
O CRM-PB interditou eticamen-
te duas salas do bloco cirúrgico e 
a Unidade de Recuperação Pós 
Anestésica (URPA) do Hospital Re-
gional Deputado Janduhy Carneiro, 
em Patos, no Sertão paraibano, 
após fiscalização realizada no dia 
29 de abril. As salas estavam em 
estado precário de funcionamen-
to, com diversas inconformidades: 
problemas elétricos graves, com 
fios expostos, focos remendados 
com esparadrapo, paredes com 
pedaços de madeira para tapar 
buracos, vazamentos e infiltrações 
importantes, além de falta de estru-

tura mínima para higienização dos profissionais, com a pia funcionando 
de forma inadequada. Além disso, havia equipamentos na sala que não 
estavam funcionando da maneira correta.

O presidente do 
Conselho Regio-
nal de Medicina 
do Estado da Pa-
raíba (CRM-PB), 
João Modesto Fi-
lho empossou, no 
dia 26 de abril, os 
novos membros 
da Primeira Dele-
gacia do Consel-
ho, em Campina 
Grande: a médica 
pediatra Maria do 
Socorro Ferrei-
ra Martins como 
delegada, o cirurgião geral Uirá Luiz de Melo Sales Marmhoud Coury como 
primeiro secretário e o urologista Carlos Alexandre Galdino de Araújo como 
segundo secretário. O mandato teve início neste dia 26 de abril e termina em 
30 de setembro de 2023.

Além do presidente João Modesto Filho e os novos membros da Delegacia, 
participaram da solenidade o primeiro vice-presidente do CRM-PB, Antônio 
Henriques, e o diretor de fiscalização, Bruno Leandro de Souza.

No próximo domingo, dia 9 de maio, 
é celebrado o Dia das Mães. Conciliar 
trabalho e maternidade é um dos gran-
des desafios das mulheres, principal-
mente das médicas que estão lidando 
com a pandemia de covid-19 desde o 
ano passado. A endocrinologista e nu-
tróloga, Nara Nóbrega Crispim Carvalho, é uma dessas mulheres que, aos 39 
anos, enfrenta as dificuldades e consegue conciliar a extensa rotina profissio-
nal com a dedicação aos quatro filhos 

Formada em Medicina pela Universidade Federal de Campina Grande em 
2006, com Residência em Clínica Médica, especialização em Endocrinologia, 
em Nutrologia e Nutrição, ela trabalha atualmente no Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW), no Hospital de Emergência e Trauma Humberto 
Lucena, na Clínica Oncovida, é professora da Faculdade de Medicina Nova 
Esperança (Famene), além de estar cursando o Doutorado em Ciências da 
Nutrição na UFPB. 

“Minha rotina de trabalho é bem pesada. Meus filhos são meu maior motivo 
para sempre querer crescer, tanto pessoalmente, como profissionalmente”, 
diz Nara. Ela conta que a relação da maternidade e medicina começou cedo, 
aos 25 anos, quando ainda fazia a primeira residência médica. Na entrevista 
a seguir, Nara fala também sobre a pandemia, seu acometimento pela covid 
no ano passado (que a deixou internada por dez dias e a fez pas-
sar o dia das mães longe dos filhos), além das incertezas sobre a 
doença, a rotina diária com quatro crianças em aula online e ainda 
dar conta dos afazeres domésticos e profissionais.

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba (CRM-PB) fiscali-
zou, no dia 27 de abril, o Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador 
Tarcisio Burity (Ortotrauma de Mangabeira).  Apesar de constatar melho-
rias na unidade de saúde após a vistoria realizada no dia 24 de agosto de 
2020 que culminou na interdição ética do serviço, a equipe de fiscalização 
do CRM-PB identificou inconformidades, como a falta de materiais básicos 
(luvas cirúrgicas e fios de sutura) e medicamentos, além de danos na es-
trutura do prédio que comprometem o exercício da medicina e o ambiente 
de trabalho.

