da necessidade do distanciamen-
to social imposto pela pandemia, os troféus e comendas serão entregues 
posteriormente na casa dos médicos homenageados.

3º DIA DE EVENTO

Lançamento de livro e contação de “causos”
No último dia da Semana do Mé-
dico 2020 também houve o lança-
mento do livro “Tema de Medicina 
(prosa e verso)”, do pediatra Se-
bastião Ayres de Queiroz, membro 
da Academia Paraibana de Medi-
cina e da Academia Paraibana de 
Poesia. Este é o sétimo livro que 
publica, além de livretos e cordéis 
que versam sobre a promoção da saúde e prevenção de enfermidades.

O segundo vice-presidente do CRM-PB, João Modesto, que escreveu o 
prefácio do livro, fez também a apresentação da obra durante a cerimônia 
virtual. “Fiquei muito envaidecido pelo convite. Uma grande responsabili-
dade me foi dada falar sobre o livro do amigo e médico Sebastião Ayres. 
Ele tem uma extraordinária capacidade de expressar sentimentos com 
seu estilo criativo e inteligente. A cada poema lido, percebi que estava à 
frente de um poeta nato”, ressaltou João Modesto.

O médico cardiologista e ex-presi-
dente do CRM-PB, José Mário Es-
pínola, também participou da sole-
nidade contando seus conhecidos 
“causos” sobre medicina e histórias 
paraibanas. “Apesar da formalidade 
da solenidade, é preciso um pouco 
de leveza. Por isso, convidamos o 
contador de ‘causos’ da Medicina 
paraibana, nosso colega, José Má-
rio”, destacou Roberto Magliano.

“Agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje, entre colegas, mes-
mo que de forma virtual. É uma honra para mim fazer parte desta sole-
nidade”, disse José Mário. Perguntado se seus “causos” são verídicos, 
ele respondeu de forma descontraída: “bem lá no fundo tem um fundo de 
verdade”.

O presidente do CRM-PB finalizou a cerimônia enaltecendo os momentos 
emocionantes e tocantes da Semana do Médico 2020 e exibindo mais 
uma vez o vídeo em homenagem aos médicos paraibanos que faleceram 
de Covid-19. “Vamos superar este momento difícil que estamos passando. 
Sofremos muito com o enfrentamento à pandemia de Covid-19, doença 
pela qual treze médicos paraibanos pereceram”, disse Roberto Magliano.

Membros de 19 Câmaras Técnicas
tomam posse durante evento

A programação do segundo dia do evento, foi encerrada com a posse 
dos membros de 19 Câmaras Técnicas do CRM-PB. A leitura dos 
nomes do empossados foi realizada pelo segundo vice-presidente do 
CRM-PB, João Modesto, e a conselheira e diretora da AMB, Débora 
Cavalcanti. “As Câmaras Técnicas são órgãos consultivos de asses-
soramento técnico para discutir e aprofundar assuntos pertinentes a 
cada especialidade médica. São compostas por especia-
listas experientes em suas áreas, colegas com reputação 
ilibada e que vão contribuir com o Conselho, quando ne-
cessário”, disse o presidente do CRM-PB.

O CRM-PB e a Associação Médica da Paraíba lançaram esta semana uma 
campanha de valorização e reconhecimento do trabalho médico. A ação faz 
parte das atividades realizadas pelo Conselho em alusão ao Dia do Médico, 
comemorado no dia 18 de outubro. 

Em parceria com a concessionária Audi Center João Pessoa e da Faculdade 
de Medicina Nova Esperança (Famene), foram fixados outdoors em diver-
sos pontos da cidade, destacando as qualidades daqueles que escolheram 
a Medicina como profissão.

CRM-PB E AMPB FAZEM CAMPANHA EM 
HOMENAGEM AO DIA DO MÉDICO

Clique e confira o vídeo

CONHEÇA  
AS HISTÓRIAS

CONHEÇA  
OS EMPOSSADOS

Texto: Dr João Modesto
Edição e Produção: Gibran Melo

“Ninguém é insubstituível, mas há profissionais que 
pela dedicação e altruísmo se tornam referências 

eternas. Este é o caso desses colegas que, lamenta-
velmente, nos deixaram, mas ficaram os exemplos de 

dedicação e responsabilidade para com o próximo”. 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CRM-PB, 
ROBERTO MAGLIANO DE MORAIS, EM 
HOMENAGEM AO DIA DO MÉDICO

CONFIRA 
O VÍDEO

Dr João Modesto Dra Débora Cavalcanti
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http://www.crmpb.org.br/
https://www.facebook.com/crmparaiba/
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http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23284:crm-pb-entrevista-dr-roberto-magliano-de-morais-&catid=3
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