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SIGA NOSSAS 
REDES SOCIAIS

PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE NO 
COMBATE À COVID-19 SÃO HOMENAGEADOS 
PELO BLOCO MURIÇOCAS DO MIRAMAR
A médica Rozeane Gondim represen-
tou os profissionais da linha de frente 
no combate à covid-19, homenagea-
dos pelo bloco carnavalesco de João 
Pessoa, Muriçocas do Miramar, na 
tarde desta quarta-feira (11). Com o 
cancelamento das festas de carnaval, 
devido à pandemia, o Muriçocas do 
Miramar, em vez de sair na avenida, 
promoveu o lançamento do estandar-
te dos 35 anos do bloco e homena-
geou os profissionais de saúde.

“Fiquei muito emocionada em repre-
sentar aqui todos os profissionais de 
saúde. Não tem sido fácil, mas agora 
temos uma luz no fim do túnel, com a 
vacina, graças à ciência. Precisamos 
da ajuda de todos vocês, com o uso 
correto das máscaras, a higiene das 
mãos e, principalmente, o distancia-
mento social. Agora não é hora de 
aglomeração. Agradeço essa home-
nagem em nome dos profissionais 
da linha de frente, mesmo que alguns 
não estejam mais aqui conosco”, dis-
se emocionada Rozeane.

CRM-PB ENTREGA COMENDAS A 
MÉDICAS DE CAMPINA GRANDE

O vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques, entregou no último dia 
29 de janeiro a Comenda Genival Montenegro Guerra a três médicas de 
Campina Grande: Vilma Mendoza, Maria de Assis e Helena Barachuhy. 
As profissionais receberam a honraria por se destacarem ao prestar ser-
viços à comunidade.

As comendas foram concedidas na solenidade virtual em alusão ao Dia 
do Médico, realizada em outubro do ano passado. Devido ao distancia-
mento social, imposto pela pandemia de covid-19, as medalhas foram 
entregues individualmente, em período posterior, conforme agendamen-
to com os homenageados.

“É um prazer e uma honra conceder essa justíssima homenagem a estas 
profissionais tão queridas e que desempenham suas profissões de forma 
tão marcante”, disse Antônio Henriques.

Estão abertas as inscrições para três novos programas de Residência Médica 
do Governo do Estado da Paraíba, nas áreas de Cirurgia Pediátrica, Endos-
copia Ginecológica e Medicina Intensiva Pediátrica. As inscrições devem ser 
feitas de forma online (https://forms.gle/F9hD3CRMFKa6c9rh6), até as 16h 
do dia 18 de fevereiro.

Conforme o edital, divulgado nesta terça-feira (9), as provas serão realizadas 
no dia 20 de fevereiro e as atividades do programa iniciarão no dia 1º de mar-
ço. As unidades-sedes dos programas de residência médica são o Complexo 
de Pediatria Arlinda Marques, a Maternidade Frei Damião e outros campos 
de práticas da rede estadual de saúde ou ainda de parceiros conveniados.

O edital completo do programa de Residência Médica pode ser acessado no 
site oficial do Governo da Paraíba, no link https://paraiba.pb.gov.br/diretas/
saude/editais-e-licitacoes

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA RESIDÊNCIA 
MÉDICA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA, 
ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA E MEDICINA 
INTENSIVA PEDIÁTRICA

“A PANDEMIA NOS 
FEZ REFLETIR SOBRE 
O QUANTO SOMOS 
VULNERÁVEIS NO 
ENFRENTAMENTO AO 
DESCONHECIDO”

O interesse pelo cuidar de pessoas, 
salvar vidas e a realização em servir ao 
próximo foram as motivações que leva-
ram Fernando Florêncio a escolher a 
Medicina. Formado pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), com residência médica em Anestesiologia pelo 
Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HSE-RJ), Fer-
nando tem um longo currículo de quase 30 anos de serviços prestados como 
oficial médico da Polícia Militar, além de diversas especializações não apenas 
nas áreas da Medicina (acupuntura, dor), como em gestão de pessoas, em-
presas, cooperativas de saúde e cooperativas de crédito.

No início deste mês de fevereiro, ele recebeu a Medalha Serviços Distintos da 
Polícia Militar da Paraíba. “São serviços prestados há 29 anos e dedicados 
com o melhor do meu conhecimento. Para mim, é uma grande honra o reco-
nhecimento de uma instituição secular”, disse o médico.

Na entrevista a seguir, ele fala sobre sua rotina como médico e como tem sido 
enfrentar a pandemia de covid-19. “Reforço a importância de mantermos todo 
o aprendizado a respeito da prevenção, mesmo após a vacinação, 
até que possamos realizar uma imunização em massa e conhecer-
mos o comportamento das variantes que se apresentam, com toma-
da de decisões com bases científicas”, afirma.

ENTREVISTA FERNANDO ANTÔNIO FLORÊNCIO DOS SANTOS

CRMPARAIBA

CONFIRA A 
ENTREVISTA

PAGAMENTO DA ANUIDADE DE PESSOA 
FÍSICA COM DESCONTO DE 5% ENCERRA 
DIA 28 DE FEVEREIRO
Termina no dia 28 de fevereiro o prazo para o pagamento da anuidade de 
pessoa física 2021 com desconto de 3%. 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 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.

NOTA TÉCNICA ORIENTA REGISTRO DE 
EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINA DE 
COVID-19 
O Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, publicou a 
nota técnica No 1 de 1 de fevereiro de 2021 sobre o registro de eventos adver-
sos pós vacina de Covid-19 e de todas as vacinas do calendário nacional de 
imunização. O documento orienta que todos os eventos, não graves ou gra-
ves, bem como os erros de imunização e problemas com rede de frio devem 
ser informados pelo e-SUS notifica (notifica.saude.gov.br).

