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RELATÓRIO DE GESTÃO É APROVADO 
POR UNANIMIDADE EM ASSEMBLEIA

 

Educação Médica Continuada oferece 
cursos e simpósio na Paraíba

CRM-PB empossa Comissões de Ética do 
Samu, Hospital Alberto Urquiza e Hapvida 
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Durante a assembleia,foram apresentadas ainda as ações realizadas pelo conselho para o cumprimento das funções institucionais de cadastro, 

agressões e até ameaças de morte sofridas pelos médicos. 

CRM-PB pede apoio do MPPB para 
instalação de posto policial

Levantamento mostra perda de leitos em 
psiquiatria e pediatria na Paraíba

NO TRAUMINHA

Entidades se unem para garantir 
 exclusividade das atividades

LEI DO ATO MÉDICO
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CRM-PB recebe presidente da ALPB e 
discute parceria na área da saúde  
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destacar alguns:

lentes.

    

se preocupou com o setor público,onde a demanda reprimida é enorme, 

deira  via crucis
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CRM-PB E SES PUBLICAM NOTA INFORMATIVA 
SOBRE A VACINA ANTITETÂNICA

Soro antitetânico (SAT) 

tratamento do tétano, dependendo do tipo e 
das condições do ferimento, bem como das 

tétano recebido anteriormente. É apresentado 

preparados para o tratamento de complicações, 

3

O documento ressalta a necessidade da aplicação racional de soro e/ou Imunoglobulina Antitetânica e 
destaca os casos em que o soro é indicado

Imunoglobulina Antitetânica (IGHAT) 

nos seguintes casos:

antirrábico, antidiftérico, antiofídico, entre 

Recomendações para os serviços de saúde 
e secretarias municipais de saúde 

oportunamente, 100% dos casos, com o
anos de idade. A partir dessa idade, um reforço a 

ALÍQUOTAS DO NOVO REGIME 
TRIBUTÁRIO COMEÇAM A
VALER EM 2018

das empresas no Simples Nacional, sistema 
especial de recolhimento de tributos federais, 
estaduais e municipais em um único documento. 

CRM-PB DÁ PARECER SOBRE 
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DE REFERÊNCIA

foram respondidas as informações solicitadas 

Janaína Andrade de Sousa solicitando 

dos efeitos de determinados medicamentos, se conhecimento de suas particularidades e das 

o conselheiro em seu parecer.

preencher as documentações necessárias para 
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Inscrição no CRM
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nesse sentido.

atualizarem seus dados cadastrais assim como 

ocupem cargos de diretor técnico e clínico nos 

comprar e recolha todos os lotes do medicamen

mento da leucemia linfoide aguda em crianças e 

RESOLUÇÃO DO CFM DEFINE RESPONSABILIDADES 
DE DIRETORES TÉCNICOS E CLÍNICOS

médica e a garantia de condições técnicas 
para o atendimento de pacientes nas 

torna mais clara as atribuições, direitos e 
responsabilidades de diretores técnicos, 

condições técnicas de atendimento nas 

responsabilidade do diretor técnico e do 

informações prestadas perante os conselhos 

plantonistas, cabe a esse gestor tomar 

está dirigir e coordenar o corpo clínico da 

cumprimento do regimento interno. Entre 

condições dignas de trabalho e os meios 

das comissões de ética médica.

obrigatoriedade de empresas ou instituições 

médicos, como seguradoras de saúde, 
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e até ameaças de morte sofridas pelos médicos 

frente do atendimento. Estamos preocupados 

Histórico

mais denunciados casos de agressões

5

INSTALAÇÃO DE POSTO POLICIAL NO 
TRAUMINHA É DISCUTIDA NO MPPB
Medida visa reduzir os casos de agressões verbais e físicas contra médicos na unidade hospitalar

Reunião foi realizada na sede do 
MInistério Público da Paraíba, no 

dia 10  janeiro

Recomendação Administrativa nº 04/2016

mister.

Recomendação Administrativa

CRM-PB INTERDITA UTI PEDIÁTRICA DO HOSPITAL 
HAPVIDA EM JOÃO PESSOA

Pessoa, foi interditada eticamente pelo 

com esta especialidade.
prazo de sete dias, contrate, pelo menos, mais 

descartamos a possibilidade de interdições em 
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ASSEMBLEIA APROVA RELATÓRIO DE 
GESTÃO POR UNANIMIDADE 
Prestação de contas do exercício de 2016 também foi avaliada. O presidente do CRM-PB ainda apresentou 
as metas do Conselho para 2017

da diretoria e de conselheiros da entidade. 
Durante a assembleia, o presidente do 

realizadas pelo conselho para o cumprimento 
das funções institucionais de cadastro, 

Segunda Delegacia na cidade de Sousa. 

de economicidade nos custos operacionais, 

entre a comunidade médica local, culminando 

Assebleia foi realizada no dia 30 de março e contou com a presença de parte da diretoria do Conselho

METAS PARA 2017

Conselheiros também estiveram presentes na Assembleia
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ENTIDADES SE UNEM EM DEFESA DA 
EXCLUSIVIDADE DAS ATIVIDADES MÉDICAS

o apoio dos conselhos regionais e demais en
unidos em defesa dos interesses da categoria, da 

um link

 

