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A aprovação da MP 568/2012 em 4 de julho
último, com as alterações necessárias, representou
vitória importante da nossa categoria, em especial
para os quase 50 mil médicos e outros profissionais
da União que seriam penalizados se fosse mantido
o texto original do referido instrumento
governamental, editado em maio passado, e que
gerou veementes protestos em todo o Brasil.

De acordo com o parecer aprovado, de
autoria  do Senador Eduardo Braga (PMDB-AM),
a carga horária de 20 semanais dos médicos será
mantida, dobrando o valor dos salários para aqueles
que cumprirem o regime de 40 horas. Criaram-se
tabelas específicas para os médicos, que passam
a ser desvinculadas das demais carreiras da
Previdência, da Saúde e do Trabalho. Foram
também retiradas do texto, as mudanças propostas
pelo Governo em relação aos adicionais de
insalubridade e periculosidade, permanecendo o
cálculo baseado no vencimento recebido.

Mais uma vez, apresentamos em nosso jornal
aspectos desalentadores da saúde em nosso
Estado. No Hospital do Trauma Senador Humberto
Lucena, na capital, a crise foi aparentemente
mitigada, às custas do referenciamento para outras
instituições, a exemplo do Ortotrauma de
Mangabeira - o Trauminha, onde a situação tornou-
se caótica: superlotação, filas de espera por
procedimentos verdadeiramente desumanas.

Em relação ao Hospital Regional de Patos o
cenário é mais grave ainda, conforme pudemos
constatar in loco, em visita recente à  principal
instituição de referência para o atendimento de

JOÃO MEDEIROS FILHO

"A APROVAÇÃO DA
MP REPRESENTOU

VITÓRIA
IMPORTANTE DA

NOSSA CATEGORIA,
EM ESPECIAL PARA
OS QUASE 50 MIL

MÉDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS DA

UNIÃO QUE SERIAM
PREJUDICADOS”

JOÃO MEDEIROS FILHO

urgência/emergência de uma  região que abrange
mais de 60 municípios.

Estrutura física mal conservada e
inadequada, superlotação - com pacientes em
ventilação mecânica na área vermelha -, e o que é
mais preocupante, a escala de plantões com
grandes lacunas, pondo em sério risco o
atendimento à população, além de submeter o corpo
clínico da instituição ao esgotamento físico e
estresse permanente.

Com base na última fiscalização realizada
em 27 de junho, não vislumbrávamos outra
alternativa a não ser a interdição ética dos médicos
- medida extrema e constrangedora para nós,
conforme externamos em nota de esclarecimento
à população -, vez que a Secretaria de Estado da
Saúde não adotara as providências necessárias,
apesar de nosso reiterado apelo.

Felizmente, e de forma emergencial, a
escala foi preenchida, embora com carência de
cirurgiões e ortopedistas; frise-se, por outro lado,
que as justas  reivindicações dos médicos efetivos
não foram contempladas. Esperamos que
prevaleçam a justiça, o bom senso e o perfeito
entendimento entre as partes, e que igualmente
se adotem medidas prementes no sentido de
melhorar a estrutura física e corrigir o grave
problema da superlotação, garantindo o atendimento
digno e humanizado das pessoas que buscam
socorro - na quase totalidade pobres  e carentes -
naquele importante nosocômio.
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CRM-PB participa de audiência
pública sobre o Ato Médico

O debate sobre o Ato Médico está sendo
acompanhado de perto pela diretoria do Conselho
Regional de Medicina da Paraíba. No dia 25 de
maio, o presidente do CRM-PB, João Medeiros, e
o conselheiro federal Dalvélio de Paiva Madruga
participaram de uma audiência pública da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte do
Senado, que debateu o Projeto de Lei 268/2002
(conhecido como Ato Médico) que objetiva
regulamentar o exercício da medicina, definindo
as atividades que são privativas dos médicos.
Estavam presentes diversos representantes da
classe médica.

 Audiência representou um passo
importante para a aprovação do projeto que já tem
10 anos de tramitação. O relator do projeto,
senador Cássio Cunha Lima, acredita que o tema
está "maduro" para ser votado na casa. O senador
lembrou que o Ato Médico, originado na Câmara
dos Deputados, amadurece no Congresso
Nacional há dez anos, portanto já há vários acordos
amplamente aprovados, com exceção do
diagnóstico nosológico.

"Estou aqui para contribuir. Não venho para
segregar, dividir, excluir ou impossibilitar a atividade
de ninguém, até porque tenho completo, total e
absoluto respeito e admiração por todos os
profissionais da área", ponderou Cássio,
acrescentando "O Ato Médico é fruto de um amplo
acordo. E tudo o que fere o bom senso, a boa
norma, o razoável, é inconcebível. O Congresso
não vai restringir a atuação de ninguém", garantiu.

 Representantes de outras categorias da
área da saúde também participaram da audiência.
O senador fez uma série de considerações e
questionou os representantes das outras

LANÇAMENTO

categorias para que identificassem no texto do
projeto os artigos que embasavam qualquer
prejuízo para suas atividades, porém os integrantes
da mesa não conseguiram apontar textos que
justificassem suas afirmativas. Na ocasião vários
pontos colocados foram esclarecidos, desde a
aplicação de vacinas até chefia de serviços
médicos.

 Participaram ainda da audiência, o
representante do Conselho Federal de Medicina,
Salomão Rodrigues Filho, o presidente do
Conselho Federal de Fisioterapia, Roberto Mattar
Cepeda, o presidente do Conselho Federal de
Biomedicina, Sílvio José Secchi e a presidente do
Conselho Federal de Nutrição, Rosane Maria
Nascimento da Silva.

AUDIÊNCIA REPRESENTOU UM AVANÇO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE
LEI 268/2002 QUE OBJETIVA REGULAMENTAR O EXERCÍCIO DA MEDICINA

JOÃO MEDEIROS E DALVÉLIO
MADRUGA PARTICIPARAM DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O ATO
MÉDICO

Foto: Jaciara Aires

Justiça Federal em Guarabira abre
vagas para médicos peritos

A 12ª Vara Federal em Guarabira abriu vagas para médicos peritos
em 14 especialidades médicas. Os interessados devem enviar o
currículo, com informações sobre especialidade, endereço de
atendimento (se forem atender em consultório próprio), disponibilidade
para atendimento (dias e quantidade de perícias por dia), termo de
compromisso, número do NIT ou PIS/PASEP, além de dados bancários,
para o email 12vara@jfpb.jus.br

O valor da perícia é de R$ 176,10 para atendimento realizados
em consultório e de R$ 160 nas consultas realizadas nas salas de
perícia de juízo em Guarabira. O pagamento é efetuado após a
manifestação das partes sobre o laudo apresentado (de até cinco dias).

Para se inscrever, os médicos devem ter especialidade nas áreas
de angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, infectologia,
medicina do trabalho, nefrologia, neurologia, oftalmologia, oncologia,
pneumologia, psiquiatria e reumatologia.

De acordo com ofício da seleção, algumas especialidades têm
demanda de até 20 perícias mensais. Mais informações 83. 3271.7859.

