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CRM-PB FAZ ENTREGA SIMBÓLICA 
DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS A 
NOVOS MÉDICOS
Na última segunda-feira (22), o CRM-PB realizou pela primeira vez, remota-
mente, a solenidade de entrega simbólica das carteiras profissionais a novos 
médicos. A cerimônia, conduzida pelo presidente do conselho, Roberto Ma-
gliano de Morais, contou com a presença de mais de 100 médicos e de mem-
bros da diretoria da entidade. 

Na ocasião, Roberto Magliano falou para os novos profissionais sobre o fun-
cionamento e as atribuições do CRM, como autarquia que tem o papel carto-
rial, fiscalizador, judicante, além de oferecer ações de educação médica con-
tinuada. “A atuação do conselho é para garantir e defender a boa Medicina 
e bom conceito da profissão. Somos a ‘casa do médico’, onde vocês podem 
receber orientações e esclarecimento de dúvidas”, destacou. 

A solenidade contou com a presença do vice-presidente do CRM-PB, Antônio 
Henriques, do segundo vice-presidente, João Modesto Filho, do secretário 
Walter Azevedo, do vice-corregedor Klecius Leite e dos conselheiros Bruno 
Leandro de Souza e Débora Nóbrega Cavalcanti. 

Participaram da cerimônia médicos recém formados da Unifacisa, Faculdade 
de Ciências Médicas da Paraíba (FCM), UFPB, Faculdade Santa Maria (FSM) 
e UNIPÊ.

“APESAR DA 
EXAUSTÃO E DO 
ESTRESSE, ESTAMOS 
CUMPRINDO NOSSA 
MISSÃO”
No dia 28 de março de 2020 o médico 
anestesiologista Gualter Ramalho foi 
eleito presidente do Conselho de Ad-
ministração da Unimed João Pessoa. 
Havia poucos dias que a Paraíba tinha 
registrado o primeiro caso de covid-19 
no estado e, com isso, uma longa e 
responsável missão estava apenas iniciando na vida profissional do médico. 
O Hospital Alberto Urquiza Wanderley, da rede Unimed, é a maior unidade 
particular do estado referência para pacientes acometidos pelo novo corona-
vírus. Atualmente, vem registrando recordes quase diários em atendimentos 
a pessoas com síndromes gripais e internações de pacientes com a covid-19.

“Acredito que estamos em uma missão. E em missão não há espaço nem 
para descanso, nem para a covardia. Estamos fazendo a nossa parte, mas 
precisamos do apoio da população”, desabafa Gualter na entrevista a seguir. 
Ele também fala dos desafios enfrentados e gargalos da pandemia, do cres-
cente número de atendimentos e internações, além da exaustão dos médicos 
e equipes de saúde. “O atual momento é crítico”, completa.

Formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Gualter 
tem pós-graduações em anestesiologia pela Universidade de Brasília (UnB), 
em acupuntura pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e 
doutorado em anestesiologia pela Faculdade de Medicina de Botuca-
tu (Unesp/SP). Além de presidir o conselho da Unimed, é professor 
da UFPB. 

ENTREVISTA DR. GUALTER RAMALHO

CRMPARAIBA

CONFIRA A 
ENTREVISTA

PAGAMENTO DA ANUIDADE DE PESSOA 
FÍSICA COM DESCONTO DE 3% 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.

LEVANTAMENTO DO CRM-PB REVELOU 
QUE LEITOS DE UTIS DOS HOSPITAIS 
REFERÊNCIA PARA COVID-19 DA 
GRANDE JOÃO PESSOA ESTAVAM COM 
90% DE OCUPAÇÃO 
O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) realizou um censo 
hospitalar em 17 unidades de saúde do estado referência no tratamento de 
pacientes com Covid-19 e constatou que 89,4% dos leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) para adultos dos hospitais públicos e privados da região 
metropolitana de João Pessoa estavam ocupados no dia 19 de fevereiro. Ou 
seja, dos 170 leitos de UTI públicos e privados desta região, 152 estavam 
ocupados, restando apenas 18 leitos disponíveis. O levantamento mostrou 
também que, em Campina Grande, a taxa de ocupação destes leitos era de 
52,3% e que, no Sertão, este índice era de 68%, na mesma data. 