-
ca e Optometria 

 

panha publicitária “atinge frontalmente uma ga

Comissão tem adotado estratégias jurídicas para garantir a exclusividade das atividades previstas 
na Lei do Ato Médico

Enfermeiros não podem realizar procedimen-
tos estéticos

terminou em 10 de maio, por meio de liminar, 

Consulta farmacêutica em consultório é sus-
pensa em SC

boratoriais do paciente por farmácias e drogarias 

Liminar suspende tratamento por ondas de 

Justiça anula prática de acupuntura para 
educadores físicos

Justiça veta procedimentos dermatológicos 
e cirúrgicos para biomédicos 
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LEITOS DE INTERNAÇÃO EM PSIQUIATRIA TÊM
REDUÇÃO DE 43% EM 11 ANOS NA PARAÍBA
Dados do CNES indicam também uma diminuição do número de leitos de pediatria nos últimos seis anos

ofereçam acesso a esse tipo de tratamento. 

a média nacional, passando de 801 leitos em 

mas decorrentes do aumento do consumo de 

Nos estados, o problema se materiali

contariam com cuidados durante o dia e retor

precisam de acompanhamento intenso como 
parte de seu tratamento, restringindo a possi

Em todo o país, mais de 10 mil leitos de 

dos na rede pública de saúde desde 2010. No 

um terço tem menos de cinco leitos em todo 

apenas um leito. A título de dimensionamento, 

cida atualmente em mais de 780 municípios 

Paraíba perde 393 leitos pediátricos 
clínicos em seis anos

Em números absolutos, os estados das 

ta, apenas um estado apresentou número po

UTI para prematuros  - Dados apura
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CRM-PB E ALPB DISCUTEM PARCERIA 
NA ÁREA DA SAÚDE  

A Procuradoria Jurídica da Assembleia estará 

poderá contribuir para o aperfeiçoamento de 

Marcação de consultas na rede suple-
mentar 

sentido, caberá ao Procon ou operadora de mesma.

MUDANÇAS NAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DAS
UPAS PREOCUPAM ENTIDADES MÉDICAS

de médicos necessários para o funcionamento 

encontrados de maneira recorrente na saúde 
pública, como a demora no atendimento e a 
sobrecarga para os médicos.   A medida tem 
preocupado as entidades médicas em todo 

Reunião contou com 
a participação de 

membros da diretoria  
do Conselho,  o 

presidente da Academia 
Paraibana de Medicina, 

e o deputado estadual 
Gervásio Maia

dependem da rede pública.

de 1988.
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CRM-PB EMPOSSA COMISSÃO DE ÉTICA 
MÉDICA EM JOÃO PESSOA
Tomaram posse comissões de ética do Samu, Hospital Alberto Urquiza Wanderley  e Hospital Hapvida

meses.

nando Serrano.

CONSELHEIRO APRESENTA 
PARECER SOBRE 
IMPLANTE DE BIOPRÓTESE 
VALVAR PULMONAR

de cateterismo cardíaco. “Agora a cardio
logia pediátrica dispõe de um tratamento 

considerado desatualizado e sem resultados 

a busca por essas crianças e adolescentes, in

cerca de 50 mil menores desaparecem todos os 

manescentes em 20 estados. Dados estimados 

mulados nos últimos trinta anos.

ENTIDADES COBRAM EFETIVAÇÃO DO 
CADASTRO NACIONAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DESAPARECIDOS

automaticamente repassadas pela autoridade 

sidade de pedidos ou procedimentos por parte 
dos familiares.

adolescentes.
Trabalho

2011, campanha de combate ao desapareci
mento de crianças e adolescentes. Entre as 

de recomendações para o reconhecimento de 

parecimento de um menor.

os membros suplentes: Paulo Augusto Sampaio 

Diretores do CRM-PB reunidos com membros da Comissão de Ética Médica do Samu
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DR. HUMBERTO CARNEIRO 
DA CUNHA NÓBREGA  

área de proctologia.  
 

cola de Engenharia.

dialeticamente ultrapassar, mas no processo de 

se o homem como o centro de todas as coisas e 

 

-
te da Academia Paraibana de Medicina e 2º ocupante da Cadeira nº 21 - CRM-PB/731

COMISSÃO ANALISA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
DO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA

Nacional.
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entidade.

“Em parceria com lideranças médicas de Sou

nosso concurso para atender as demandas da 

mantendo os registros dos médicos legalmente 

ao médico o pleno cumprimento das normas 
éticas. 

Sousa terá Delegacia 
Regional do CRM-PB

EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA OFERECE 
CURSOS DE ATUALIZAÇÃO

Além dos cursos, o programa também 

Pessoa. 

a proposta de proporcionar aos médicos conhe

pratica diária dentro dos princípios éticos. 

Concurso público

de dois anos, podendo ser prorrogado.

Ampliação Corregedoria 
e Fiscalização

unidades foram otimizadas, oferecendo mais ce
leridade aos processos, melhor armazenamento 
de documentos, além de mais conforto para fun
cionários e médicos. 

Solidariedade

higienizadas e depois entregues a pacientes ca

clínicas do Estado.

CURTAS

Fluxo de entrega de 
declaração de óbito 

comunicados pelos médicos assistentes da 
seguinte maneira: Nos dias úteis, o médico 

Fiscalizações
realizou 100 inspeções em unidades de saú


