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SIGA NOSSAS 
REDES SOCIAIS

No Dia Internacional da Mulher (8 
de março), o CRM-PB realizou o 
webinar “Mulher médica: trabalho, 
pandemia, Burnout e superação”, 
com a psiquiatra e professora da 
USP, Carmita Abdo. O debate, que 
contou com apresentação do pre-
sidente do CRM-PB, Roberto Ma-
gliano, e da conselheira Débora 
Cavalcanti, está dispo-
nível no canal do youtu-
be do Conselho (youtu-
be.com/crmparaiba).

O CRM-PB visitou, através do programa Médicos Contra o Coronavírus, 
o Hospital Municipal de Alagoa Grande e o Hospital Municipal Dr. Hercilio 
Rodrigues, em Areia, na última quinta-feira (4).  Desde abril do ano passa-
do, o conselho está percorrendo vários municípios do Estado para conhe-
cer de perto a estrutura oferecida pelos serviços de saúde no atendimento 
a casos suspeitos e confirmados de Covid-19, assim como orientar peda-
gogicamente os médicos sobre as práticas para prevenir a contaminação 
das equipes de trabalho e dos pacientes.

No Hospital Municipal Dr. Hercilio Rodrigues, o conselheiro e membro da 
comissão do CRM-PB, Bruno Leandro de Souza, verificou que o hospital 
tem fluxo bidirecional para pacientes, porém no momento da visita o mé-
dico exclusivo para atender casos suspeitos de covid estava ausente por 
problemas de saúde. A triagem de pacientes estava sendo realizada pelo 
médico geral.  A unidade de saúde conta com respirador, enfermaria e tes-
te rápido. As medicações e insumos também estavam adequados. Con-
tudo, o hospital tem estoque reduzido. “A principal inconformidade que 
encontramos foi a falta de diretor técnico. Esta informação será repassada 
por relatório ao Departamento de Fiscalização do conselho”, disse Bruno 
Leandro de Souza. 

Já no hospital municipal de Alagoa Grande, apesar de não ser um serviço 
de saúde referência para o atendimento de pacientes com Covid-19, há 
fluxo bidirecional de pacientes, que são triados e encaminhados para aten-
dimento e realização de exames para detectar a doença, e conta com mé-
dico exclusivo para o atendimento 
de casos suspeitos e confirmados. 
A unidade de saúde tem kits para 
teste rápido para covid-19, Equi-
pamentos de Proteção Individual 
(EPIs) e insumos em quantidades 
suficientes. No momento da visita 
do CRM-PB, havia um paciente 
internado, embora o hospital não 
seja referência em internação.

“Todos os pacientes que necessi-
tam de cuidados especializados 
são encaminhados para o Hospi-
tal Metropolitano, em Santa Rita, 

ou direcionados a algum 
outro hospital da rede de 
saúde que tenha capaci-
dade de receber”, expli-
cou o conselheiro.

“O PAÍS VIVE O 
MOMENTO MAIS
DIFÍCIL DESDE O 
INÍCIO DA PANDEMIA 
E PRECISAMOS DA 
AJUDA DA
POPULAÇÃO”

Na última segunda-feira, 8 de março, 
foi comemorado o Dia Internacional 
da Mulher. Na Paraíba, as médicas já 
representam 49,2% do total de profis-
sionais do estado, uma proporção su-
perior à média nacional. Em um ano de pandemia, completados nesta quin-
ta-feira (11), elas têm se destacado no combate à covid-19, tanto atuando na 
linha de frente, nas emergências, nos consultórios e nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI), como em cargos de gestão, na direção de hospitais e clínicas 
referência para a doença.

Laís Pinto de Almeida é uma dessas jovens médicas gestoras e da linha de 
frente contra a covid-19. Aos 38 anos, formada pela Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) e com Residência Médica em Patologia Clínica/
Medicina Laboratorial pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP e MBE em Gestão em Saúde pelo Insper, ela é também membro 
do corpo gestor e do time multidisciplinar da UTI da Clínica Santa Clara, em 
Campina Grande.