O trabalho do CRM-PB foi realizado por conselheiros que visitaram as uni-
dades de saúde e levantaram os dados junto aos diretores técnicos de cada 
local. Na Grande João Pessoa, foram visitados cinco hospitais públicos (Pron-
tovida, Santa Isabel, Clementino Fraga, Metropolitano e Hospital Universitário 
Lauro Wanderley) e dois privados (Unimed e Nossa Senhora das Neves). Em 
Campina Grande, o trabalho foi realizado em três públicos (Hospital Univer-
sitário Alcides Carneiro, Hospital de Clínicas e Pedro I) e dois privados (João 
XXIII e Santa Clara). Já no Sertão, os dados são de quatro hospitais regionais 
(Patos, Cajazeiras, Pombal e Piancó) e da UPA de Cajazeiras.

“Estamos vivenciando mais um momento difícil desta pandemia. Apesar do 
constante aumento do número de leitos nos hospitais públicos e privados, do 
trabalho incansável dos profissionais de saúde, há uma grande e rápida dis-
seminação do novo coronavírus em nosso estado, resultando na superlotação 
de algumas unidades de saúde. Nós, do CRM-PB, acreditamos que precisa-
mos trabalhar juntos para amenizarmos os efeitos da pandemia. Os gestores 
públicos fazendo a estruturação dos serviços de saúde e a sociedade evitan-
do as aglomerações e usando as máscaras corretamente. Precisamos de um 
trabalho conjunto de nós todos”, alertou o presidente do CRM-PB, Roberto 
Magliano de Morais.

O conselheiro Bruno Leandro de Souza, membro da Comissão de Enfrenta-
mento ao Coronavírus do CRM-PB e um dos responsáveis pelo censo, res-
salta que os dados apresentados refletem a realidade do dia 19 de fevereiro. 
“Estes números estão em constante mudança, com a internação e alta de 
pacientes ao longo do dia, além da expansão de leitos da rede. Mas o que 
vem nos preocupando é a crescente taxa de ocupação dos hospitais públicos 
e privados do estado e, mesmo assim, as pessoas continuarem promovendo 
aglomerações, como observamos agora no Carnaval”, afirmou.

Desde o início desta semana, tanto a Secretaria Estadual de Saúde, como 
a Secretaria de Saúde de João Pessoa, anunciaram a ampliação de leitos 
de UTI e aquisição de respiradores e outros equipamenteos. No Hospital de 
Trauma de João Pessoa, foram instalados 10 leitos de UTI, dois no Hospital 
Metropolitano, em Santa Rita, e dois no Hospital Regional de Piancó.  Nes-
ta quarta (25), conforme a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, 
foram recebidos 70 novos respiradores, que serão instalados  nos hospitais 
Prontovida e Santa Isabel e nas Unidades de Pronto Atendimento Bancários, 
Oceania, Valentina e Cruz das Armas.

CRM-PB FISCALIZA USF VIEIRA 
DINIZ NO JARDIM VENEZA
 Departamento de Fiscalização do CRM-PB fiscalizou três Unidades de 
Saúde da Família (USF) que funcionam na USF Vieira Diniz, no bair-
ro Jardim Veneza, em João Pessoa. A unidade passou por uma refor-
ma há cerca de um ano e, no entanto, faltam alguns itens básicos nos 
consultórios médicos, sala de enfermagem e sala de procedimentos e 
curativos. A equipe do CRM-PB também observou que faltam equipa-
mentos mínimos para o atendimento de intercorrências. Em uma das 
três unidades foi constatada a ausência de um médico na escala, já 
que uma profissional se afastou por se gestante de alto risco. O re-
latório de fiscalização do CRM-PB foi encaminhado ao gestor munici-
pal para que as providências sejam tomadas o mais breve possível.

