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CRM-PB DISPONIBILIZA SEDE E PRÉDIO 
DA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE 
PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
O CRM-PB enviou, na última quinta-feira (21), um ofício ao secretário de Saú-
de do Município de João Pessoa, Fábio Rocha, colocando as dependências 
da sede do conselho, na capital, à disposição para a campanha municipal de 
imunização contra a covid-19 para os profissionais médicos. No documento, 
é ressaltado que a sede do CRM-PB tem plenas condições de receber esses 
profissionais com a devida segurança. Um ofício também foi enviado ao se-
cretário de Saúde de Campina Grande, Filipe Reul, disponilizando as depen-
dências da 2a Delegacia Regional do Conselho na cidade. 

No ofício, também é registrado o reconhecimento do conselho em relação 
aos esforços dos Governos Estadual e Municipal na rápida efetivação da va-
cinação contra a Covid-19 no Estado, além de enfatizada a necessidade de 
observância do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 
Covid-19, do Ministério da Saúde, que determinou a vacinação prioritária dos 
trabalhadores de saúde na 1ª fase de execução do referido plano.

AUDIÊNCIA DISCUTE POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO 
DE MÉDICOS EM SÃO JOÃO DO TIGRE

O presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB), 
Roberto Magliano de Morais, participou na última terça-feira (26) de uma 
audiência online sobre denúncias de possíveis ilegalidades em projeto 
de lei aprovado no município de São João do Tigre para a contratação 
de médicos. De acordo com denúncia feita pela OAB-PB e encaminhada 
ao Ministério Público pelo Sindicato dos Médicos da Paraíba (Simed), o 
município pretende contratar profissionais do programa Mais Médicos, 
sem registro no Conselho Regional de Medicina, através de concurso 
público. A Prefeitura ainda pretende financiar a faculdade de Medicina 
dos interessados, na Bolívia.

“O CRM foi convidado a participar da audiência para que pudéssemos 
opinar como autarquia competente. Obviamente mostramos o absurdo 
e a ilegalidade do edital”, ressaltou o presidente do CRM-PB. Além dele, 
participaram da reunião a procuradora da República em Monteiro, Janaí-
na Andrade de Sousa, o presidente do Simed, Marnio Costa, e a advoga-
da da Comissão de Saúde da OAB-PB, Ana Cristina Chaves Chrcanovic.

O presidente do CRM-PB Roberto Magliano de Morais e o conselheiro Bru-
no Leandro de Souza estiveram na última segunda-feira (25), na sede do 
Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) para discutir o 
trabalho dos médicos que atuam na divisa entre os estados. Na ocasião, eles 
foram recebidos pela diretoria do Cremepe e tiveram a oportunidade de dis-
cutir ações em conjunto, como caravanas e projetos de interiorização, além 
de trocar informações sobre o funcionamento das duas entidades.

CRM-PB DISCUTE TRABALHOS DO MÉDICOS 
QUE ATUAM NA DIVISA ENTRE PARAÍBA E 
PERNAMBUCO 

“DEVEMOS LEVAR 
INFORMAÇÕES 
ATUALIZADAS, 
VERDADEIRAS E COM 
FUNDAMENTAÇÃO 
CIENTÍFICA SOBRE 
AS VACINAS”

A pandemia de Covid-19 estimulou a 
Ciência a procurar tratamentos e vaci-
nas para controlar o novo coronavírus 
em tempo recorde. Assim, diversos es-
tudos e investigações possibilitaram um rápido avanço na criação e produção 
de imunizantes. Quase 60 países, dentre eles o Brasil, já iniciaram a vacina-
ção contra a Covid-19, após quase um ano de pandemia. Junto com a enorme 
produção científica, surgiram também dúvidas, questionamentos e dissemina-
ção de informações falsas, sem embasamento científico.

A médica pediatra, presidente do Comitê de Imunizações da Sociedade Pa-
raibana de Pediatria e membro do Departamento Científico de Imunizações 
da Sociedade Brasileira de Pediatria, Socorro Martins, fala, na entrevista a se-
guir, sobre a vacinação contra a Covid-19. Formada em Medicina e com Resi-
dência em Pediatria pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 
Socorro é também professora da Unifacisa e médica pediatra da UFCG.