“Tenho orgulho de trabalhar na assistência aos pacientes com Covid. É um 
aprendizado diário”, diz, na entrevista a seguir. Ela fala também dos desafios 
enfrentados há um ano, da necessidade de ajuda da população quanto a se-
guir as medidas sanitárias, da celeridade na vacinação, além de ressaltar o 
papel da mulher na sociedade e na medicina. “Preenchemos cada vez mais 
espaço com profissionalismo e formação de excelência. Mas sabe-
mos que ainda há muito o que conquistar, especialmente quanto à 
ocupação de cargos de gestão, remuneração justa e reconhecimen-
to”.

ENTREVISTA DRA. LAIS PINTO DE ALMEIDA 

CRMPARAIBA

CONFIRA A 
ENTREVISTA

CRM-PB REALIZA SEGUNDO CENSO
HOSPITALAR E IDENTIFICA QUE OCUPA-
ÇÃO DE LEITOS CONTINUA ALTA NA PB
No dia 5 de março, o CRM-PB apresentou um novo Censo Hospitalar 
em que foram analisados os números de 19 hospitais nas três macro 
regiões do estado (Grande João Pessoa, Campina Grande e Sertão) e a 
ocupação dos leitos de UTI e Enfermaria. A situação da Capital era a mais 
preocupante, já que tinha 240 leitos de UTI adulto covid instalados, sendo 
224 ocupados e apenas 16 disponíveis.

O levantamento avaliou que, apesar do incremento de 65 leitos de UTI 
adulto em hospitais públicos e privados referência para pacientes com 
covid-19 na região metropolitana de João Pessoa, entre os dias 19 de 
fevereiro e 5 de março, a taxa de ocupação destas unidades de saúde 
continuava acima dos 90%. Analisando-se apenas os dados da rede pú-
blica da Grande João Pessoa, a taxa de ocupação das UTI adulto estava 
em 91,6%, já na rede privada, 96,4% destes leitos estavam ocupados.

O Censo do CRM-PB foi realizado por conselheiros que visitam as uni-
dades de saúde e fizeram um levantamento de dados junto aos diretores 
técnicos de cada hospital. Na Grande João pessoa foram analisados sete 
hospitais públicos (Prontovida, Santa Isabel, Clementino Fraga, Metropo-
litano, Hospital Universitário Lauro Wanderley, Maternidade Frei Damião 
II) e dois privados (Unimed e Nossa Senhora das Neves). Em Campina 
Grande, o trabalho foi realizado em quatro públicos (Hospital Universitário 
Alcides Carneiro, Hospital de Clínicas, Pedro I e Isea) 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.

O censo do CRM-PB mostrou também que o número de enfermarias co-
vid-19 no estado aumentou em quase 70%. Na última análise do dia 19 de 
fevereiro, havia 232 leitos de enfermaria, enquanto que agora 
são 393. A taxa atual de ocupação dos leitos de enfermaria 
adulto em todo o Estado era de 75%. Já a taxa de ocupação 
de leitos de UTI adulto nas três regiões era de 81%.

CRM-PB VISITA UNIDADES DE SAÚDE 
DE PATOS E CONSTATA ALTA 
OCUPAÇÃO DE LEITOS COVID-19

O Conselho Regional de Me-
dicina da Paraíba (CRM-PB) 
visitou, nestas quarta (10) e 
quinta-feira (11), três unidades 
de saúde da cidade de Patos, 
no Sertão paraibano, a 320 km 
de João Pessoa: Maternidade 
Dr. Peregrino Filho, Complexo 
Hospitalar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro e Hospital 
Infantil Noaldo Leite. Patos é a 
terceira cidade paraibana com 
o maior número de casos e óbi-
tos por covid-19: 9.143 casos e 
146 óbitos registrados pela Se-
cretaria Estadual de Saúde até 
esta quarta (10).

O Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro é uma das 
unidades de referência, no Sertão, para atendimento de pacientes com co-
vid-19. Esta semana o hospital expandiu a quantidade de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), passando de 26 para 32. Destes 32, 27 estavam 
ocupados na manhã desta quinta-feira (11), três leitos já estavam regulados 
para pacientes graves, restando, portanto, duas vagas disponíveis para novas 
regulações.

“Constatamos também que o hospital está abastecido de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), medicamentos e oxigênio, além de apresentar um 
fluxo bidirecional (divisão entre pacientes covid e não covid) bem definido. Os 
médicos, no entanto, nos relataram bastante desgaste físico e mental, diante 
deste cenário tão preocupante. Mas ressaltaram também que continuam for-
talecidos e que estão confiantes no combate à doença”, disse o presidente 
do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, que participou das visitas com o 
conselheiro e membro da Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 
CRM-PB, Bruno Leandro de Souza.

O CRM-PB visitou também o Hospital Infantil Noaldo Leite e constatou que 
dos sete leitos de UTI pediátricas da unidade, cinco foram adaptadas para UTI 
adulto. Destas cinco, três já estão ocupadas e duas reguladas para a interna-
ção de pacientes. Ou seja, não há mais vaga para adultos no hospital. Já os 
dois leitos de UTI pediátrica ainda estão disponíveis.

“Houve uma expansão na quantidade de leitos de UTI em Patos, com as 
seis novas vagas no Janduhy Carneiro, além de mais cinco no Noaldo Leite. 
São 37 leitos na cidade e apenas dois disponíveis nesta quinta (11). Estamos 
vivendo uma situação crítica, sem precedentes. Precisamos da colaboração 
de todos: gestores e população. Precisamos estar unidos, cada um fazendo 

sua parte para termos êxito”, 
completou Roberto Maglia-
no.

Maternidade Peregrino Fi-
lho – Na quarta-feira (10), à 
noite, a equipe do CRM-PB 
esteve na maternidade Pere-
grino Filho, que não é unida-
de de referência Covid, mas 
tem recebido gestantes com 
a doença. “Na maternidade, 
encontramos médicos, EPIs 
e medicamentos em quan-
tidades suficientes. No en-
tanto, como a unidade está 
recebendo muitas pacientes 
com o novo coronavírus, é 
necessário um fluxo bidire-
cional bem definido”, disse 
Bruno Leandro.

UBS PARATIBE II, EM JOÃO PESSOA, 
É DESINTERDITADA PELO CRM-PB
O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) desinterditou 
eticamente, nesta segunda-feira (8), os médicos que trabalham na Uni-
dade Básica de Saúde Paratibe II, no bairro de mesmo nome, em João 
Pessoa. A unidade estava interditada desde o dia 2 de fevereiro por 
apresentar estrutura física precária, com mofo, fungos, esgoto aberto, 
uma caixa d’água com risco de cair, além do risco de infecção cruza-
da, já que não havia fluxo definido para pacientes com síndrome gripal.

Após nova vistoria do Departamento de Fiscalização do CRM-
-PB nesta segunda-feira (08), foi constatado que as inconformi-
dades foram sanadas. Desta forma, os médicos da unidade pu-
deram voltar a prestar os seus serviços já na terça-feira (09).

CRM-PB APRESENTA PROGRAMA “MÉDICOS 
CONTRA O CORONAVÍRUS” AO PRESIDENTE 
DA COMISSÃO DE SAÚDE DA ALPB
O programa “Médicos 
contra o coronavírus” 
do CRM-PB foi apre-
sentado ao presidente 
da Comissão de Saúde, 
Saneamento, Assistên-
cia Social, Segurança 
Alimentar e Nutricional 
da Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB), 
deputado Taciano Di-
niz, na terça-feira (09). 
O presidente do CRM-
-PB, Roberto Magliano 
de Morais, e o conselheiro Bruno Leandro de Souza, mostraram que o pro-
grama já percorreu mais de 100 unidades de saúde em todo o estado parai-
bano, para conhecer de perto as condições de atendimento à população com 
suspeita e confirmação de covid-19, além de reforçar o apoio do Conselho 
aos médicos que estão na linha de frente na pandemia.