Apresentado e aprovado na reunião de diretoria do CRM-PB no último dia 
3 de maio, o relatório aponta que o baixo estoque de insumos provocou a 
suspensão de cirurgias de relativa urgência por falta de materiais. “Enca-
minhamos do cópias do relatório da fiscalização para a Secretaria Munici-
pal de Saúde e Direção Técnica da unidade e solicitamos um cronograma 
para providências imediatas de reabastecimento de insumos em até 7 dias 
corridos”, disse o diretor do Departamento de Fiscalização do CRM-PB, 
Bruno Leandro de Souza.

A vistoria identificou que a passarela de interligação dos blocos continua 
interditada por recomendação anterior do CRM-PB. “Verificamos que o 
hospital está passando por várias reformas em pontos críticos já aponta-
dos pelo Conselho para garantir o exercício seguro do ato médico. Alguns 
setores estão com as obras quase finalizadas”, destacou o diretor.

Na Unidade Ortotrauma, foi constatado que a ala de enfermaria da clínica 
médica está em reforma. No repouso médico (ortopedia/bucomaxilofacia), 
não há lençóis, tem infiltrações, vaso sanitário com defeito e frigobar en-
ferrujado. Já no repouso médico da cirurgia geral, os colchões estão com 
cobertura rasgadas e há infiltração no teto.

Conforme o relatório, o Bloco Cirúrgico tem três salas em atividade, com 
equipamentos em geral disponíveis, mas não disponibiliza gorros ou to-
cas descartáveis e está com a porta da cabine do sanitário quebrada. O 
consultório cirúrgico do pronto-atendimento está interditado devido infiltra-
ções. Já o setor de Raio X dispõe de películas e de equipamento digital 
novo, porém dependendo de instalação e disponibilização de terminais 
nos consultórios.

Na Unidade Humberto Nóbrega, foi identificado que o bloco cirúrgico está 
com as atividades suspensas por causa de uma reforma. Na farmácia, a 
equipe constatou a indisponibilidade de diversos medicamentos, como anti-
bióticos e anestésicos, além de materiais como cateter, sondas, entre outros.

A vistoria foi realizada pelo diretor do Fiscalização e o médico fiscal, Márnio 
Solermann Silva Costa, para apurar denúncias sobre a falta de materiais 
para realização de cirurgias e a suspensão dos procedimentos.
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CRM-PB DIVULGA NOTA COM AS 
CONDIÇÕES QUE GARANTEM O 
DIREITO À VACINA CONTRA A COVID-19
Nesta quinta-feira, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba 
(CRM-PB), o Sindicato dos Médicos da Paraíba (Simed-PB) e a Associação 
Médica da Paraíba (AMPB) publicaram uma nota esclarecendo aos médicos 
e à população quais as doenças e condições preexistentes garantem o direi-
to à vacinação contra a covid-19, conforme listagem a seguir. As entidades 
ressaltam ainda que é de responsabilidade de cada município organizar seu 
calendário de vacinação, de acordo com a faixa etária, seguindo o Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO).

No documento, as entidades reforçaram que é necessário o preenchimento 
correto de todas as informações necessárias, para evitar prejuízo ou cons-
trangimento ao paciente. É, obviamente, imprescindível também que as in-
formações prestadas pelo médico sejam verdadeiras, conforme considera 
o Artigo 80 do Código de Ética Médica: “É vedado ao médico expedir docu-
mento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja 
tendencioso ou que não corresponda à verdade”. 

Reunião do GT-Covid - Na última terça-feira (4), o CRM-PB, representado 
pelo conselheiro Bruno Leandro de Souza, participou de reunião do Grupo 
de Trabalho Covid, para discutir medidas de ação e controle em relação à 
vacinação contra a doença com objetivo de evitar que pessoas sem comor-
bidades se imunizem antes dos grupos prioritários.

Além do CRM-PB, participaram da reunião representantes dos seguintes 
órgãos: Polícia Federal, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Trans-
parência de João Pessoa, Controladoria Geral do Município de João Pes-
soa, Ministério Público da Paraíba, Famup, Secretaria de Saúde de João 
Pessoa, Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba e Sindicato dos Médicos 
da Paraíba.