“Deveríamos estar orgulhosos e aliviados pelo que a Ciência nos proporcio-
nou em tempo recorde”, diz a médica. Ela também fala com orgulho do Pro-
grama Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil, esclarece quem pode/deve 
tomar as vacinas contra a Covid-19 e alerta que as pessoas imunizadas tam-
bém devem continuar mantendo as medidas protetivas. “Enquanto 
não alcançarmos a tão sonhada imunidade de rebanho, precisare-
mos continuar usando máscaras, mantendo o isolamento social e a 
higienização das mãos”.

ENTREVISTA DRA MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS

CRMPARAIBA

CONFIRA A 
ENTREVISTA

CRM-PB PARTICIPA DO LANÇAMENTO 
DO COMITÊ DE COMBATE À COVID

CRM-PB PARTICIPA DE REUNIÃO COM 
MP SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS 
EM CAMPINA GRANDE
O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) participou de 
uma reunião com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do 
Trabalho e a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande sobre a 
distribuição das vacinas contra a covid-19, no município,no dia 20 de
janeiro. Durante a audiência, realizada de forma online, foi acordado que 
a Secretaria Municipal de Saúde dará transparência aos quantitativos de 
vacinas que estão sendo aplicados, enviando boletins ao Ministério Pú-
blico.

O conselheiro Márcio Rossani, que representou o CRM-PB na reunião, 
afirmou que Campina Grande recebeu, inicialmente, 4.194 doses de va-
cinas. Conforme o plano de imunização da prefeitura, em uma primeira 
fase seriam vacinados os profissionais de saúde das seguintes unidades 
de saúde: Hospital Pedro I; Hospital de Clinicas; Hospital da Criança e 
Adolescente; Isea; Hospital de Trauma;  Samu; UPAs; além dos idosos 
institucionalizados.

Em seguida, seriam vacinados os profissionais de saúde do Hospital Uni-
versitário Alcides Carneiro, da Clínica Santa Clara, do Hospital Antônio 
Targino e do Hospital João XXIII. O CRM-PB solicitou ainda que a vaci-
nação seja estendida para os profissionais da atenção básica de saúde 
(Programas Saúde da Família).

“Realmente, a quantidade de vacinas que chegou não tem como atender 
a todos os profissionais de saúde de Campina Grande, que é em torno 
de 12 mil. Por isso, os profissionais da linha de frente serão priorizados.
Acreditamos que é preciso transparência nesse momento, com todas as 
informações bem detalhadas”, disse Márcio Rossani.

Além do conselheiro do CRM-PB, participaram da reunião a promotora de 
Saúde de Campina Grande Adriana Amorim, os procuradores do trabalho 
de Campina Grande Marcela Almeida Maia Asfora e Raulino Maracajá 
Coutinho, além do secretário municipal de saúde Felipe Reul.

EDITAL
 ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do Conselho Regional de Medicina do Esta-
do da Paraíba, usando das atribuições que lhe confere a 
Lei nº 3.268/57, alterada pela Lei nº 11.000/2004, regula-
mentada pelo Decreto nº 44.045/1958 e nº 6.821/2009 e 
os artigos de nº 04 e 05 do seu Regimento Interno, con-
voca todos os 8.743 médicos em gozo dos seus direitos 
para se reunirem online em Assembleia Geral, com o fim 
especial de discutir e votar o relatório de Gestão do Presi-
dente, as Contas do exercício de 2020 a realizar-se no dia 
25 de fevereiro de 2021, às 20h, em primeira convocação, 
e às 20h30min, em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes.

João Pessoa, 26 de janeiro de 2021

Roberto Magliano de Morais
Presidente

Desde fevereiro de 2020, antes mesmo do primeiro caso de covid-19 na 
Paraíba, o CRM-PB vem realizando ações de capacitação, fiscalização 
e divulgação de informações relevantes para o médico e a população 
em geral. Ao mesmo tempo, manteve suas funções fiscalizatória, carto-
rial e judicante, exercendo seu papel, seguindo as medidas de seguran-
ça recomendadas pelas autoridades sanitárias.