VALOR DA PERÍCIA É

DE R$ 176,10 PARA

A T E N D I M E N T O

REALIZADOS EM

C O N S U L T Ó R I O

PRÓPRIO
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Aquele Homem

ARTIGO

COLUNA DO CFM DALVÉLIO DE PAIVA MADRUGA

DALVÉLIO DE PAIVA
MADRUGA É O

REPRESENTANTE DA
PARAÍBA NO

CONSELHO FEDERAL
DE MEDICINA

Há muito não escrevo. Hoje, retorno à escrita.Por que? Porque a emoção
que me extravasa da alma teima em tentar se expressar pela estreita porta da
linguagem.

Translúcida é a linguagem, complexa é a sua expressão. Especialmente
quando sentimentos transbordam em um só tempo unindo o ontem ao  hoje,
o passado ao presente. O futuro? Pertence à casa do amanhã na qual  não
podemos entrar.

Na vida conheci muitas pessoas, poucas me impressionaram, poucas
se me fizeram referenciais. Aquele homem foi um desses...um dos meus
referenciais.Foi, é, e continuará sendo na minha estrada terrena.

Pai do meu grande amigo Lau, tinha por ele amor filial, traria ao mundo
os meus filhos.Professor, médico, pai, um pouco padre, um pouco mundano.
Educava com a naturalidade de quem respira.Ensinava com a sensibilidade
dos justos.Bastava ser. Expirava da alma conhecimento. Sabedoria salomônica
externada na simplicidade dos verdadeiros sábios.

Sua cátedra se constituiu ao longo dos anos acadêmicos no divisor de
águas dentro do curso de medicina. Não era apenas a passagem do básico
para o profissional, do teórico para a prática médica, simbolizava a
transformação do jovem médico , da imaturidade para a maturidade, para a
responsabilidade, filtro para os que não estudavam. Era humano. Ensinava a
farmacologia "in vivo" através de aulas práticas com o cão. Certo dia lhe escrevi
sobre "aquela aula" , por mim  intitulada " A  prática do cão". O que lhe
tramsmiti não ouso vos contar como vos faço agora. Não conseguiria.Minhas

Portal CAPES
Todos os médicos do Brasil já podem acessar gratuitamente o
Portal CAPES. Através de convênio realizado entre o Conselho
Federal de Medicina e os Ministérios de Educação e da Saúde,
foi possível podermos utilizar esse excelente meio para
qualificação, atualização de conhecimentos, bem como estímulo
e incentivo à pesquisa. O acesso é bastante simples, basta
entrar no www.portalmedico.org.br. Lá há um banner "Saúde
baseada em evidências". É só clicar e fazer seu cadastro.

Situação médica em Patos
É bastante crítica a situação do Hospital Regional Deputado
Janduy Carneiro, único hospital de referência para a região
polarizada por Patos. Recentemente, diretores do CRM-PB,
Presidente João Gonçalves de Medeiros Filho, Roberto
Magliano de Morais, Walter Azevedo, diretor de fiscalização
Eurípedes Mendonça e o conselheiro Federal Dalvelio Madruga
estiveram na unidade de saúde e constaram que o hospital
está acéfalo, isto é, sem diretor geral efetivo, inexiste direção
médica, escalas incompletas de médicos e insegurança no
trabalho.

Os médicos desejam que as escalas sejam cumpridas,
isonomia nas remunerações com o que é pago nos demais
hospitais de urgência e emergência do estado. Eles não estão
em movimento de paralisação e não se interessam por
plantões extras. Não há sensibil idade por parte das
autoridades do estado, apenas desatenção, desrespeito para
com os médicos e o Conselho Regional de Medicina.

Lamentável que a intenção é apenas solucionar com
terceirização, o que demonstra incapacidade administrativa
contrariando o explicitado na Constituição Federal, "Saúde é
direito de todos e dever do estado".

Abertura de escolas médicas
Novo desrespeito com a Medicina, o governo de modo
demagógico expressa que o Brasil precisa de mais médicos.
Para isso não há nenhum estudo convincente. Atualmente já
temos 196 escolas médicas, que quando estiverem com cursos
completos teremos número mais que suficiente para suprir a
necessidade de médicos no País. Não se leva em conta
qualificação, boa formação, apenas aumentar a quantidade de
médicos. O CFM tem estudos sobre a qualidade e número de
médicos no Brasil, além da distribuição, saúde do médico
(condições de trabalho), mas nada disso é considerado.

Nos dias 5 e 6 de Julho houve em Brasília, no Conselho Federal
de Medicina, o III Fórum de Ensino Médico. Foram discutidos a
abertura indiscriminada de escolas médicas, trabalho médico,
convalidação de diploma expedido no exterior e defesa do
Revalida.

Aprovação das normas para eleições nos CRMs
Foram discutidas, aprovadas no pleno do CFM e homologada
na plenária do Federal as normas para eleições dos Conselhos
Regionais de Medicina que acontecerão no próximo ano, 2013.
Foram adotadas critérios existentes na ficha limpa.

lágrimas não me autorizam desafiar a
labilidade da alma neste saudoso
momento que no tempo retorna. Ficou por
aquele homem registrado em algum lugar
do passado. Mestre sempre imbuído de
espírito científico e nobres sentimentos.
Obstetra abnegado, estava escrito que
muitas mães receberiam daquelas mãos
os seus filhos no fiel cumprimento deste
Divino desiderato.Escolhido por mim, já havia sido escolhido por Deus. Maktub,
como diriam os árabes, esctava escrito, os meus filhos também chegariam a
este mundo através das suas mãos.

Hoje, partiu desse mundo através das mãos de Deus. Levou daqui as
únicas coisas que nos são permitidas levar, o desenvolvimento das virtudes
que trouxe ao chegar.Deixou aqui apenas o que se deve deixar, o amor
construído. A saudade é o amor que fica.

Aquele homem deixou saudades...

Rio de janeiro, 15 de Junho de 2012

Dia em que não me despedi do Prof. Dr.Josvaldo Ataíde

Meu professor, meu obstetra, meu amigo. Meu até breve, haveremos de nos

reencontrar em algum ponto luminoso do espaço um dia.

Medida Provisória 568
Após mobilização feita pelos médicos em todo Brasil,
conseguimos unanimidade dos parlamentares contrários à MP
568, que aviltava os salários, trazia perdas em direitos adquiridos,
a exemplo a jornada de trabalho, incorporações de gratificações,
reduções nos valores da insalubridade e periculosidade. O
Governo não tem interesse na Carreira de Estado, quer estimular:
OS - OCIPS - FUNDAÇÕES - EBSERV(HUS). Somos contrários,
isso infringe os preceitos constitucionais e dogmas de
compromissos outrora assumidos.