A nota técnica foi enviada ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
do Estado (COSEMS), ao Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CR-
M-PB) e ao Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB), para 
que seja divulgada aos profissionais de saúde.

O documento apresenta o fluxo de Eventos Adversos de Interesse Especial 
(EAIE) e a ficha de notificação/investigação de eventos adversos pós-vacina-
ção (EAPV). Recomenda-se que os EAPV graves sejam notificados em 24h 
por telefone, email ou fax.

A nota técnica está disponível aqui.

EMISSÃO DE DIPLOMAS É TEMA DE 
REUNIÃO ENTRE CRM-PB E REITORIA 
DA UFPB

O presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, se reuniu, na ma-
nhã desta quarta-feira (10), com o reitor da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Valdiney Gouveia, para discutir o atraso da emissão de diplomas 
da universidade para os estudantes de medicina de faculdades privadas da 
Paraíba. 

“Há médicos inscritos no conselho há mais de 120 dias que apresentaram 
apenas a declaração de conclusão de curso da faculdade, faltando a entrega 
do diploma emitido pela UFPB”, disse Roberto Magliano. 

Durante a reunião, o reitor explicou que o quadro de funcionários da instituição 
está reduzido em virtude da pandemia, porém a rotina de trabalho será norma-
lizada com o retorno dos servidores técnico-administrativos, que não estão no 
grupo de risco para covid-19, às atividades presenciais até o final do mês. 

Para agilizar a assinatura, o reitor solicitou os nomes dos médicos que aguar-
dam a emissão dos diplomas e se comprometeu em assinar todos os do-
cumentos. De acordo com o reitor Valdiney Gouveia, a partir de junho, os 
documentos serão emitidos eletronicamente, o que irá garantir mais rapidez 
no processo.

“Ficamos satisfeitos com o resultado e os encaminhamentos dados durante a 
reunião. Vamos informar às faculdades a necessidade de enviar para reitoria 
a lista dos diplomas pendentes para agilizar a resolução do problema”, desta-
cou o presidente do CRM-PB. 

Os médicos que estão com diplomas pendentes há mais de 120 dias devem 
regularizar a situação até o dia 31 de março, sob pena de terem a inscrição 
do CRM-PB cancelada. Para isso, devem entrar em contato com a UFPB 
solicitando o diploma.

CRM-PB INTERDITA UNIDADE DE 
SAÚDE NO BAIRRO DE PARATIBE
O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) interditou eti-
camente, no dia 1o de fevereiro, os médicos que trabalham na Unida-
de Básica de Saúde Paratibe II, no bairro de mesmo nome, em João 
Pessoa, próximo ao Valentina Figueiredo. O local apresenta estrutura 
física precária, com mofo, fungos, esgoto aberto próximo à entrada, 
uma caixa d’água com risco de cair, além do risco de infecção cruzada, 
já que não há um fluxo definido para pacientes com síndrome gripal.

“A unidade não tem as mínimas condições de funcionamento. É um risco 
para os profissionais e para os pacientes”, destacou o diretor de Fiscali-
zação do CRM-PB, João Alberto Pessoa. Ele acrescentou que o Conse-
lho irá enviar o relatório sobre a vistoria à diretoria técnica da UBS, à se-
cretaria municipal de saúde, ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

A interdição da unidade começou a zero hora do dia 2 de fevereiro. 
A partir deste horário, os médicos que trabalham no local ficaram im-
pedidos eticamente pelo CRM-PB de prestarem os seus serviços.

UNIDADE MISTA DO MUNICÍPIO DE 
MARI É FISCALIZADA 
O CRM-PB fiscalizou a Unidade Mista de Mari, no último dia 20 de ja-
neiro, após denúncias de falta de médicos no local. Conforme o De-
partamento de Fiscalização do Conselho, a ausência de médicos não 
foi constatada, estando completa a escala médica de janeiro de 2021. 
Além disso, foi observado que há equipamentos e materiais neces-
sários para o atendimento dos pacientes na sala de classificação de 
risco (triagem), sala de urgência e emergência, sala de procedimen-
to e curativos, sala de observação e no consultório médico. A uni-
dade, no entanto, não disponibiliza exames de radiografia simples.

Conforme a escala apresentada, a unidade conta em alguns dias 
com dois médicos (segundas, terças e sextas) e outros com apenas 
um médico (quartas, quintas, sábados e domingos). A média do nú-
mero diário de atendimentos (49 consultas e 3 observações) é com-
patível com o dimensionamento geral da escala proposta. A unidade 
conta com ambulância básica e há copa e cozinha em conformidade. 
O repouso médico possui instalações sanitárias e de conforto com-
pletas para o médico plantonista, conforme observado na vistoria.

Outra constatação da fiscalização foi a inadequação da nomenclatu-
ra “unidade mista”, já que se trata de um pronto-atendimento, inclusive 
com tal classificação junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES). A unidade não realizada internação, nem atendi-
mento de estratégia de saúde da família. Possui três leitos de obser-
vação e, no momento da vistoria, apenas um leito estava ocupado.

De acordo com informações prestadas ao CRM-PB, o Hospital Sá 
Andrade, em Sapé, é a referência pactuada para a Unidade Mis-
ta de Mari. No entanto, há denúncias de que há exigências e nega-
tivas por parte do hospital, solicitando que os pacientes sejam en-
caminhados já com os medicamentos que serão administrados. O 
CRM-PB deu ciência ao Ministério Público sobre estas denúncias.

http://www.crmpb.org.br/
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