
Após o CRM-PB informar 
ao Ministério Público e à 
Secretaria Estadual de 
Saúde sobre a falta de 
medicamentos essenciais 
para a manutenção da 
vida dos pacientes inter-
nados na UTI do Hospital 
Regional Deputado Jan-
duhy Carneiro, na cidade 
de Patos, no Sertão parai-
bano, o abastecimento foi 
normalizado nesta segun-
da-feira (20). A situação foi constatada pela Comissão de Enfrentamento ao 
Coronavírus do CRM-PB, na última quinta-feira (16), a partir de 
denúncias de médicos da unidade hospitalar. Durante a vistoria, 
foi observado que faltavam drogas vasoativas, sedativos e analgé-
sicos, além de antibióticos, diuréticos e anti-hipertensivos. 
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CRM-PB FAZ VISITAS A UNIDADES DE 
SAÚDE DO SERTÃO PARAIBANO
Na última quinta-feira (16), a Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus 
do CRM-PB visitou unidades de saúde de cinco cidades do Sertão da 
Paraíba: Piancó, Aguiar, Itaporanga, Conceição e Coremas. Através da 
campanha do CRM-PB #medicoscontraocoronavirus, o vice-presidente do 
Conselho Antônio Henriques e o conselheiro Bruno Leandro de Souza co-
nheceram de perto a estrutura oferecida pelos serviços de saúde no aten-
dimento a casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Foram visitadas 
cinco unidade de saúde, destas três necessitam de melhorias: Hospital 
Distrital Francisco Bento Cabral (Aguiar), Hospital Distrital Dr. José Gomes 
da Silva (Itaporanga) e Hospital e Maternidade Municipal Ca-
çula Leite (Conceição). As demais unidades visitadas, Hospital 
Regional de Piancó e Hospital Estevam Marinho, em Coremas, 
não apresentaram inconformidades. 
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ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO HOSPITAL 
JANDUHY CARNEIRO É NORMALIZADO 
APÓS VISTORIA DO CRM-PB

REPOUSO MÉDICO DO HOSPITAL REGIONAL 
DE PATOS É REFORMADO

ANTES DEPOIS

O repouso médico do Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro, em 
Patos, foi reformado após o CRM-PB verificar, no dia 25 de junho, que o 
local apresentava estrutura precária, oferecendo risco à saúde dos profissio-
nais. Na visita realizada na última quinta-feira (16), os membros da Comis-
são de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB identificaram que a nova 
instalação atende à Resolução CRM-PB nº 0187/2020, publi-
cada no dia 8 de maio, que dispõe sobre ergonomia e biosse-
gurança dos recintos destinados ao repouso dos médicos em 
seus locais de trabalho.

Diretores técnicos dos hospitais Nossa Senhoras das Neves, Metropo-
litano, Universitário Lauro Wanderley, Prontovida, Clementino Fraga e 
Santa Isabel participaram, na última sexta-feira (17), da reunião semanal 
promovida pela Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-
-PB para discutir as condições das unidades de saúde do Estado du-
rante a pandemia de Covid-19. Conduzida pela conselheira e segunda 
tesoureira do CRM-PB, Luciana Cavalcante Trindade, a reunião contou 
também com a participação do presidente do conselho Roberto Maglia-
no de Morais, do segundo secretário Walter Fernandes de Azevedo e do 
conselheiro Bruno Leandro de Souza.

CRM-PB PROMOVE REUNIÃO COM 
DIRETORES TÉCNICOS DE HOSPITAIS

Está disponível, no IGTV do CRM-PB, 
a live “Como diagnosticar arboviroses 
em meio à pandemia de Covid-19”, re-
alizada na última quarta-feira (15), com 
a infectologista Ana Isabel Fernandes. 
A médica falou sobre as dificuldades 
em diagnosticar arboviroses (dengue, 
zika e chikungunya), as características 
de cada uma das doenças, os sinto-
mas em comum, como febre, cefaleia, 
alterações neurológicas e exantema, 
as alterações mais marcantes nos exa-
mes laboratoriais, como hemograma, 
PCR, Ferritina, Transaminases, função 
renal e D-dímero, além do diagnóstico 
diferencial das arboviroses e Covid. 

Para assistir a live, basta conferir o 
IGTV do CRM-PB no Instagram. O 
tema será aprofundado em um webi-
nar que será realizado pelo pro-
grama de  Educação Médica Con-
tinuada do Conselho. Em breve, 
será divulgada a data.