ROBERTA  ABATH
CRM-PB 4725

DR. JOSVALDO ATAÍDE
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GERAL

Profissionais recebem carteira médica
em solenidade no CRM-PB

Ágata Catiusca Gonçalves de Souza
Ana Carolina de Mattos Morais Camêlo
André Cavalcanti Macêdo Júnior
Antônio Lucas Araújo Neto
Arlindo Borges Neto
Athaide Gonçalves Diniz
Bruno Leonardo Barbosa Machado
Camila Lacerda Costa
Camila Zamban de Miranda
Cibelle Amorim Ricarte de Oliveira
Cleiton dos Anjos Oliveira
Danielle Delfino Martins da Nóbrega
Danilo Gomes Fernandes
Dario Duarte Nunes
Dennison Carreiro Monteiro
Dennysson Teles Correia
Diana Martins Rocha
Diego Dantas Lins de Albuquerque
Diego Solano Menezes Agra
Ecaterine Barbosa de Sousa
Edgley Almeida Nóbrega
Eduarda Carla Nóbrega dos Santos
Emanuella Nóbrega dos Santos

Ennio José Sarmento Medeiros
Érika Cardoso Silva
Erika Guimarães Oashi
Fábio Soares de Farias
Francis Carvalho Araújo
Francisca Ilânia Malheiro Moraes
Gabriel Anselmo dos Santos Junior
Germana Vicente Pinheiro Santos
Gilvan N. de Sales Segundo
Glaucio Gabriel de Souza Silva
Gláucio Pires Leite
Helana Lustosa Rolim
Hianga Fayssa F. Siqueira
Hugo Rafael M. Brito de Farias
Innartha Lisley Maniçoba Xavier
Iselena Claudino Bernardes
Ivana Alencar Svenson Ramos
Jamylle Araújo Dias dos Santos
Javier Burgos Moreno
Jessica de Sá B. Callou Peixoto
Jiliélisson Oliveira de Sousa
João Batista Virgulino
João C. de Albuquerque Neto

José Máximo Costa Pinto
Josimeyre de Sousa Silva
Juliana Silva Santos
Juliano Maciel Pereira
Kamila Mota T. de  N. Coutinho
Karina Fernandes Sarmento
Katherine Arias Bautista
Keyla Dantas Cavalcanti
Klênia Glaniffa E Suassuna
Lais Beltrão Magalhães
Lara Sophia Veloso Pontes
Larissa Glória S. Magalhães
Larissa Passaglia Bernardes
Lidinaldo Ramalho de Almeida
Lucas Cunha P. de Oliveira
Lucas Maia G. de Medeiros
Luis Alves Barbosa Junior
Marcílio Moreira Pereira
Maria Adriana de Queiroga
Maria do Bom Sucesso L. F. Neta
Maria Lívia Mangueira Barbosa
Marne Cristina Resende Cavalcante
Matheus Cavalcanti Pompeu

Quase noventa novos médicos receberam no dia 13 de julho suas
carteiras profissionais, após se inscreverem no Conselho Regional de Medicina
da Paraíba. A entrega foi marcada por uma solenidade no auditório da sede do
CRM-PB e contou com a presença da diretoria do conselho, médicos e
familiares. Fizeram a entrega do documento o presidente do CRM-PB, João
Medeiros, o conselheiro federal Dalvélio Madruga, o 1° secretário Roberto
Magliano, o 2° secretário Walter Azevedo e o tesoureiro Fernando Serrano.

João Medeiros aproveitou o momento para explicar aos novos
profissionais as atividades e funções dos conselhos regionais e relatar as
ações do conselho na Paraíba. "O CRM é a casa do médico. É aqui que vocês

Exército convoca médicos para serviço
obrigatório e voluntário

O Exército está convocando médicos do
sexo masculino para o serviço militar obrigatório
em suas Organizações Militares e, em caráter
voluntário, homens e mulheres, com idade entre
19 e 37 anos, especialistas ou generalistas. Em
reunião realizada com a diretoria do CRM-PB, em
10 de maio, representantes de Exército Brasileiro
explicaram a convocação e solicitaram auxílio na
divulgação do serviço militar obrigatório.

Uma vez incorporado, o médico será
declarado aspirante-a-oficial, sendo promovido ao
posto de segundo tenente após cumprir um
interstício, tendo todas as prerrogativas e deveres
de um Oficial do Exército Brasileiro.

A prestação de serviço é de um ano podendo
ser prorrogada até completar um máximo de oito
anos. Todo o período que estiver na ativa é
computado como tempo de serviço público. Além
do soldo, o médico que incorporar receberá auxílio

fardamento para aquisição de uniformes, e terá
direito à assistência a saúde para si e seus
dependentes legalmente instituídos. Ao ser
licenciado, receberá uma indenização por cada
ano de serviço prestado.

Mais informações podem ser obtidas na
seção de serviço militar da 7ª Região Militar 7ª
Divisão de Exército, em Recife (PE), pelo telefone
(81) 2129-6219, pelo site (www.7rm7de.eb.mil.br)
ou pelo e-mail (ssmr@7rm7de.eb.mil.br).

Maxrose Ferreira Moura Freitas
Miguel Mota Victor Filho
Natália Fernandes Sarmento Araújo
Orlando Schuler de Lucena
Péricles Carneiro Vilhena Filho
Phillip Nicolau Guimarães de Almeida
Rafael Gonçalves Duarte Cunha
Rafaela Montenegro P. e M. Furtado
Rafaela Wanderley Araújo Ferreira
Ranieri do Nascimento Vieira
Rômulo Duarte Cunha Filho
Sérgio Zózimo Chaves de Carvalho
Sheilla Henrique Pinto Peixoto
Taciano Luís Barbosa Diniz
Thaliane Gonçalves Dantas
Valcilene Alves de Freitas Sá
Valéria Siqueira de C. Besarria
Vanessa Crispiniano Ramalho
Vanessa da Costa Paiva
Victor Rocha de Brito Lira
Vinicius Pereira Barbosa
Wesdrey Dantas Fernandes

podem tirar dúvidas e serem aconselhados", destacou o presidente. Ele
ressaltou que, além da carteira profissional, os médicos receberiam o Código
de Ética Médica, um documento importante na vida profissional.

"Procurem ver o paciente por inteiro, de forma holística. Nutram uma
relação perfeita com seus pacientes e sejam cuidadosos no exercício
profissional", acrescentou João Medeiros. Ele alertou ainda quanto ao exercício
ilegal da Medicina e disse que acobertar estudantes trabalhando como médicos
é crime.  O conselheiro federal, Dalvélio Madruga, também desejou boa sorte
aos novos colegas de trabalho. "A partir de agora vocês estão habilitados a
exercer a Medicina e espero que façam da melhor forma", disse.

Relação dos médicos que receberam as carterias profissionais
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DIRETORIA DO CRM-PB
(FERNANDO SERRANO,
DALVÉLIO MADRUGA,
JOAO MEDEIROS E
WALTER AZEVEDO)
PARTICIPOU DE
CAMINHADA PELO
CENTRO DE JOÃO PESSOA

CAPA

Médicos protestam e modificam
MP que reduzia salários

A pressão da categoria médica sobre
parlamentares e Governo Federal resultou em
modificações na Medida Provisória 568, que
reduzia o salário desses profissionais, ao dobrar
a jornada de trabalho e manter a mesma
remuneração. Após protestos dos médicos em
todo o país, foram retiradas as questões que
prejudicavam servidores públicos federais,
sobretudo médicos e veterinários.