CORREGEDORES PARTICIPAM DE REUNIÃO 
SOBRE PROCESSOS E SINDICÂNCIAS 

Os corregedores dos Conselhos Regionais de Medicina se reuniram de forma 
remota no dia 29 de abril para discutir diversos assuntos importantes, como 
recursos em sindicâncias, interdição cautelar, possibilidade de notificação das 
partes por meio de aplicativo de mensagens, além de outros temas. O corre-
gedor Klecius Leite, participou da reunião representando o Conselho Regional 
de Medicina do Estado da Paraíba (CRM-PB).

APESAR DE MELHORIAS, NOVA  FISCALIZAÇÃO 
DO CRM-PB CONSTATA FALTA DE MATERIAIS E 
MEDICAMENTOS NO ORTOTRAUMA
DE MANGABEIRA

NOVOS MEMBROS DA 1a DELEGACIA 
DO CRM-PB TOMAM POSSE 

O projeto “Médicos sem Jaleco”, que tem o objetivo de mostrar as ha-
bilidades de médicos paraibanos que vão além da medicina, divulgou  
os hobbies e atividades artísticas de quatro médicas nas últimas sema-
nas: Dra. Maria de Fátima Oliveira dos Santos, Dra. Glaucia Catharine 
Arnaud de Melo,  Dra. Shirlane Frutuoso Malheiros e Dra. Villany Maria. 
Clique nas imagens e confira mais detalhes sobre cada um deles. 

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.

No dia 28 de abril, o diretor de fiscalização do Conselho Regional de 
Medicina do Estado da Paraíba (CRM-PB), Bruno Leandro de Souza, foi 
um dos palestrantes do I Congresso de Gestão de Qualidade e Segu-
rança do Paciente, promovido pelo Hospital Universitário Júlio Bandeira 
(HUJB), em Cajazeiras. O evento, realizado de forma online e transmitido 
pelo Youtube, contou com a participação de diversos profissionais com 
expertise na área e discutiu a importância da segurança no trabalho, tan-
to para os profissionais, quanto para os pacientes.

Bruno Leandro falou sobre “A importância do preenchimento do pron-
tuário como forma de segurança do paciente no atendimento”. “Estamos 
no Abril Verde, um mês em que se exalta a segurança do trabalho. No 
evento levamos a mensagem do CRM-PB, ressaltando a necessidade do 
preenchimento correto dos prontuários e do cumprimento das medidas 
de segurança do paciente”, afirmou.

CRM-PB PARTICIPA DE CONGRESSO 
DE GESTÃO DE QUALIDADE E 
SEGURANÇA DO PACIENTE 
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CONSELHEIROS ELEITOS (2018 - 2023)

Doenças que garantem o direito à vacinação, conforme o 
PNO
- Diabetes mellitus 
- Pneumopatias crônicas graves- Hipertensão Arterial Resistente 
(HAR) e nos estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbi-
dade ou estágio 3
- Insuficiência cardíaca (IC)
- Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar
- Cardiopatia hipertensiva 
- Síndromes coronarianas
- Miocardiopatias e Pericardiopatias
- Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas
- Arritmias cardíacas 
- Cardiopatias congênita no adulto
- Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados
- Doença cerebrovascular
- Doença renal crônica
- Imunossuprimidos
- Hemoglobinopatias graves
- Obesidade mórbida - grau III (IMC > 40)
- Síndrome de Down
- Cirrose hepática

Condição que garante o direito à vacinação
- Gestantes e Puérperas

No dia 29 de abril, o CRM-PB fis-
calizou o Hospital Regional Depu-
tado José Pereira Lima, na cidade 
de Princesa Isabel, no Sertão. A 
vistoria não constatou irregulari-
dades. O hospital funciona em um 
prédio antigo, mas bem conserva-
do, organizado e com bom fluxo 
de atendimento. Há médicos de 
plantão, diretor técnico, abasteci-
mento satisfatório de medicamen-
tos, insumos e EPIs.