Confira as principais ações realizadas durante o ano de 2020:

- Publicação de recomendações e alertas incentivando o rigoroso res-
peito às normas sanitárias, como o uso correto e constante de másca-
ras, higienização das mãos e distanciamento social

- Publicação de notas de advertência sobre o risco de explosão de no-
vos casos e preocupação com a super lotação nos leitos dos hospitais

- Publicação de posicionamentos em favor da vacina e contra utilização 
de medicamentos em desacordo com as evidências científicas

- Implementação do programa Médicos Contra o Coronavírus, que per-
correu mais de 18 mil km, visitando mais de 100 unidades de saúde de 
85 municípios do estado

- Capacitação de mais de 800 profissionais de saúde pelo programa de 
Educação Médica Continuada

- Realização de 242 fiscalizações em 253 dias úteis (praticamente uma 
fiscalização por dia)

- Criação da Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus

- Participação em mais de 30 reuniões e audiências com diversas insti-
tuições como Ministério Público Federal, Estadual e do Trabalho, além 
de Defensoria Pública, Secretarias estadual e municipais de saúde e 
direção de hospitais

- Cobrança para disponibilização de Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs) em unidades de saúde de todo o Estado

- Realização de 27 webinares e lives sobre variados temas, envolvendo 
a covid-19

- O CRM-PB manteve suas atividades cartoriais, registrando 955 novos 
médicos e promovendo a entrega das carteiras profissionais de forma 
segura e sem gerar aglomerações

- O CRM-PB manteve suas atividades judicantes, instaurando 120 
sindicâncias e julgando 9 processos. A partir de agosto realizou sessões 
através de uma plataforma virtual

CRM-PB DIVIGULGA VÍDEOS DO PROJETO 
MÉMÓRIAS DA MEDICINA DA PARAÍBA
Semanalmente, todas as sextas-feiras, o CRM-PB irá lembrar em suas re-
des sociais os vídeos realizados com médicos paraibanos e que estão dis-
poníveis no seu canal no Youtube. O projeto “Memórias da Medicina na Pa-
raíba” reúne entrevistas com personalidades paraibanas ligadas à Medicina. 
Acesse: youtube.com/crmparaiba.

Já foram relembrados nas redes sociais os vídeos do dr. Genival 
Veloso de França e do dr.  Severino Bezerra de Carvalho.

CONFIRA 
OS VÍDEOS

CRM-PB DÁ POSSE AOS MEMBROS DA 
COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DO HOSPITAL 
REGIONAL DE GUARABIRA

O presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB), 
Roberto Magliano de Morais, empossou os membros da Comissão de 
Ética Médica do Hospital Regional de Guarabira, na tarde desta quarta-
-feira (27). Em virtude da pandemia de Covid-19, a solenidade foi reali-
zada de forma virtual e contou também com a participação do segundo 
vice-presidente João Modesto e do segundo secretário Walter Azevedo.

Tomaram posse como membros efetivos da comissão os médicos João 
Moura Pegado, Genilda Costa de Andrade Ribeiro e Francisco Martins 
Formiga. Os membros suplentes são Clóvis Yoshiharu Aratani, Ítalo Mar-
tins Formiga e Januário Soares dos Santos. A comissão foi eleita pelos 
médicos do hospital em 23 de setembro de 2020 e terá um mandato de 
30 meses a partir da data da posse.

As comissões são um prolongamento do CRM nos hospitais e têm fun-
ção sindicante, educativa, fiscalizadora e orientadora. “Os senhores fo-
ram eleitos para desempenhar suas funções com autonomia. No entanto, 
não cabe às comissões de ética concluir processo e julgar o médico. As 
comissões comunicam ao CRM as possíveis infrações e o Conselho é o 
responsável por esse julgamento”, explicou Roberto Magliano. Ele para-
benizou os novos membros e colocou o CRM à disposição dos médicos 
do hospital. “Contem conosco para o que for preciso”, completou.

CRM-PB recebe Plano de Vacinação de João Pessoa - A diretoria 
do Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) reuniu-se 
de forma online com o secretário municipal de Saúde de João Pessoa, 
Fábio Rocha, e o Comitê Científico de Combate à Covid-19, na noite 
dada última terça-feira (26). Durante a reunião, o secretário entre-
gou ao CRM-PB o Plano Municipal de Vacinação da capital paraibana.

“O Conselho vai avaliar o plano apresentado, mas já sugerimos 
que os médicos e demais profissionais de saúde com mais de 60 
anos e que estejam trabalhando façam parte do público prioritá-
rio da imunização. Estes profissionais têm dois fatores de risco 
para a Covid-19: a idade e a exposição ao vírus durante o traba-
lho”, disse o presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais.