No dia 11 de julho o Senado aprovou a
correção no texto da MP, mantendo a carga horária
da categoria em 20 horas semanais, além de
dobrar o valor das tabelas para a carga horária de

Médicos de João Pessoa protestaram no dia
12 de junho contra a Medida Provisória n° 568. A
medida atingia os médicos federais ativos e inativos,
incluindo os dos hospitais universitários. O
movimento foi nacional e encabeçado pelas
entidades médicas de todo o país (Conselho
Federal de Medicina, Associação Médica e
Federação Nacional dos Médicos). Em João
Pessoa, os médicos caminharam da sede do CRM-
PB à Assembleia Legislativa da Paraíba e pediram
apoio da sociedade, gestores públicos e deputados.

"O movimento deste dia 12 teve como
objetivo chamar a atenção da sociedade e das
autoridades para o impacto negativo que a MP

Em João Pessoa, médicos protestam com caminhada até a Assembleia Legislativa

40 horas semanais. Também foram retiradas do
texto as mudanças propostas pelo Governo em
relação aos adicionais de insalubridade e
periculosidade, permanecendo o cálculo baseado
no vencimento recebido. O texto aprovado pelo
Senado segue para a sanção presidencial.

O problema da MP questionado pelos
médicos foi corrigido pelo relator, senador Eduardo
Braga (PMDB-AM), que após crít icas de
parlamentares e protestos da categoria médica,
negociou com o governo e manteve a carga horária
da categoria em 20 horas semanais. A MP causou
polêmica desde a sua edição pelo Governo

EM TODO O PAÍS, MÉDICOS PROTESTARAM CONTRA A MEDIDA PROVISÓRIA DO GOVERNO FEDERAL. APÓS A
PRESSÃO, TEXTO FOI MUDADO E JÁ FOI APROVADO PELO SENADO. FALTA APENAS A SANÇÃO PRESIDENCIAL.

Federal, em maio deste ano, em razão de dobrar
a carga horária dos médicos e manter a mesma
remuneração.

"A aprovação da MP, com as alterações
necessárias, foi uma grande vitória para a nossa
categoria. O texto original gerou inúmeros
protestos em todos os Estados e conseguimos
as mudanças" ressaltou o presidente do CRM-PB,
João Medeiros. Ele também destacou que, com o
novo texto da MP, foram criadas tabelas
específicas para os médicos, que passam a ser
desvinculadas das demais carreiras da
Previdência, da Saúde e do Trabalho.
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poderia trazer para o atendimento à população,
principalmente nos hospitais universitários federais",
destacou o presidente CRM-PB, João Medeiros.
Ele, o conselheiro federal pela Paraíba, Dalvélio
Madruga, o tesoureiro do CRM-PB, Fernando
Serrano e o segundo secretário Walter Azevedo
participaram com diversos médicos da Capital do
protesto.

De acordo com o presidente do Sindicato
dos Médicos da Paraíba, (Simed PB), Tarcísio
Campos, os profissionais não aceitam a MP sem
colocá-la em discussão. "Além disso, mostramos
a nossa indignação com a política federal voltada
para a saúde. Esse é um movimento nacional e os
médicos não se calarão diante da falta de diálogo
do poder público", destacou Tarcísio Campos. Com
faixas, cartazes e um carro de som, os médicos
caminharam da sede do CRM-PB, na avenida
Camilo de Holanda, até a Assembleia Legislativa.

Audiência pública no Congresso Nacional

 A mobilização nacional dos médicos vem
desde a data da edição da MP pelo Governo
Federal, em 11 de maio. Durante audiência pública
no dia 5 de junho, na Câmara dos Deputados, cerca
de 500 profissionais participaram de manifestação
contra os artigos da Medida Provisória que

OS MÉDICOS CAMINHARAM DA SEDE DO CRM-
PB ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM
CARRO DE SOM, CARTAZES E FAIXAS

Entidades médicas irão avaliar
qualidade de vida de cidades com baixo IDH

A qualidade de vida de 81 municípios
brasileiros será diagnosticada pelas entidades
médicas. O trabalho será realizado em três
municípios com os piores Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH) de cada Estado.
Na Paraíba, serão visitadas as cidades de Natuba,
Curral de Cima e Cacimbas, a partir do mês de
agosto.

O projeto, intitulado Caravana da Saúde, foi
lançado estadualmente no dia 16 de abril, em João
Pessoa, no Conselho Regional de Medicina da
Paraíba (CRM-PB), e contou com a participação
de um dos idealizadores do trabalho, o médico
pernambucano Ricardo Paiva.

Ele explicou que o relatório final com o
diagnóstico dos 81 municípios será apresentado
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) à
imprensa e será solicitada audiência com o
ministro da Saúde, Alexandre Padilha. "Iremos
mostrar os resultados ao Ministério da Saúde e
propor soluções. A cada ano podemos ir
aumentando o número de cidades visitadas e
contribuindo com a promoção da cidadania nesses
lugares. O médico também deve se comportar
como um agente ativo, de responsabilidade
social", disse Ricardo Paiva, conselheiro do
Cremepe (Conselho Regional de Medicina de
Pernambuco). Pernambuco foi o criador do projeto,
há sete anos, que agora abrangerá todo o território
nacional.

A Caravana da Saúde irá observar, além das
unidades de saúde das cidades, diversos outros
aspectos, como saneamento, qualidade da água,
coleta de lixo, distribuição de remédios, gastos
com a saúde, moradias, emprego, combate à
violência, uso de drogas, dentre outros. Além da
observação dos médicos, serão aplicados
questionários com a população. Na Paraíba, o
CRM-PB estará à frente do trabalho que deverá
contar com a participação da Associação Médica
da Paraíba, Sindicato dos Médicos e Ministério
Público Estadual.

"Essa é uma ação social de grande
importância para a comunidade. Ao final do
trabalho, iremos apresentar um relatório à

imprensa e aos gestores, para que todos sejam
sensibilizados e conheçam melhor a realidade
desses municípios", destacou o presidente do
CRM-PB, João Medeiros.

De acordo com o vice-presidente do CFM,
Carlos Vital, os conselhos regionais e o federal
têm zelado pela valorização do trabalho médico,
mas de forma que reflita em um atendimento
satisfatório à população.

A CARAVANA DA SAÚDE FOI LANÇADA NA PARAÍBA
NO DIA 16 DE ABRIL E CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO
DO REALIZADOR DO PROJETO, RICARDO PAIVA
(ÚLTIMO A DIREITA), DO VICE PRESIDENTE DO CFM,
CARLOS  VITAL, DA PRESIDENTE DO CREMEP, HELENA
LEÃO, DO  DESEMBARGADOR CARLOS COELHO E DA
DIRETORIA DO CRM

prejudicam a categoria médica. Na audiência, a
Paraíba foi representada pelo presidente do CRM-
PB, João Medeiros, e o conselheiro federal, Dalvélio
Madruga.
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Diretoria do CRM-PB empossa
comissões de ética médica em três hospitais

Entre os meses de abril e junho, a diretoria
do CRM PB empossou as Comissões de Ética
Médica de três hospitais do Estado. No dia 17 de
abril foi empossada a comissão do Hospital
Universitário Lauro Wanderley (HULW), em João
Pessoa; no dia 26 de abril aconteceu a posse dos
membros da comissão do Hospital de Emergência
e Trauma Dom Luís Gonzaga Fernandes, em
Campina Grande; e em 14 de junho houve a posse
da comissão do Complexo Hospitalar de
Mangabeira Tarcísio Burity, o Ortotrauma.

