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ANO I  .  No 22 .  30 DE NOVEMBRO A 4 DE DEZEMBRO DE 2020

INFORMATIVO SEMANAL DO  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DA PARAÍBA

crmparaiba
www.crmpb.org.br

“DURANTE A 
PANDEMIA 
CONTINUAMOS 
ATENDENDO OS 
PACIENTES COM 
HIV/AIDS”
A pandemia da Covid-19 diminuiu a 
procura dos portadores do HIV pelos 
serviços oferecidos pelo Hospital Cle-
mentino Fraga, em João Pessoa, unidade de referência para o tratamento 
da Aids. No mês de maio deste ano, a triagem deste serviço no hospital não 
realizou nenhum exame, apesar do atendimento e do serviço de urgência 
para os pacientes com HIV/Aids não ter deixado de funcionar um dia sequer.

Na entrevista a seguir, o diretor geral do Complexo Hospitalar de Doenças 
Infectocontagiosas Clementino Fraga, o infectologista Fernando Chagas, fala 
sobre a necessidade de se continuar os tratamentos, as mudanças que tive-
ram que fazer na unidade de saúde para atender também os pacientes com 
Covid-19 e sobre as ações durante o Dezembro Vermelho, a campanha de 
conscientização, prevenção e luta contra o estigma e o preconceito em rela-
ção ao HIV.

Formado em Farmácia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e em 
Medicina pela Universidade de Pernambuco (UPE), com residên-
cia médica em Infectologia pela UFPB, Fernando, além de diretor 
do Clementino Fraga é coordenador do CCIH da Hapvida e médi-
co assistente do setor Covid da Unimed João Pessoa.

ENTREVISTA DR FERNANDO CHAGAS 

CONFIRA A 
ENTREVISTA

CRM-PB ALERTA PARA CRESCIMENTO 
DO NÚMERO DE PACIENTES COM 
COVID-19 EM HOSPITAL PARTICULAR 
DE JOÃO PESSOA
Na última quarta-feira (02), o 
Conselho Regional de Medicina 
da Paraíba (CRM-PB) publicou 
uma nota alertando a população, 
profissionais de saúde e gesto-
res públicos sobre o crescimen-
to de atendimentos a pacientes 
com suspeita de Covid-19, em 
João Pessoa. Na última sema-
na, o Hospital da Unimed, na 
Capital paraibana, atendeu uma 
média de 189 pacientes por dia, 
com suspeita de infecção pelo 
novo coronavírus, no Pronto 
Atendimento da Unidade Gripal. 
Este número é 32% superior ao 
registrado no pico da pandemia, no final de maio, quando eram atendidos 
uma média de 143 pacientes por dia, com suspeita da doença.

“Estamos preocupados e receosos com o que pode acontecer daqui para 
frente. É preciso que todos tenham consciência que a pandemia não acabou, 
que o vírus continua circulando e, sem o respeito às normas sanitárias, po-
deremos ter uma situação mais grave do que a que enfrentamos no pico da 
pandemia, entre maio e junho”, ressaltou o presidente do CRM-PB, Roberto 
Magliano de Morais.

O crescimento do número de atendimentos na Unidade Gripal do hospital vem 
se refletindo na quantidade de pacientes internados. No dia 30 de novembro, 
as enfermarias Covid do Hospital da Unimed estavam com 71,6% de ocupa-
ção, enquanto que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estava com 80% de 
sua capacidade ocupada.

“Mesmo antes das eleições, o CRM-PB já vinha alertando sobre a necessida-
de de evitar aglomerações. O aumento expressivo de atendimentos nos hos-
pitais particulares, em breve, será refletido nos hospitais públicos também. Al-
guns hospitais de referência já estão com capacidade acima de 70%, apesar 
da média geral de ocupação de leitos públicos do estado ainda estar em torno 
de 50%. Temos que estar alertas e preparados”, afirmou Roberto Magliano.

