
CRM-PB MONITORA DADOS DE LEITOS E
RESPIRADORES DE UNIDADES DE SAÚDE DA PARAÍBA 
O CRM-PB apresentou, nesta segunda-feira (13), os números de respira-
dores e leitos de UTIs e Enfermarias instalados e ocupados nos principais 
serviços de saúde da Paraíba, referência para atendimento a pacientes com 
Covid-19. O Monitoramento Covid-19 do Conselho teve início em abril e é 
uma iniciativa da Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB 
para discutir, semanalmente, com os diretores técnicos de diversas unidades 
de saúde do Estado, as condições dessas unidades durante a pandemia.

Ao longo dos últimos meses, foram coletadas informações de 19 serviços 
de saúde públicos e privados, através de um questionário elabo-
rado pelo Conselho. O levantamento é coordenado pela segunda 
tesoureira e conselheira, Luciana Cavalcante Trindade.

Na última quinta-feira (9), o CRM-PB visitou unidades de saúde no Brejo 
paraibano e constatou que os pacientes infectados com o novo coronaví-
rus ainda enfrentam problemas para uma assistência médica adequada. A 
região, que inclui mais de 20 municípios e quase 300 mil habitantes, não 
possui um hospital de referência para pacientes com Covid-19. Conforme 
o Plano de Contingenciamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES), os 
pacientes mais graves no Brejo devem ser encaminhados para a região 
metropolitana de João Pessoa, no entanto, não há uma Unidade de Suporte 
Avançado (USA) para fazer este transporte adequadamente. Além disso, 
faltam medicamentos para sedação, na UPA de Guarabira, que 
é a única unidade exclusiva para pacientes Covid, na região. A 
Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB este-
ve, além de Guarabira, nas cidades de Alagoa Grande e Sapé. 

PACIENTES COM COVID NO BREJO PARAIBANO
AINDA ENFRENTAM PROBLEMAS NA ASSISTÊNCIA
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COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DO ISEA É 
EMPOSSADA EM CONFERÊNCIA VIRTUAL

De forma inédita, o 
CRM-PB deu posse 
à Comissão de Ética 
Médica do Instituto de 
Saúde Elpídio de Almei-
da (ISEA), de Campina 
Grande, na noite da úl-
tima terça-feira (14), em 
uma conferência virtual. 
A Comissão foi eleita 
democraticamente pelo 
corpo clínico do hospital 
no dia 6 de fevereiro e é composta por seis médicos (três titulares 
e três suplentes). Além do presidente do CRM-PB e dos membros 
da comissão, participaram da solenidade virtual conselheiros, inte-
grantes da diretoria do Conselho e do hospital. 

Com objetivo de orientar a população, o CRM-PB divulgou um alerta rei-
terando que a automedicação para qualquer tipo de doença ou alívio de 
sintomas, incluindo o combate à Covid-19, é um risco para o paciente. 
O comunicado, feito por vídeo pelo conselheiro Bruno Leandro 
de Souza, esclarece também que não há medicamentos, cien-
tificamente comprovados, que previnam a infecção pelo novo 
coronavírus. 

CRM-PB FAZ ALERTA À POPULAÇÃO 
PARA O RISCO DA AUTOMEDICAÇÃO

RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO CFM 
PERMITE JULGAMENTO DE PROCESSOS 
ÉTICOS POR  VIDEOCONFERÊNCIA
O CFM publicou a Resolução n° 2.278, de 25 de junho de 2020, que autoriza 
a realização por videoconferência de apreciação do relatório conclusivo da sin-
dicância, julgamento de processo ético-profissional e outros processos admi-
nistrativos, bem como dos atos de instrução e respectivos recursos. A norma, 
publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de julho, levou em consideração, 
entre outros fatores, a necessidade de adoção de novas medidas para o en-
frentamento da situação de emergência em saúde pública decorrente do novo 
coronavírus. 

Há um mês o CRM-PB começou a realizar reuniões ordinárias de Câmara de 
Sindicância através de plataforma virtual. Com a publicação da resolução do 
CFM, serão promovidas também sessões para apreciação do relatório conclu-
sivo da sindicância e de todos os demais atos de instrução, julgamentos e re-
cursos.
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As campanhas Julho Verde e 
Julho Amarelo têm objetivo de 
conscientizar a população sobre 
a prevenção, respectivamente, 
do câncer de cabeça e 
pescoço e das hepatites 
virais. Ao longo do mês, 
entidades médicas de 
todo o país colaboram 
com as ações. 

O vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques, participou na útima ter-
ça-feira (14) de uma sessão ordinária remota da Câmara Municipal de Cam-
pina Grande. Ele falou sobre as ações do Conselho durante a pandemia da 
Covid-19, os dados epidemiológicos, ocupação de leitos, comportamento da 
transmissão do vírus no Estado e o aumento dos óbitos por outras causas. 
O vice-presidente do CRM-PB também respondeu às dúvidas e questiona-
mentos dos vereadores.

CRM-PB PARTICIPA DE SESSÃO ORDINÁRIA 
REMOTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
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