Ao dar posse aos membros das Comissões
de Ética Médica dos hospitais, o presidente do
CRM-PB, João Medeiros, explicou que essas
comissões são prolongamentos do Conselho de
Medicina e funcionam independentes da direção
dos hospitais. A presença dessas comissões é
obrigatória em instituições que possuem mais de
15 médicos trabalhando e a quantidade de
membros varia de acordo com o número de
médicos. O mandato é de 30 meses.

"As comissões de ética médica têm a função
de orientar e fiscalizar a boa prática da Medicina
nos hospitais. Elas têm que ser atuantes e
possuem as funções sindicantes, educativas e de
fiscalização, mas não podem emitir juízo de valor.
Podem também promover conciliações e devem
manter sua autonomia, não se subordinando à
direção do hospital", explicou João Medeiros.

Posse da Comissão de Ética Médica do Hospital
Universitário Lauro Wanderley

Em junho deste ano o Conselho Regional da Paraíba alterou o artigo 3º da resolução n° 129/
2006 sobre as Comissões de Ética Médica dos hospitais. Desta forma, não poderão integrar as
comissões os médicos que exercerem cargos de direção técnica, clínica ou administrativa da
instituição; médicos que não estejam quites com o CRM; e médicos que foram condenados
eticamente nos CRM até o prazo de cinco anos após o cumprimento integral da pena. De acordo
com as normas complementares, caberá ao médico candidato comprovar a sua situação de
regularidade junto ao CRM-PB, sem o que a comissão eleitoral deverá indeferir o pedido de inscrição.

CRM-PB altera resolução sobre Comissões de Ética
Médica dos hospitais

No dia 17 de abril, o presidente do CRM-PB, João Medeiros, o tesoureiro
do CRM-PB, Fernando Serrano, e o diretor de Fiscalização do CRM-PB,
Eurípedes Mendonça deram posse à Comissão de Ética Médica do HULW.
A comissão possui seis membros, sendo três efetivos e três suplentes.
São eles: Fabyan Esberard de Lima Beltrão, Edivaldo José Trindade
Medeiros, Maria do Socorro Agra Guilherme, Tatiana Villar de Melo, Geraldo
de Almeida Cunha Filho e Lauro dos Guimaraes Wanderlei Filho.

A diretoria do CRM-PB, composta por seu
presidente João Medeiros, o tesoureiro Fernando
Serrano e o corregedor José Mário Espínola, deu
posse à Comissão de Ética Médica do hospital no
dia 14 de junho. Tomaram posse oito membros,
sendo quatro efetivos e quatro suplentes. Os
efetivos são: Douglas M Pires, Bertrand Saulo Vieira,
Felipe Gurgel Araújo e Maria de Fátima Oliveira
Santos. Os suplentes: Jomar Paulo Neto,Rosa
Virgínia da Silva, Wilceia de Albuquerque, Rosana
Cavalcante Almeida.

Posse da Comissão de Ética Médica do
Complexo Hospitalar Governador Tarcísio
Burity (Ortotrauma de Mangabeira)

No dia 26 de abril, a diretoria do CRM-PB deu posse aos doze membros
(seis efetivos e seis suplentes) da Comissão de Ética Médica do hospital.
Efetivos: Alba Gean Medeiros Batista, Carlos Alexandre Galdino de Araújo,
Carlos Alberto Figueiredo Filho, Crismarcos Rodrigues da Silva, Guilherme
Veras Mascena, Rodrigo Moraes Farias. Como suplentes tomaram
posse: Alana Tereza Borges Paulo, Dagjane Martins Frazao, Francisco
de Assis Colaço Catão, Juarez Carlos Riter, Valéria Araújo de Lucena,
Verônica Cesarino de Souza Machado.

Hospital de Emergência e Trauma Dom Luís
Gonzaga Fernandes
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CRM-PB lança 3ª edição de cartilha
 eleitoral para médicos

O Conselho Regional de Medicina da
Paraíba (CRM-PB) lançou, em junho, a 3ª edição
da cartilha com orientações éticas e jurídicas para
os médicos candidatos a cargos eletivos para
eleições municipais deste ano. O documento
alerta e orienta os médicos políticos e a sociedade
em geral, quanto à necessidade de obediência à
legislação e ao Código de Ética Médica durante o
período de campanha.

De acordo com o presidente do CRM-PB,
João Medeiros Filho, no Estado, o número de
médicos que irão se candidatar é expressivo e
uma publicação que norteie a conduta médica é
fundamental. "É natural que, em face da estreita
relação que estabelece com o paciente, o médico
desponte como liderança, principalmente nas
comunidades menores", ressalta o presidente do
CRM-PB.

A cartilha oferece diversas orientações
durante o período eleitoral, como a proibição de
realização de consultas gratuitas na própria

residência, distribuição de amostras grátis de
medicamentos e intermediação para a realização
de cirurgias.

Além das informações sobre a lei  eleitoral
e o Código de Ética Médica, o guia traz exemplos
de decisões da Justiça relacionadas ao uso da
profissão com objetivos eleitorais. Há ainda
dezesseis regras gerais que disciplinam a conduta
do médico candidato. "Esperamos que esses
lembretes éticos possam colaborar para evitar que
a desinformação por parte do médico acarrete
denúncias junto aos CRMs e à Justiça Eleitoral",
afirmou Eurípedes Mendonça, diretor do
Departamento de Fiscalização e elaborador da
cartilha, juntamente com o assessor jurídico do
CRM-PB, Rodrigo Farias.

A publicação será encaminhada aos
médicos paraibanos que se candidataram,
partidos políticos, entre outras entidades públicas
e representativas da sociedade civil no Fórum de
Combate à Corrupção (Focco).

CRM-PB e MP
firmam parceria para
campanha

CRM-PB oferece curso de Educação
Médica em João Pessoa e interior

O Conselho Regional de Medicina da
Paraíba oferece aos médicos paraibanos os Cursos
de Educação Médica Continuada com o objetivo
de possibilitar aos profissionais o acesso a
conteúdo científico avalizado de forma gratuita e
dinâmica. O programa é uma valiosa contribuição
à classe médica, democratiza o acesso ao
conhecimento e beneficia a assistência à saúde
da população brasileira.

Para este ano, estão programados cursos
em João Pessoa e no interior do Estado. Os temas
são organizados em módulos ou programas,
compostos de um número variável de aulas. Já
está em andamento o curso de Clínica Médica em
Campina Grande, que iniciou no dia 13 de julho e
se estende até 30 de novembro, dividido em doze
módulos (gastroenterologia, infectologia,

psiquiatria, dermatologia, reumatologia, cardiologia,
hematologia/oncologia, neurologia, nefrologia,
endocrinologia, pneumologia e ética médica).