No último dia 19 de novembro, o CRM-PB apresentou aos Ministérios Públi-
cos Federal, Estadual e do Trabalho um relatório em que mostrava a ocupa-
ção de leitos nos hospitais públicos da região metropolitana de João Pessoa. 
O levantamento, feito entre os dias 13 e 18 de novembro, mostrou que quatro 
hospitais públicos referência para o atendimento a pacientes com Covid na 
Grande João Pessoa estavam com as UTIs com ocupação superior a 70%.

SIGA NOSSAS 
REDES SOCIAIS

CRMPARAIBA

E-BOOK “PROTOCOLO DE 
ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA” ESTÁ
DISPONÍVEL NO SITE DO CRM-PB
Está disponível, no site do CRM-PB, 
o livro “Protocolo de Assistência 
Obstétrica - Rede Cegonha”, lança-
do na última sexta-feira (27) e de au-
toria das médicas Alba Rejane Wa-
nderley Espínola, Aureliana Barboza 
da Silva Nóbrega, Eva Betania Pires 
Martins Oliveira, Juliana Silveira de 
Mello Lula Ayres, Maria Neirismar 
Dias de Morais Souto, Renata de 
Medeiros Wanderley Gadelha, Sa-
bina Santos Maia, Sandra Albuquer-
que Farias, Tatiana Viana Fragoso 
Vieira e Viviane Meneghetti Ugulino 
Azevedo Isidro. 

Publicado pelo CRM-PB e com pre-
fácio do presidente Roberto Maglia-
no de Morais, o livro tem o objetivo 
de nortear as boas práticas da obs-
tetrícia e implantar um protocolo de condutas unificado nas instituições de 
saúde do Estado, além de ser uma referência para as residências médicas 
do Estado. 

A publicação é uma iniciativa de obstetras das maternidades Cândida Vargas, 
Frei Damião, Edson Ramalho e Lauro Wanderley e conta com o apoio da As-
sociação Paraibana de Ginecologia e Obstetrícia e do CRM-PB.

INSCRIÇÕES
AQUI

II FÓRUM DE PUBLICIDADE MÉDICA 
SERÁ PROMOVIDO NESTA SEXTA (4)
O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) realizar hoje (sex-
ta-feira, 4), o II Fórum de Publicidade Médica, a partir das 18h. O evento 
vai discutir com profissionais de saúde e do marketing a melhor forma de 
divulgar seu trabalho sem infringir a Resolução CFM 2.126/2015 e o Códi-
go de Ética Médica, garantindo a proteção do profissional e da população. 

Durante o evento, que será realizado online e transmitido pelo canal do 
CRM-PB no Youtube, haverá palestras com profissionais do Marketing, do 
Direito e da Medicina, o lançamento do livro digital “Orientações para uma 
boa publicidade médica” e a posse dos novos membros da Comissão de 
Divulgação de Assuntos Médicos (Codame) do CRM-PB.

O Fórum será realizado das 18h às 19h30. As inscrições são 
gratuitas, voltadas para profissionais e estudantes de Medicina, 
de Comunicação e de Direito, e podem ser feitas no site do CR-
M-PB (www.crmpb.org.br). Além de ouvir as palestras, os parti-
cipantes poderão enviar perguntas que serão respondidas pelos 
membros da Codame.

CRM-PB DESINTERDITA ETICAMENTE 
UTI NEONATAL DO ISEA 
O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) desinterditou 
eticamente os médicos que trabalham na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Neonatal do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea), em Cam-
pina Grande. A unidade do hospital estava interditada desde o dia 18 de 
novembro, após o Departamento de Fiscalização do CRM-PB constatar 
um surto de infecção bacteriana de alta resistência que teria ocasionado o 
óbito de três bebês, em 24 horas.

Conforme nova fiscalização realizada na manhã desta terça-feira (01) no 
Isea, o CRM-PB observou que houve a desinfecção da unidade e que, 
portanto, poderia ser desinterditada e voltar a receber pacientes. A desin-
terdição acontece a partir da zero hora desta quarta-feira (02).