PAGAMENTO DA ANUIDADE DE PESSOA 
FÍSICA COM DESCONTO DE 5% ENCERRA 
NESTE DOMINGO  (31)
Termina neste domingo (31) o prazo para o pagamento da anuidade de pes-
soa física 2021 com desconto de 5%. Este ano o valor da anuidade não sofreu 
reajuste, sendo o mesmo valor do ano passado. Conforme a Resolução do 
Conselho Federal de Medicina (CFM) 2280/2020, o valor da anuidade para 
pessoa física, para pagamento até 31 de março de 2021, é de R$772,00. No 
entanto, se o pagamento for feito até o dia 31 de janeiro, há um desconto de 
5% (R$733,40), e se for efetuado até 28 de fevereiro, o desconto é de 3% 
(R$748,84). 

Passo a passo para acessar o boleto da anuidade 2021

1. Entre no site do CRM-PB (www.crmpb.org.br)
2. Acesse no menu principal o link “Serviço” e em seguida “Portal de Servi-
ços” (link direto na Bio)
3. Selecione a opção pessoa física ou jurídica
4. É necessário informar o número do CRM e o Estado
5. Em seguida, informar a senha cadastrada. Caso não lembre, bastar clicar 
em recuperar a senha e preencher os dados solicitados 
6. Ao acessar o Portal de Serviços, selecionar a opção para emissão de 
boleto

É recomendado o acesso no Portal de Serviços pelo computador ou um 
smartphone com sistema Android.

CRM-PB SOLICITA PRIORIDADE DE 
VACINAÇÃO PARA OS MÉDICOS COM 
MAIS DE 60 ANOS
O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) solicitou à Secreta-
ria de Saúde de João Pessoa que inclua no Plano de Imunização Municipal, 
como prioridade absoluta, os médicos com idade igual ou superior a 60 anos 
para vacinação contra o novo coronavírus.

Conforme o presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, como não 
existe ampla disponibilidade da vacina para atender a toda população, o ob-
jetivo principal da imunização tem sido reduzir a morbimortalidade pela Co-
vid-19, bem como manter o funcionamento da força de trabalho dos serviços 
de saúde.

“Os profissionais de saúde atendem a pacientes em ambientes de pandemia 
sustentada e estão, evidentemente, mais expostos ao risco de adquirir a infec-
ção pelo Sars-Cov-2. Como cerca de 70% das mortes por Covid-19 no Brasil 
ocorre em pessoas com mais de 60 anos, os médicos nessa faixa etária estão 
incluídos em dois grupos de riscos. O médico idoso, em atividade, mesmo 
que não esteja na linha de frente, tem maior probabilidade de adquirir a forma 
grave da doença e morrer”, explicou o presidente do CRM-PB.

No ofício, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira 
(27), o CRM-PB informa que há 1.423 médicos com 60 anos ou mais regis-
trados no Conselho. No documento, o CRM-PB ainda coloca a sede da autar-
quia à disposição da SMS para funcionar como local de aplicação de vacina 
para este grupo prioritário.

CRM-PB VISITA HOSPITAL INACABADO 
EM PEDRAS DE FOGO

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) visitou nesta quin-
ta-feira (28) um hospital inacabado na cidade de Pedras de Fogo, no litoral 
sul paraibano, a 55 km de João Pessoa. A unidade de saúde começou a ser 
construída no ano de 2001 e nunca foi concluída. A edificação tem cerca de 
2,7 mil m2, conta com bloco cirúrgico, enfermaria, aparelhos para exames de 
radiografia, autoclave para esterilização de materiais, além de equipamentos 
de cozinha. Poderia atender à população local e de mais cinco municípios, 
em torno de 100 mil pessoas, com serviços de cirurgia, obstetrícia, ortopedia, 
clínica e pediatria. No entanto, a construção do hospital nunca foi finalizada e 
nenhum paciente foi atendido.

O vice-presidente do CRM-PB, Antonio Henriques, explicou que o Conselho 
foi ao local a convite da Secretaria Municipal de Saúde. “O CRM-PB tem um 
Programa de Interiorização para conhecer de perto as unidades de saúde e 
contribuir de forma positiva para melhorar o trabalho médico e assistência à 
população. Em uma de nossas ações, fomos convidados pela própria gestão 
atual de Pedras de Fogo, que assumiu agora em janeiro, para conhecer o 
desperdício e mau uso do dinheiro público”, disse.