Durante o mês de julho foram realizados
cursos de Emergências Cardiorrespiratórias em
Cajazeiras (19 e 20 de julho) e em Sousa (20 e 21
de julho).  A cidade de Patos terá o curso em
Ginecologia e Obstetrícia, nos dias 10 e 11 de
agosto. Esses cursos tiveram uma mudança na
formatação e as aulas serão ministradas em
módulos únicos e de forma itinerante.

Também estão programados os cursos de
Pediatria e Urgência em Cirurgia para João Pessoa
e interior do Estado. As datas serão divulgadas
posteriormente. Os interessados em se matricular
nos cursos devem procurar a sede do CRM-PB,
pelo telefone 2108-7200.

O CRM-PB e o Ministério Público da
Paraíba (MPPB) tornaram-se parceiros na
campanha "Denuncie imediatamente o
desaparecimento de criança", lançada em
dezembro do ano passado pelo Conselho Federal
de Medicina (CFM). No dia 13 de junho, o
presidente do CRM-PB, João Medeiros,
apresentou a campanha à promotora de Justiça
que coordena o Centro de Apoio Operacional às
Promotorias da Criança e do Adolescente (Caop
da Criança), Soraya Escorel.

A campanha, que tinha como principal
público-alvo os 370 mil médicos que atuam no
território brasileiro (sendo que cerca de 5 mil
estão em atividade na Paraíba), será voltada
também aos demais profissionais da saúde, a
profissionais da educação, segurança pública,
aos integrantes do Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente e à
sociedade em geral.

De acordo com João Medeiros, um dos
principais objetivos da campanha é divulgar a
Lei Federal 11.259/2005, conhecida como "Lei
da busca imediata" e combater o mito de que é
preciso aguardar 24 horas para fazer a denúncia
sobre o desaparecimento de uma criança. "Essa
lei prevê a busca imediata pela criança a partir
da ocorrência policial. O tempo é fator crucial
para encontrar uma criança desaparecida", disse.

O pediatra também explicou que os
médicos podem colaborar com o enfrentamento
do problema durante o exercício da profissão. "A
orientação é de que os profissionais fiquem atentos
nos hospitais, pronto-socorros e clínicas quanto à
presença de sinais de agressão, às semelhanças
entre os pais e as crianças e ao comportamento
da criança com a família”, destacou.

"Parabenizo a iniciativa do CFM e do
CRM-PB e, desde já, afirmamos o interesse em
integrar a campanha, não só pela sua
importância, como pela necessidade de
colocarmos em pauta esse assunto,
esclarecendo a sociedade e sensibilizando os
profissionais", disse Soraya Escorel.

DESAPARECIMENTO DE CRIANÇAS

CAMPANHA AMPLIA ATUAÇÃO E BUSCA
COLABORAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA
SAÚDE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA
PÚBLICA E SOCIEDADE EM GERAL

TURMA DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA DE CAJAZEIRAS.
AULAS ESTÃO SENDO MINISTRADAS NO  HOSPITAL REGIONAL
DA CIDADE



JORNAL CRM-PB . 10

GERAL

Estão disponíveis os
certificados de títulos de
especialistas de 48 médicos
paraibanos. Os documentos devem
ser resgatados na sede do CRM-
PB o quanto antes. Ao lado segue
a lista dos profissionais que devem
pegar os certificados. É importante
lembrar que os documentos são
pagos e que os boletos, para os
pedidos deferidos, já foram
enviados. Para receber o
certificado, deve ser feita a quitação
do pagamento e apresentação do
comprovante.

CRM-PB solicita que médicos busquem
certificados de títulos

Almí Soares Cavalcante
Álvaro Roberto Barros Costa
Ana Diva Sá da Nóbrega
André Luis L. Gomes de Siqueira
Arlindo Félix da Costa Neto
Carmen Leonilia T. de Melo
Célia Maria R. Pereira Leite
Chimene Gadelha X.r da Nóbrega
Constance Lygia de V. Batista
Cristiane Chaves Pessoa
Daniele Loureiro M. Paiva
Danila Pinto N. Gadelha
Davi Dias Inocêncio
Edilson de Miranda Ribeiro
Eduardo Simon
Epitácio Pinto Vidal

Fabyan Esberard de L. Beltrão
Francisberto Araújo Pires
Francisco de Assis D. De Lima
Francisco O. de Melo e Dias
Germano Ferreira Guedes
Gláucia Catharine R. A. de Melo
Gustavo Ithamar Souto Maior
Gustavo Lopes G. de Siqueira
Igor Nunes de Souza
Ismênia Maria N. de A. S. Lucena
Jaime Uchôa de Araújo Filho
Janine Figueiredo Saraiva
Jarques Lúcio da Silva II
Joubert Paulo Cappellari
Larissa Gondim P. Neto Toscano
Liane Carvalho Viana

Livia Carolina S. A. de Vasconcelos
Luiz Augusto P. da Costa Carvalho
Marielle de Medeiros R. Guedes
Marisa Wanderley C. de Lucena
Mikelini Cândido F. de Moura
Murilo Augusto de A. Rodrigues
Nara Nóbrega Crispim Carvalho
Paula Bezerra de Araújo
Radamés Vieira Diniz
Raissa Bastos Oliveira
Robson Negrão Grangeiro
Rodrigo Marmo da Costa E Souza
Rogério Wagner Borges Varela
Rossana de Fatima de A. Barbosa
Valeska Alves Sousa E Queiroz
Vaumir do Nascimento Fernandes

Médicos terão cédula de identidade
com certificação digital

Os médicos paraibanos poderão optar por uma nova cédula de identidade médica, com
um avançado sistema antifraude e que traz inúmeras facilidades para o dia a dia. O CRM Digital,
projeto que está sendo implantado em vários Estados, institui uma nova carteira médica, facultativa
e que pode ser usada pessoal ou profissionalmente.

A nova cédula é confeccionada em cartão rígido, possui sistema antifraude, com chip
criptográfico para certificação digital, que dificulta a falsificação. A leitura de informações é feita
por dispositivos eletrônicos de segurança, com a gravação de dados cadastrais de acordo com
o padrão ICP-Brasil.

Com o CRM Digital, o médico pode acessar os serviços do sistema Conselho de Medicina
no Portal Médico e os sistemas de Prontuário Eletrônico do Paciente. No campo pessoal, poderá
usar o documento para transações bancárias e online, enviar declarações de impostos pela
internet, assinar contratos digitais, gerar procurações eletrônicas, consultar situação fiscal e
cadastral na Receita Federal e acessar certidões e serviços da Receita Federal.

Embora não haja qualquer obrigatoriedade legal de uso da nova certificação digital, a
crescente informatização dos sistemas tornará praticamente inevitável o uso da certificação
digital para os médicos. A cédula de identidade do médico em papel continuará válida por período
indeterminado para todos os profissionais que ainda não a tenham substituído pelo CRM Digital.

Governador sanciona lei
que prevê receita médica
e odontológica legível

O governador Ricardo Coutinho sancionou a Lei nº 9.723/
2012, de autoria do deputado Vituriano de Abreu (PSC), que
trata da afixação de cartazes ou adesivos indicativos sobre a
obrigatoriedade da emissão de receitas médicas e odontológicas
digitadas em computador, datilografadas ou escritas
manualmente em letra de forma. A Lei determina que as
unidades de saúde, clínicas, hospitais, prontos socorros e
postos de saúde, públicos ou privados, fixem, em local visível,
placa indicativa com as seguintes expressões: "É direito do
paciente obter as receitas médicas e odontológicas
datilografadas, digitalizadas em computador ou escrita
manualmente em letras de forma (caixa alta), conforme lei
estadual Nº 9.373, de 03 de junho de 2011". A Lei nº 9.723/
2012 foi publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba.