“O problema da infecção bacteriana foi resolvido, por isso fizemos a de-
sinterdição. Mas, infelizmente, o hospital ainda sofre com superlotação 
constante, problemas estruturais e sobrecarga de trabalho para os pro-
fissionais de saúde”, afirmou o diretor de fiscalização do CRM-PB, João 
Alberto Pessoa.

CRM-PB PARTICIPA DE AUDIÊNCIA NA 
ALPB QUE DISCUTE ORÇAMENTO PARA 
A SAÚDE
O Conselho Regional de 
Medicina da Paraíba (CR-
M-PB) participou da audiên-
cia pública da Comissão de 
Orçamento, Fiscalização, 
Tributação e Transparência 
da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), reali-
zada de forma virtual, na 
manhã desta quinta-feira 
(3). A audiência, presidida 
pelo deputado Wilson Filho, 
discutiu a Proposta de Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
para o ano de 2021 sobre a área da saúde do estado.

O CRM-PB foi representado pelo conselheiro Bruno Leandro de Souza que 
apresentou aos deputados e ao secretário estadual de saúde, Geraldo Medei-
ros, o programa Médicos Contra o Coronavírus, que percorreu mais de 100 
unidades de saúde, em quase 80 municípios. “O secretário estadual de saúde 
se comprometeu em atender várias demandas que fizemos para a melhoria 
de serviços e unidades de saúde, após nossas visitas nesses municípios”, 
afirmou o conselheiro.

Dentre as demandas do programa Médicos Contra o Coronavírus e que serão 
executadas, conforme o secretário de saúde, estão: ampliação da rede ma-
terno infantil de Itaporanga, ampliação dos centros de diagnóstico por imagem 
no Sertão, abertura de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Monteiro e 
implementação da Regulação Estadual. Além disso, após denúncia do CRM-
-PB, a Secretaria Estadual de Saúde ajudou a reabrir o Hospital de Cacimba 
de Dentro.

“Ficamos satisfeitos em observar que o trabalho feito pelo CRM-PB está ten-
do visibilidade e está auxiliando a gestão estadual na tomada de decisões 
em prol da população e da categoria médica. Durante a audiência, alertamos 
também que, além da pandemia, os serviços de saúde precisam estar pre-
parados para outras doenças, que não podem ser esquecidas”, completou 
Bruno Leandro.

Além do secretário estadual de saúde e do conselheiro do CRM-PB, participa-
ram da audiência os deputados estaduais Wilson Filho, Tião Gomes, Lindolfo 
Pires, e Taciano Diniz, além de diretores gerais dos hospitais Regional de Ca-
jazeiras (Manoel Telano Arruda Filho), Regional de Itaporanga (Rogéria Shelly 
Diniz), Regional de Lagoa de Dentro (Taíse Felinto dos Santos), Regional de 
Picuí (Alfredo Dantas Neto), Regional de Guarabira (Lihedson Barbosa), o 
diretor administrativo do Hospital Edson Ramalho (coronel Carlos Alberto) e a 
presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Paraíba, Milka Rodrigues.

Campanha Nacional de 
Prevenção ao Câncer de Pele

DEZEMBRO LARANJA

Neste ano de 2020, o tema da Campanha De-
zembro Laranja enfatiza que a conscientiza-
ção sobre o câncer de pele deve começar na 
infância. A campanha destaca que os hábitos 
de exposição solar na infância são capazes 
de influenciar tanto no envelhecimento quan-
to no desenvolvimento da doença. Por isso, é 
importante cuidar da pele a partir de hábitos 
de fotoproteção, que incluem usar 
óculos de sol e blusas com prote-
ção UV, bonés, preferir a sombra e 
utilizar o filtro solar com FPS igual 
ou superior a 30. 

CONHEÇA
A CAMPANHA
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