DIFICULDADES NO DIAGNÓSTICO DE 
ARBOVIROSES EM MEIO À PANDEMIA DE 
COVID SÃO DISCUTIDAS EM LIVE DO CRM-PB

Os impactos da infecção pelo novo coronavírus no sistema cardiovas-
cular foram discutidos por médicos especialistas em um webinar, na 
última quinta-feira (16), no canal do YouTube do Conselho Regional de 
Medicina da Paraíba (crmparaiba). A conferência online foi moderada 
pelo presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e conselheiro 
do CRM-PB, Marcelo Queiroga, e contou com a participação do diretor 
do Instituto de Transplante do InCor/HC/FMUSP, Fernando Bacal, do 
cardiologista, professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Al-
bert Einstein, mestre em saúde pública por Harvard e doutor 
pela USP, Márcio Bittencourt, e do cardiologista paraibano, 
especialista em cardiologia clínica e cardiologia intervencio-
nista pela USP, Fúlvio Petrucci. 

WEBINAR ABORDA IMPACTOS DA COVID
NO SISTEMA CARDIOVASCULAR

CFM EMITE PARECER SOBRE PROVA TÉCNICA 
SIMPLIFICADA PARA PERÍCIA MÉDICA
Atendendo à consulta da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias 
Médicas quanto à prova técnica simplificada no campo da perícia médica, o 
Conselho Federal de Medicina emitiu parecer no dia 9 de julho informando que 
é vedado ao médico a realização da perícia sem exame direto do periciando 
ou sua substituição por prova técnica simplificada, em ações judiciais em que 
sejam objetos de apreciação pericial a avaliação de capacidade, dano físico ou 
mental, nexo causal, definição de diagnóstico ou prognóstico.

No parecer, o CFM informa que a manifestação médica pericial acerca de mo-
dalidades de dano pessoal, capacidade e invalidez só pode ser concluída após 
o exame pericial completo, ou seja, anamnese pericial, avaliação física presen-
cial e análise de exames complementares. O médico perito judicial que utiliza 
recurso tecnológico sem realizar o exame direto no periciando afronta o Código 
de Ética Médica e demais normativas emanadas do CFM.

CONFIRA  
A LIVE

CONFIRA  
O WEBINAR

CONFIRA  
A RESOLUÇÃO

CONFIRA  
DETALHES

MÉDICOS SÃO OS PROFISSIONAIS EM QUEM
OS BRASILEIROS MAIS CONFIAM 
Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e o CFM revela que os médicos 
são os profissionais com maior grau de confiabilidade da população bra-
sileira em diferentes categorias de trabalhadores. O levantamento ouviu 
1.511 pessoas de todas as regiões do país entre os dias 15 e 30 de maio 
de 2020. Entre os entrevistados, 35% indicaram os médicos como a pro-
fissão de maior credibilidade. Na segunda posição, aparecem os professo-
res, com 21%, e, em terceiro, os bombeiros com 11%. 

O estudo indica que a situação provocada pela Covid-19, em que informa-
ções desencontradas têm deixado a população insegura, contribuiu para o 
aumento do percentual de confiabilidade dos médicos. Atrás de médicos, 
professores e bombeiros, aparecem policiais (5%), militares e 
juízes (cada categoria com 4%) e advogados, jornalistas e en-
genheiros (3%, cada). Na sequência, surgem os procuradores 
de Justiça (com 1%) e os políticos (com 0,5%).
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A MATÉRIA
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Paço Municipal

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO FAZ 
VISTORIA EM 8 SERVIÇOS DE SAÚDE 

O Departamento de Fiscalização do CRM-PB realizou vistorias em oito uni-
dades de saúde em João Pessoa, Pilar, São Miguel de Taipu e Campina 
Grande, entre os dias 13 e 21 de julho. Foram inspecionados PSFs, labo-
ratórios e clínicas.  Na última segunda-feira (20), a equipe de fiscalização 
esteve na Unidade Básica de Saúde II, na cidade de Pilar, a 60 km de João 
Pessoa. Conforme a médica fiscal do CRM-PB, Aline Paiva, a unidade esta-
va funcionando em regulares condições, faltando apenas alguns ajustes que 
não comprometem o atendimento à população.

Em São Miguel de Taipu, a 58 km de João Pessoa, foi fiscalizada a Unidade 
Básica de Saúde PSF I, também nesta segunda-feira (20). O serviço está 
funcionado de forma improvisada, com estrutura defasada, no Centro de 
Apoio Municipal de Café do Vento, com atendimento médico apenas uma 
vez por semana. 

PILAR SÃO MIGUEL DE TAIPU
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