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SIGA NOSSAS 
REDES SOCIAIS

MÉDICAS DIVULGAM HABILIDADES 
ARTÍSTICAS NO PROJETO “MÉDICOS 
SEM JALECO” 

“O MÉDICO TEM 
SIDO UM EXEMPLO 
DE DEDICAÇÃO, 
CONHECIMENTO 
E ZELO ÉTICO”
O Conselho Regional de Medicina da 
Paraíba faz parte da rotina de trabalho 
do médico endocrinologista João Mo-
desto Filho desde a década de 1980. 
Considerado por colegas e pacientes 
como exemplo de ética, conhecimen-
to e profissionalismo, ele foi eleito no 
último dia 1º de abril para presidir no-
vamente a autarquia até o dia 30 de 
setembro de 2023, sucedendo Roberto Magliano de Morais.

Aos 76 anos, já tendo presidido o Conselho em três ocasiões anteriores 
(1988-1993 / 2001-2003 / 2003-2004), com uma rotina de trabalho intensa e 
em plena pandemia, ele assume o desafio com a mesma energia e entusias-
mo de quem está iniciando um novo projeto. “Vamos continuar lutando conti-
nuamente pela defesa da medicina, de condições dignas de trabalho para o 
médico e melhor assistência para o paciente, sempre em busca do bem-estar 
da sociedade”, destaca.

Formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
em 1969, com especialização e Doutorado em Endocrinologia pelo Hospital 
das Clínicas da USP e Pós-Doutorado pela Universidade de Nancy, na Fran-
ça, atualmente, João Modesto é professor da UFPB e da Famene, gestor do 
Núcleo de Desenvolvimento Humano da Unimed João Pessoa e diretor da 
Clínica Diagnóstica. Na entrevista a seguir, ele fala dos planos, dos 
desafios, das mudanças na relação médico/paciente e ressalta o pro-
tagonismo do médico em “um dos momentos mais aterrorizantes dos 
últimos tempos”.

ENTREVISTA DR. JOÃO MODESTO FILHO

CRMPARAIBA

CONFIRA A 
ENTREVISTA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DA PARAÍBA ELEGE NOVA  DIRETORIA

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) elegeu sua nova 
diretoria, no dia 1º de abril, com mandato até 30 de setembro de 2023. Com-
pareceram à eleição os 20 conselheiros titulares, aptos a escolher uma nova 
chapa para liderar o Conselho nos próximos dois anos e meio. Venceu a 
chapa apoiada pelo então presidente Roberto Magliano de Morais.

A eleição para a escolha da nova diretoria aconteceu durante reunião ple-
nária do corpo de conselheiros. O conselheiro João Modesto, que era o 
segundo vice-presidente do CRM-PB, será agora o presidente. Além dele 
foram escolhidos os novos ocupantes que compõem a diretoria: primeiro 
e segundo vice-presidentes, primeiro e segundo secretários, corregedor e 
vice, tesoureiro e vice.

Roberto Magliano, portanto, deixa a presidência do Conselho e enaltece a nova 
diretoria, que teve o seu apoio na eleição. “Tenho certeza que o CRM-PB con-
tinuará exercendo um trabalho fundamental na defesa de questões primordiais 
para a categoria médica e para a assistência à saúde da população”, disse.

O novo presidente, João Modesto, ressaltou que há muito trabalho a ser rea-
lizado nos próximos trinta meses em defesa da boa medicina e do bem-estar 
da sociedade. “Fizemos uma escolha democrática, com todos os conselhei-
ros efetivos exercendo o direito de voto”, afirmou.

Também tomaram posse os membros da Comissão de Tomada de Contas: 
Roberto Magliano de Morais, Mario Toscano de Brito Filho e Marcelo Gon-
çalves de Sousa.

Sobre a eleição interna –  A cada cinco anos, os conselhos regionais de 
medicina de todos os estados realizam uma eleição com os médicos re-
gistrados na entidade para a escolha de 42 membros titulares e suplentes. 
A última eleição foi realizada no dia 7 de agosto de 2018 para a gestão 
2018/2023. A chapa “Juntos pelo CRM que queremos” foi eleita e, em 1º de 
outubro de 2018, foi empossado como presidente do CRM-PB o conselheiro 
Roberto Magliano de Morais e o corpo de diretores. Conforme regimento 
interno, 30 meses após o início do mandato deve ser realizada uma nova 
eleição interna com os conselheiros titulares para escolha de uma diretoria 
para os próximos 30 meses.

João Modesto será o presidente da autarquia até 30 de setembro de 2023

O projeto “Médicos sem Jale-
co”, que tem o objetivo de mos-
trar as habilidades de médicos 
paraibanos que vão além da 
medicina, divulgou as habili-
dades artísticas de mais cinco 
médicas nas últimas semanas: 
Dra. Luciana Trindade, Dra. 
Tarciane Ramalho, Dra. Dé-
bora Cavalcanti, Dra. Rosália 
Felizzola e Dra. Maria Mada-
lena Vilar. Clique nas imagens 
e confira mais detalhes sobre 
cada uma delas. 