CRM-PB E ENTIDADES MÉDICAS 
PUBLICAM MANIFESTO CONJUNTO 
CONTRA O AVANÇO DA COVID-19
O Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, a Associação Médi-
ca da Paraíba, as Sociedades Médicas Regionais de Infectologia, Tisiologia, 
Pneumologia, Medicina Intensiva e a Associação Paraibana de Medicina de 
Família e Comunidade, ao cumprirem o papel de discutir os principais pro-
blemas relacionados à Saúde Pública do nosso estado, apresentam reco-
mendação para mitigar a grave crise que ora enfrentamos devido à elevação 
do número de casos de Covid-19 nos hospitais públicos e privados da nossa 
capital nas últimas semanas.

Para tanto, considerando:
1. Comprovada circulação na Paraíba de novas variantes do SARS-COV-2, 
com maior capacidade infectante;
2. Funcionamento de serviços não essenciais que provocam aglomera-
ções;
3. Relaxamento nas medidas de distanciamento social, banalização da 
obrigatoriedade do uso de máscaras e do rigor das medidas de higiene;
4. A ineficácia de medidas farmacológicas específicas contra o SARS-
-COV-2;
5. A escassez de vacinas para atingirmos imunidade coletiva;
6. A evidente e insustentável elevação da ocupação dos leitos de UTIs em 
mais de 80%, com tendência a colapsar em poucos dias.

Recomendamos, fortemente, que as autoridades sanitárias tomem medidas 
para proteção da nossa população e em respeito à vida. Ainda, propomo-nos 
a colaborar, trazendo discussões pertinentes à construção de novas estraté-
gias de enfrentamento à Covid-19.

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2021

Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba
Associação Médica da Paraíba

Sociedade de Infectologia da Paraíba
Sociedade Paraibana de Tisiologia e Pneumologia

Sociedade Paraibana de Medicina Intensiva
Associação Paraibana de Medicina de Família e Comunidade

RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 2020 DO CRM-PB É 
APROVADO POR UNANIMIDADE 

CONFIRA 
O VÍDEO

O relatório de gestão e a prestação de contas do exercício de 2020 do CR-
M-PB foram analisados e aprovados por unanimidade durante a Assembleia 
Geral, por videoconferência, realizada na noite desta quinta-feira (25). Mem-
bros da diretoria, conselheiros e médicos inscritos no CRM-PB acompanha-
ram a reunião, conduzida pelo presidente do CRM-PB Roberto Magliano de 
Morais.  A prestação de contas foi apresentada pelo tesoureiro do conselho, 
Álvaro Pontes.

Ao longo da assembleia, Roberto Magliano fez um apanhado das atividades 
realizadas pelo conselho em 2020 em defesa da boa prática da Medicina, va-
lorizando o médico e a saúde da população paraibana. Foram apresentadas 
as ações que o CRM-PB está promovendo desde o início da pandemia, as ati-
vidades institucionais, de fiscalizações, eventos, cursos de educação médica, 
reuniões e posses de educação médica, entre outras iniciativas. 

Ele também falou sobre as principais metas para 2021: energia fotovoltaica, 
reforma da Delegacia de Campina Grande, digitalização de documentos, pro-
jeto de interiorização e caravanas e realização de concurso público.
.
“O ano de 2020 foi atípico. A pandemia da Covid-19 trouxe medo e incer-
tezas, principalmente, aos médicos e demais profissionais de saúde. Mas 
foi também um ano em que o Conselho Regional de Medicina da Paraíba 
pôde mostrar o seu empenho e dedicação em prol dos médicos paraibanos. 
O CRM-PB ampliou suas atividades em defesa da profissão e da boa prática 
médica empenhando-se em qualificar os profissionais e aproximar-se cada 
vez mais dos médicos, através de ações políticas, educacionais e culturais.”, 
disse o presidente.

Administrativamente, em 2020, o CRM-PB adotou medidas que resultaram 
em redução de custos e contribuíram para o crescimento e maior eficiência 
e celeridade nas atividades desenvolvidas pela instituição, além da imple-
mentação do planejamento estratégico, remanejamento de funcionários nos 
setores, contratação de uma Assessora de Recursos Humanos e 
instituição da função de Coordenador da Tesouraria e Controle In-
terno.  Em 2020, teve início a obra de manutenção da sede em 
João Pessoa, que está em processo de finalização.

CONTEÚDO
COMPLETO
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