Nova diretoria da Sociedade de
Radiologia da Paraíba toma posse

A nova diretoria da Sociedade de
Radiologia da Paraíba foi eleita e
tomou posse no dia  15 de maio.
Com mandato de 2012 a 2015,
estão à frente da entidade:  Marcus
Antônio Aranha de Macedo Filho
(presidente), Carlos Fernando de
Mello Junior (vice-presidente),
Alessandra Vanessa de
Albuquerque Melo (Tesoureira) e a
Cecília  Castelo Branco Brito
(secretária). A diretoria do CRM
parabeniza os novos diretores pela
posse a almeja um gestão de pleno
êxito.
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O professor e médico
empreendedor

DR. JOSÉ SEIXAS MAIA
PATRONO DA CADEIRA Nº 24

 Dr. José Seixas Maia nasceu no dia 18 de
Julho de 1887 realizando seus estudos básicos e
fundamentais em João Pessoa. Desde pequeno
falava em ser médico e tinha apoio integral da
família. Com apenas 17 anos, em 1904, viajou para
a Bahia sede da mais antiga e tradicional
faculdade de medicina do Brasil para começar
seus estudos na profissão que iria abraçar.
Começou a freqüentar os bancos da histórica
faculdade situada no célebre largo de Salvador, o
Terreiro de Jesus empolgando-se logo com as aulas
de anatomia e histologia. Estudioso contumaz
conseguiu chegar ao final do curso obtendo
distinção em todas as disciplinas. Conheceu
colegas de todo Brasil e recebeu convites para
realizar as atividades médicas noutros Estados,
mas a sua terra natal o esperava sempre pensando
em alçar novos vôos e empreendimentos.
Resumindo, não conseguiu cortar o cordão
umbilical ligado tenazmente à Paraíba.

Foi diplomado em 1909 voltando no mesmo
ano da formatura para João Pessoa, mas somente
iniciou as atividades médicas no ano de 1910, um
ano depois de formado. Como era público e notório
que gostava de ensinar foi imediatamente
requisitado pelos irmãos maristas para lecionar
Química no colégio Pio X onde granjeou simpatia
e admiradores pelo seu estilo acadêmico e
empático de ensinar. Os alunos adoravam suas
aulas. Mas o doutor Seixas Maia era médico e
precisava iniciar sua vida na medicina.

Somente em 1910 começa, na realidade,
sua vida como médico sem deixar, no entanto, a
atividade de magistério. Continuou ensinando
química em cursos secundários ainda por muitos
anos, apenas abandonando essa atividade quando
a medicina começou a lhe tomar quase todo o
tempo do seu cotidiano. Em 1914 contrai núpcias
com dona Elisa Gama e Mello e dessa união
nascem os filhos Milton, Elisabeth, Enjoiras e
Newton. O Dr. Seixas Maia era muito caseiro e
gostava de ficar horas com os filhos em casa. As

atividades como médico e a
participação em reuniões para a
criação de novos empreendimentos
começavam a lhe tomar muito tempo.

Partiu dele a idealização de uma
Sociedade Médica na Paraíba.
Procurou outros colegas com o mesmo
espírito criativo e com a visualização

de engrandecer a medicina local. Ele queria agitar
a vida médica na capital. Fervilhavam ainda em
sua mente as atividades acadêmicas na Faculdade
de Medicina da Bahia, onde as reuniões científicas
e discussão de casos eram atividades periódicas
contribuindo para o aprendizado dos estudantes e
também dos médicos de outras disciplinas. Foi
nessas reuniões que ele aprendeu muitas
minudências de outras especialidades. Queria
criar na cidade onde morava uma coletividade
médica interessada em se aprimorar e se atualizar
permanentemente no tratamento das doenças.
Desta maneira começou a contatar e conversar
sobre o assunto com outros colegas.

A intenção era fundar uma Associação
Médica que se reunisse periodicamente e os
médicos em atividade na capital pudessem trocar
experiências e idéias. O Dr. Seixas Maia tinha
mais aproximação com Dr. Lourival Moura, pai do
acadêmico João de Brito Moura, que era também
um empolgado com a criação de uma associação
médica. Desta maneira depois de várias reuniões
e troca de opiniões resolveram fundar a Sociedade
de Medicina e Cirurgia da Paraíba. Foi um grande
avanço nas atividades médicas na Paraíba. No
nordeste apenas em Pernambuco funcionava na
época uma sociedade semelhante e com
resultados que empolgava os médicos
pernambucanos.

Graças ao espírito empreendedor do
professor e médico Seixas Maia, a Paraíba dava
um grande passo para o engrandecimento da
medicina local. A Sociedade de Medicina e Cirurgia
da Paraíba funcionou durante muitos anos no
prédio da Rua das Trincheiras e foi o sólido alicerce
da atual Associação Médica da Paraíba. O Dr.
Seixas foi o orador oficial desde a sua fundação,
cargo que existia na Sociedade, secretário geral
e posteriormente presidente durante os anos de
1930 e 1931.

A Faculdade de Medicina estava em estado
de euforia e agitação com Humberto Nóbrega,
Newton Lacerda e outros trabalhando para sua

implantação definitiva. O Dr. Seixas Maia irrequieto
e sempre interessado em novos empreendimentos
para a melhora da medicina no nosso meio foi
convidado e de imediato aceitou ser colaborador
como professor nos primeiros anos. Desta maneira
ele foi o primeiro professor de Química Fisiológica
do primeiro ano da Faculdade e depois aceitou
ser professor de Oftalmologia enquanto a
Faculdade não contratasse um especialista para
a cadeira.

No Hospital Santa Isabel o Dr. Seixas Maia
trabalhou durante muitos anos como médico,
organizando também a farmácia de manipulação
que era uma exigência naquela época para a
permissão do funcionamento de todo hospital.
Depois de dois anos lá trabalhando, foi chamado
pela provedoria da Santa Casa de Misericórdia
que mantinha o Santa Isabel para ser seu diretor.
Aceitou de imediato a incumbência com
satisfação e contentamento. Na sua nova missão
teve a colaboração decisiva das irmãs que ali
tinham residência. Muitas trabalhavam como
enfermeiras.

Procurou organizar as enfermarias e o
atendimento ambulatorial que tinha um movimento
intenso, pois o hospital era procurado por toda a
população carente da capital. Naquela época se
dizia que eram os indigentes. Foi um período de
muita luta. Não tinha muita experiência na
administração de hospitais. Alguns anos depois
da posse na diretoria do Santa Isabel, Dr. Seixas
foi convocado para assumir a direção do Instituto
de Assistência e Proteção a Infância da Paraíba,
cargo que exerceu com denodo e desenvoltura
conseguindo reorganizar os internamentos dos
órfãos e contratar pediatras para o
acompanhamento dos internos nas enfermarias.