Se você é médico na Paraíba e quer compartilhar suas habilidades, 
hobbies ou outras atividades, além da Medicina, envie fotos e um texto 
de no máximo 5 linhas para comunicacao@crmpb.org.br.

COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO AO 
CORONAVÍRUS DO CRM-PB DISCUTE 
100% DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI 
NO SERTÃO E ABASTECIMENTO DE  
INSUMOS EM HOSPITAIS

 

Na noite da última terça-feira (6), a Comissão de Enfretamento ao 
Coronavírus do Conselho Regional de Medicina da Paraíba se reu-
niu para discutir a situação dos hospitais do Sertão do estado diante 
da pandemia. No boletim da Secretaria Estadual de Saúde divulga-
do na terça, 100% dos leitos de UTI dos hospitais referência para o 
tratamento da covid-19 na 3ª macrorregião estavam ocupados. Além 
disso, foi relatado a possibilidade de desabastecimento de insumos 
em hospitais não-covid, mas que são fundamentais para a saúde da 
população, como maternidades, hospitais de trauma e oncológicos.

“Estamos preocupados, pois embora tenha sido decretado feriado na 
semana passada, houve muitos relatos de aglomerações nas cida-
des do Sertão. Além disso, o novo decreto estadual liberou diversas 
atividades econômicas e religiosas, podendo dar a impressão à po-
pulação que estamos em uma situação de normalidade, de melhora 
de índices. No entanto, o que estamos observando é que a taxa de 
ocupação de leitos e a transmissibilidade continuam elevadas”, dis-
se o conselheiro e membro da Comissão, Bruno Leandro de Souza.

O conselheiro Marcio Rossani acrescentou que o CRM-PB está atento 
e vai realizar uma força tarefa para observar o abastecimento de in-
sumos, principalmente medicamentos, nos hospitais. “Alguns hospitais 
não-covid estão abastecendo os hospitais covid com determinados in-
sumos. No entanto, todos são essenciais para a população. Vamos fa-
zer esse levantamento, estamos preocupados”, relatou o conselheiro.

PESQUISA REVELA QUE AUMENTOU 
NÍVEL DE ESTRESSE E PÂNICO DOS 
MÉDICOS DURANTE PANDEMIA
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A pandemia da covid-19 aumentou o nível de estresse dos médicos e a sen-
sação de medo e pânico, diminuiu as horas de sono e o tempo dedicado por 
eles às refeições e aos familiares. É o que mostra pesquisa realizada pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) com 1.600 médicos brasileiros, entre 
setembro e dezembro do ano passado e publicada nesta quarta-feira (7). A 
maioria dos entrevistados atua em atendimento hospitalar, atenção básica e 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

De acordo com o trabalho do CFM, para 96% dos médicos, a pandemia im-
pactou suas vidas, seja aumentando o nível de estresse (22,9%), gerando 
sensação de medo e pânico (14,6%), reduzindo o tempo dedicado à família, 
refeições e lazer (14,5%) e diminuindo o tempo e qualidade do sono (7,6%).

“Os médicos, assim como os demais profissionais de saúde, estão nesta luta 
contra a covid-19 há mais de um ano. Um conjunto de fatores contribuem para 
esse estresse diário e sufocante. A imunização da população ainda caminha 
de forma lenta e a demanda de pacientes é crescente, com falta de leitos e 
insumos em muitas regiões do estado”, afirma o presidente do Conselho Re-
gional de Medicina da Paraíba (CRM-PB), João Modesto Filho.

Ele ressaltou que o Conselho tem trabalhado junto aos médicos, para garantir 
a boa medicina e uma assistência satisfatória à população, mesmo antes do 
início da pandemia, em fevereiro do ano passado. “Realizamos capacitações 
dos médicos, visitamos e fiscalizamos unidade de saúde de todas as regiões 
do estado, promovemos discussões e reuniões com gestores púbicos e di-
retores de hospitais, ouvindo as queixas e preocupações dos médicos que 
estão na linha de frente na pandemia. O CRM-PB tem denunciado e cobrado 
soluções para os problemas encontrados”, disse.

Dia Mundial da Saúde – O levantamento do CFM serviu como base para a 
campanha que a autarquia lançou nesta quarta-feira (7), Dia Mundial da Saú-
de, na qual chama a atenção da população brasileira e das autoridades para 
a pressão a que os médicos estão submetidos desde o início da pandemia. A 
campanha ressalta que os problemas enfrentados no dia a dia impactam direta-
mente a saúde física e mental dos médicos. “Por mais difícil que seja a situação 
na linha de frente, os médicos seguem firmes no combate à pandemia”, alerta 
a campanha.