Hospital Regional de Princesa Isabel

Hospital Regional de Patos

O CRM-PB interditou eticamente os 
médicos que trabalham na Unidade 
de Saúde da Família (USF) Castelo 
Branco III, que é integrada à USF San-
ta Clara, no bairro do Castelo Branco, 
em João Pessoa, após fiscalização 
realizada no dia 23 de abril. A unida-
de apresenta condições insalubres 
para o ato médico, com mofo e infil-
trações que prejudicam a saúde dos 
pacientes e dos profissionais, além da 
falta de itens básicos, como equipa-
mentos e medicamentos. Também foi 
constatado que a porta do consultório 
médico não fecha, comprometendo a 
privacidade dos pacientes. Segundo 
informações da equipe da UBS, devi-
do ao aumento do volume de chuvas, 
a unidade passou recentemente por 
problemas nas instalações elétricas, 
comprometendo o funcionamento de 
alguns equipamentos, como negatos-
cópio e geladeira da sala de vacinas.

UBS Castelo Branco

O Hospital Regional Dr. Sá 
Andrade, no município de 
Sapé, foi fiscalizado pelo 
CRM-PB no dia 28 de abril. 
A equipe de fiscalização 
constatou que as irregu-
laridades encontradas na 
vistoria realizada em de-
zembro do ano passado fo-
ram corrigidas e que houve 
uma melhora significativa 
com relação ao que foi ob-
servado anteriormente. Foi 
observado que há medicamentos básicos, além de antibióticos e das 
drogas necessárias para reanimação cardiopulmonar e urgências. Tam-
bém foi constatado que o hospital instituiu um núcleo de regulação e as 
remoções e transferências a partir do hospital estão sendo feitas de for-
ma mais organizada e eficiente. O laboratório está funcionando de forma 
integral, realizando exames básicos, com os medicamentos necessários. 
A direção do hospital também apresentou escala médica completa.

Hospital Regional de Sapé

O CRM-PB fiscalizou o Hospital 
Regional de Picuí, no dia 4 de maio 
e constatou que o local funciona de 
forma organizada, com fluxo bidi-
recional bem definido para pacien-
tes com suspeita de covid-19, com 
quantidade suficiente de EPIs, me-
dicamentos e insumos. No entanto, 
a UTI, que já possui estrutura física 
e os equipamentos necessários, 
ainda não está em funcionamento 
por falta de recursos humanos e re-
cursos financeiros garantidos para 
a sua manutenção. A Central de 
Materiais de Esterilização (CME) 
também não está sendo utilizada, 
por não ter sido feita ainda a insta-
lação elétrica e de esgoto.

Hospital Regional de Picuí

OUTRAS FISCALIZAÇÕES

Nos primeiros quatro meses de 2021 (janeiro a abril), o Conselho Regional 
de Medicina do Estado da Paraíba (CRM-PB) inscreveu 327 novos médicos. 
Dessa forma, o estado possui atualmente 8.992 médicos ativos registrados. 
O presidente do CRM-PB, João Modesto Filho, parabeniza e dá boas-vindas 
aos novos colegas, ressaltando que o Conselho está à disposição dos profis-
sionais para sanar dúvidas éticas e técnicas. 

Já entre os meses de janeiro e março de 2021, o CRM-PB registrou 181 no-
vos especialistas. Ou seja, estes médicos concluíram residência médica ou 
foram aprovados no Exame de Título de Especialista e fizeram o Registro de 
Qualificação de Especialidade (RQE) no CRM-PB, neste primeiro trimestre 
do ano. 

Para fazer o registro, o médico pode se dirigir ao CRM-PB ou fazer pelo Portal 
de Serviços https://crmvirtual.cfm.org.br/PB/servico/registro-de-especialida-
de-e-area-de-atuacao
Após obter o RQE, em seus anúncios profissionais de qualquer ordem (pu-
blicidade, carimbo, receituário, jaleco), o médico deve incluir seu nome, seu 
número no CRM, com o estado da Federação na qual foi inscrito, e o RQE, 
quando anunciar a especialidade.

O RQE não é obrigatório. O médico pode atuar como generalista, se desejar. 
No entanto, não pode anunciar que é especialista em alguma área da Medi-
cina se não tiver o registro. Esta qualificação é importante não apenas para 
a formação profissional do médico, mas também para o paciente, que tem a 
garantia de receber os cuidados de um profissional que tem uma formação 
adequada e reconhecida.

CRM-PB INSCREVE 327 NOVOS MÉDICOS 
E REGISTRA 181 NOVOS ESPECIALISTAS 
EM 2021
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