 Anexo ao Instituto funcionava um grande
hospital, hoje conhecido como o Hospital São
Vicente de Paulo. Ali também freqüentava nas
horas de folga do Instituto e chegou a colaborar
com a direção do São Vicente com sua
experiência no Santa Isabel. O governador Flavio
Maroja convidou o Dr. Seixas Maia para ser seu
Secretário de Saúde cargo que exerceu com
desembaraço e desenvoltura. Dizia apenas que
não tinha “queda para a política” e não demorou
muito como secretário apesar dos apelos do
governador para que continuasse como seu
auxiliar direto. O Dr. José Seixas Maia veio a
falecer com 75 anos de idade.

Artigo do Dr. Joaquim Paiva Martins,
membro titular da cadeira No 24 da
Academia Paraibana de Medicina



JORNAL CRM-PB . 12

GERAL

Fiscalizações comprovam caos em
instituições de saúde da Paraíba

No primeiro semestre do ano, o
Departamento de Fiscalização do CRM-PB já
realizou cerca de 140 inspeções em instituições
de saúde de várias cidades paraibanas. A medida
objetiva identificar problemas que coloquem em
risco a atividade médica assim como o atendimento
adequado à população. Do litoral ao sertão, a
superlotação, falta de equipamentos adequados,
infraestrutura precária e escassez de profissionais
foram identificados durante as vistorias.

Os principais hospitais do Estado, como o
Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, o
Hospital Ortotrauma de Mangabeira (Trauminha),
Arlinda Marques, o Hospital de Emergência e
Trauma de Campina Grande, além dos
recentemente inaugurados Hospital Municipal Dr.
Bezerra de Carvalho e a UPA 24h Dr. Raimundo
Maia de Oliveira, ambos em Campina Grande,
apresentam situação preocupante, que colocam
em risco profissionais e pacientes, notadamente a
superlotação de suas áreas vermelhas que na
prática estão funcionando como UTIs improvisadas
e precárias.

No Sertão, as dificuldades enfrentadas no
Hospital Regional Janduhy Carneiro, em Patos,
foram divulgadas por toda a imprensa. A falta de
condições mínimas para o exercício da medicina
levou o CRM-PB a anunciar a interdição ética do
hospital, que foi suspensa já que a Secretaria
Estadual de Saúde apresentou uma escala de
plantão médico completa.

No Hospital de Regional de Patos, que presta
atendimento médico de urgência e emergência a
população de 60 municípios, foram encontrados
diversos problemas, como falta de médicos na
escala de plantão, deficiências na estrutura física
e superlotação. Ao longo de quase um mês, o CRM-

PB relatou através de audiências e de ofícios a
situação precária do Hospital Regional de Patos,
mas parte dos problemas só foi solucionado
quando o anúncio da interdição foi divulgado pela
imprensa.

A redução no número de médicos no
Hospital Regional de Patos teve dois motivos:
profissionais solicitaram dispensa porque serão
candidatos nas próximas eleições e outros
médicos não querem mais cumprir a escala extra
de plantões por não concordarem com a
remuneração inferior a que é oferecida nos
hospitais de porte semelhante em Campina
Grande e João Pessoa.

O diretor do Departamento de Fiscalização
do CRM-PB, Eurípedes Mendonça, explicou que,
ao longo do mês de junho, vários médicos

entraram em contato com CRM-PB preocupados
com a situação do hospital e solicitando
orientações. "Alguns profissionais estavam há mais
de 24 horas de plantão, esgotados e sem
substitutos imediatos. Em um Hospital de alta
complexidade como o Regional de Patos não cabe
improvisação, ou seja, um clínico não deve assumir
as tarefas de um cirurgião e vice-versa, pelos riscos
decorrentes", destacou Eurípedes Mendonça.

Unidades Básicas de Saúde
Desde o início do ano, o Departamento de

Fiscalização do CRM-PB  já interditou eticamente
oito Unidades Básicas de Saúde e cinco que podem
ser interditadas a qualquer momento, além de um
centro de saúde e um hospital, ambos na cidade
de Uiraúna.

MP faz recomendações
para prescrição de
fármacos

Nos últimos meses de maio e junho, alguns
promotores de Justiça da Paraíba enviaram ofícios
ao CRM-PB determinando a divulgação da
recomendação administrativa  No 004/2012. O
documento pede aos médicos que atuam no Estado
a esgotarem as alternativas de fármacos previstas
nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
do Ministério da Saúde e demais atos
complementares, antes de prescreverem tratamento
medicamentoso diverso ao paciente.

De acordo com a recomendação, se for
necessário prescrever um medicamento que não
conste no protocolo, o médico deverá elaborar
fundamentação técnica consciente, indicando quais
os motivos da exclusão dos medicamentos previstos
nos regulamentos citados, benefícios previstos,
literatura científica isenta e menção ao insucesso
terapêutico com as drogas anteriormente utilizadas.

No dia 6 de julho, o Departamento de
Fiscalização do CRM-PB recebeu uma denúncia,
por telefone, de que um estudante de medicina
estava atendendo pacientes em um Hospital de
João Pessoa sem supervisão médica presencial.
Imediatamente, uma equipe do Conselho realizou
uma inspeção e comprovou a irregularidade e
comunicou o crime ao Ministério Público e à
Faculdade de Medicina na qual o aluno é
matriculado, que deverá responder a um processo
administrativo. Já os médicos plantonistas e
diretor técnico do Hospital responderão
eticamente perante o CRM-PB.

O diretor do Departamento de Fiscalização
do CRM-PB, Eurípedes Mendonça, é importante
que estudantes, faculdades e hospitais e
ambulatório estejam atentos ao que determina a
Resolução CRM-PB No 154, de 25 de julho de
2011  (ver Box).

CRM-PB pede
atenção à resolução
de estágio

Resolução CRM PB nº 154/2011, DE 25 de
julho de 2011
Art. 1o – Os estabelecimentos de saúde que ofertam
atividades de estágios para estudantes de
graduação em medicina que envolva ato médico
devem se cadastrar junto ao Conselho Regional
de Medicina
Parágrafo primeiro - A obrigatoriedade alcança
inclusive os hospitais ou ambulatórios
assistenciais que mantém convênios com
faculdades de medicina para a oferta de estágios
curriculares, por exemplo internato, funcionando
neste caso como hospital-escola ou
extracurriculares.
Art. 6o – Os Coordenadores ou os preceptores
médicos deverão obter dos estagiários o termo de
compromisso de:
 I – Não prestar atendimento médico sem a
supervisão presencial do preceptor;
 (...) omissis
V –  Não assinar documentos que tenham
circulação externa à unidade de saúde, tais como
receitas, pedidos de exames escritos, atestados e
outros;
VI – Não freqüentar atividades do estágio nos
horários destinados ao cumprimento de atividades
curriculares;
X – Utilizar crachá e trajar uniforme completo (roupa
branca ou avental), compatível com o exercício da
Medicina;

SUPERLOTAÇÃO É UM
DOS GRAVES
P R O B L E M A S
I D E N T I F I C A D O S
DURANTE AS
FISCALIZAÇÕES DO
CRM-PB