Mensagem de Dr. Roberto 
Magliano de Morais
A vida é surpreendente e traça as suas ironias.

Entrei no Conselho pelas mãos de João Modesto e entrego a condução do 
CRM justamente para suas mãos.

Pela idade que tem, poderia ser considerado desatualizado, ultrapassado, 
mas pelo comportamento, presença, lucidez e atitude, nos mostra que é 
possível continuarmos jovens turbinados pela experiência. Ele prova que 
não é clichê afirmar que ser jovem é um estado de espírito e reforça a má-
xima de Cícero “Os homens são como os vinhos: a idade azeda os maus 
e apura os bons.”

O nosso Presidente nos dá o exemplo de que para sermos líderes no 
mundo atual é preciso valorizar o trabalho duro, ter menos aptidão para a 
pompa e para as cerimônias, mais humildade e disposição para servir, e 
saber valorizar a lealdade e a ética.

Aos meus colegas conselheiros que devem ter uma opinião mais crítica 
acerca da minha pessoa, as minhas desculpas por não ter conseguido ser 
melhor do que tentei. Procurei seguir a minha coerência e o exemplo do 
meu pai nesses aspectos. 

Se logramos êxito em qualquer desafio enfrentado, ele decorreu muito 
mais do excelente grupo do qual fiz parte, destacando-se todos os con-
selheiros e a Diretoria, e os excelentes colaboradores que dispomos. Nos 
esforçamos para colocar a nossa Autarquia bem acima dos nossos inte-
resses ou de quem quer que seja.

Sempre acreditei que deveriam ser virtudes e condições imprescindíveis 
para todo conselheiro a ética, a lealdade, autonomia, a liberdade para de-
cidir e o compromisso com o Conselho Regional de Medicina do Estado 
da Paraíba, em detrimento de interferências e de interesses externos.

Baseado nessas premissas e lembrando de Voltaire “Uma conduta irre-
preensível consiste em cada um manter a sua dignidade sem prejudicar a 
liberdade alheia”, me despeço do honorífico cargo que exerci, na perspec-
tiva de que mais do que nunca precisamos estar unidos para enfrentar os 
gigantescos desafios para a nossa profissão.

Muito obrigado pela confiança. Foi uma grande honra para mim.

Roberto Magliano de Morais

Encerrando o mês de março, em que o CRM-PB homenageou as mulheres, 
sobretudo as médicas, apresentamos as profissionais que presidem as So-
ciedades de Especialidades Médicas da Paraíba. São mulheres que fazem a 
diferença e que merecem o reconhecimento do CRM-PB por seu trabalho e 
dedicação.

Dra Flávia Estrela Maroja Marinho
Presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Paraíba

Dra Lakymê Mangueira Porto
Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Paraíba

Dra Maria Benalva de Medeiros
Presidente da Sociedade de Infectologia da Paraíba

Dra Maria Enedina Claudino Aquino Scuarcialupi
Presidente da Sociedade Paraibana de Tisiologia e Pneumologia

Dra Maria de Fátima Duques de Amorim
Presidente da Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba

Dra Maria Roberta Melo Pereira Soares
Presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia Regional Paraíba

Dra Narriane Chaves
Presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional 
Paraíba

O conselheiro Bruno Leandro de Souza foi nomeado para coordenar o 
Departamento de Fiscalização do CRM-PB. Nesta quinta-feira (8), ele e 
o presidente do CRM-PB, João Modesto, se reuniram com os médicos 
fiscais e os assistentes administrativos do setor para definir as estratégias 
e ações dos próximos 30 meses.

“Pretendemos dar uma maior capilaridade nas ações do Conselho, dan-
do prioridade às fiscalizações proativas. Ou seja, vamos agir não apenas 
quando provocados por outros órgãos, mas também de forma preventiva, 
indo aos serviços de saúde de todas as regiões da Paraíba”, disse o novo 
diretor de Fiscalização do CRM-PB.

REUNIÃO DISCUTE ESTRATÉGIAS E AÇÕES 
DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 
DO CRM-PB

NOVOS TESOUREIROS FAZEM REUNIÃO 
COM EQUIPE DO SETOR

Na tarde desta quinta-feira (8), o presidente do CRM-PB, João Modesto, o 
tesoureiro, Heraldo Arcela de Carvalho Rocha, e o segundo tesoureiro, Bruno 
Leandro de Souza, reuniram-se com a coordenadora do setor financeiro do 
CRM-PB, Valéria Teixeira de França, e a contadora Deborah Chaussê de Frei-
tas Souza. Na ocasião, foram discutidos os informes financeiros, balancetes 
e documentos do Conselho para avaliação dos novos diretores. Os conse-
lheiros tomaram posse na diretoria no último dia 1º de abril e estão realizando 
reuniões setorizadas para traçarem ações e estratégias para os próximos 30 
meses de mandato.

http://www.crmpb.org.br/
https://www.facebook.com/crmparaiba/
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