Durante a reunião também foram discutidas estratégias de enfrentamento ao 
novo coronavírus e marcada uma audiência pública na ALPB, no dia 23 de 
março, para discutir melhorias de condições de trabalho para os profissionais 
de saúde.

PROGRAMA MÉDICOS CONTRA O 
CORONAVÍRUS VISITA UNIDADES
DE SAÚDE DO BREJO

Na manhã desta quinta (11), dos 32 leitos de UTI do Complexo Janduhy Car-
neiro, apenas dois estavam disponíveis. Hospital infantil adaptou cinco leitos 
de UTI pediátricas para adulto e já estão ocupadas

CRM-PB PROMOVE WEBINAR EM 
HOMENAGEM AO DIA DA MULHER

CONFIRA
O WEBINAR

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
decretou que o mundo vivia uma pandemia de covid-19, devido à rápida 
disseminação geográfica da doença. Um ano após o início da pande-
mia, neste 11 de março de 2021, apresentamos um balanço dos dados 
sobre a doença, além de um resumo das ações do CRM-PB neste pe-
ríodo.

AÇÕES CRM-PB

CAMPANHA MÉDICOS CONTRA O 
CORONAVÍRUS
Visitas a mais de 100 unidades de saú-
de de quase 90 municípios, percorren-
do cerca de 20 mil km para conhecer de 
perto a estrutura oferecida pelos servi-
ços de saúde no atendimento a casos 
suspeitos e confirmados de Covid-19 e 
reforçar o apoio do CRM-PB aos médi-
cos da linha de frente.

NOTAS DE ALERTA E ORIENTAÇÕES
Publicadas mais de 20 notas de alerta 
sobre os riscos de contaminação pelo 
novo coronavírus, crescente ocupação 
de leitos e medidas de segurança para 
os profissionais de saúde.

REUNIÕES COM OUTRAS ENTIDA-
DES
Foram mais de 30 reuniões e audiên-
cias com diversos órgãos em defesa 
da saúde paraibana, como Ministério 
Público Federal, Ministério Público Es-
tadual, Ministério Público do Trabalho, 
Defensoria Pública, entidades médicas, 
gestores públicos e de hospitais para 
discutir problemas e soluções enfrenta-
dos pelos médicos do estado e a assis-
tência à saúde da população. 

EDUCAÇÃO MÉDICA
Antes da covid-19 se tornar uma pande-
mia, o CRM-PB iniciou, em fevereiro de 
2020, uma série de capacitações sobre 
a prevenção da doença, atingindo 830 
profissionais de saúde. Posteriormente, 
realizou o curso “Intubação e Manejo 
das Vias Aéreas” para os médicos da 
linha de frente, capacitando mais de 
100 médicos em João Pessoa, Campi-
na Grande, Patos, Piancó, Cajazeiras 
e Monteiro. No formato virtual foram 
realizadas 17 lives no instagram e 10 
webinares pela plataforma zoom, com 
diversos temas sobre a pandemia.

NÚMEROS DA COVID-19

TEXTO 
COMPLETO

CONFIRA
O VÍDEO

http://www.crmpb.org.br/
https://www.facebook.com/crmparaiba/
https://www.instagram.com/crmparaiba/
https://www.youtube.com/user/CRMPB/
http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23407:crm-pb-entrevista-dra-lais-pinto-de-almeida-&catid=3
https://www.youtube.com/watch?v=gFxVh_CiBYk&t=230s
http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23406:2021-03-05-20-04-08&catid=3
https://www.instagram.com/p/CMNWW4QJrZC/