O conselheiro Bruno Lean-
dro de Souza, que também 
participou da visita, informou 
que o CRM-PB vai elaborar 
um relatório e encaminhar 
ao Ministério Público com 
todas as informações sobre 
o hospital inacabado. “Va-
mos continuar vistoriando, 
visitando e acompanhando o 
andamento deste caso para 
que haja, o mais breve pos-
sível, o reinício das obras e 
enfim a inauguração do hos-
pital”, afirmou o conselheiro.

Programa de Interiorização do Conselho foi convidado pela gestão 
municipal para conhecer o desperdício e mau uso de dinheiro público

NOTA DE ESCLARECIMENTO
CAMPINA GRANDE

O CRM-PB informa que estará recebendo, em sua Primeira Delegacia, 
a partir das 14h desta sexta-feira, dia 29/01/2021 a equipe de vacinação 
da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, para vacinar EX-
CLUSIVAMENTE médicos acima de 70 anos de idade completos. Escla-
recemos ainda que estão disponíveis apenas 100 doses, e que a medida 
que a secretaria do município for recebendo doses adicionais, providen-
ciará a vacinação dos demais profissionais de saúde, incluídos os mé-
dicos de faixas etárias inferiores que ainda não tenham sido vacinados. 

Cabe informar ainda que outras oportunidades de vacinação ocorrerão e 
que são falsas as notícias de que quem não for vacinado nesta data não 
o será no futuro. Assim sendo, faz um apelo para que os médicos con-
templados nesta etapa não cheguem antes das 14h naquela delegacia, 
uma vez que o espaço físico é relativamente pequeno e isso causaria 
aglomerações, o que devemos evitar. O momento exige serenidade.

Ademais, informamos ainda que a lista dos médicos acima de 60 anos 
que foi encaminhada à SMS foi gerada automaticamente pelo sistema de 
informática da autarquia, e que eventuais inconsistências podem ser sa-
nadas pelos nossos funcionários. Para tanto, os médicos cujos nomes não 
aparecem devem procurar o CRM-PB para qualquer esclarecimento.

Joao Pessoa (PB), 29 de janeiro de 2021

Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba

No dia 19 de janeiro, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, lançou o Comi-
tê Científico de Combate à Covid-19, que tem como objetivo principal gerenciar 
as ações de combate à doença, além de discutir decisões a serem tomadas 
para os setores produtivos. O evento contou com a participação do Conselho 
Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB), da Associação Médica da Paraí-
ba, do Sindicato dos Médicos da Paraíba, da Academia Paraibana de Medicina 
e do Conselho Regional de Enfermagem. 

O Comitê tem como membros o médico infectologista Fernando Chagas (pre-
sidente), o secretário municipal de Saúde Fábio Rocha, a secretária adjunta 
de saúde Rossana Sá, o farmacêutico Fernando Virgolino, o médico Felipe 
Pôncio e a secretária municipal de Educação América Assis.

O conselheiro Bruno Leandro de Souza, que representou o CRM-PB na sole-
nidade, destacou a importância da iniciativa da prefeitura de João Pessoa em 
criar um comitê interdisciplinar que irá aliar as questões técnicas às decisões 
políticas. “O CRM-PB continuará colaborando, fiscalizando e solicitando as in-
formações necessárias para o bem-estar da população e dos médicos”, disse 
o conselheiro. 

Durante a solenidade, o prefeito de João Pessoa destacou a importância dos 
profissionais de saúde envolvidos no combate à covid-19. “Tenho um sen-
timento de gratidão por todos vocês. Juntos caminharemos para o bem da 
cidade, para o bem da nossa população”, disse Cícero Lucena.

http://www.crmpb.org.br/
https://www.facebook.com/crmparaiba/
https://www.instagram.com/crmparaiba/
https://www.youtube.com/user/CRMPB/
http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23375:crm-pb-entrevista-dra-maria-do-socorro-ferreira-martins&catid=3
https://www.youtube.com/watch?v=vrHVsrtTVUg&list=PLGvrnf6fP10P6OiMJ75oLdxNvfpOdFBLb
https://www.youtube.com/watch?v=yls0RXNIjEg&feature=youtu.be

