
Através da Câmara Técnica de Segurança do Paciente, o CRM-PB emitiu uma 
nota técnica estabelecendo as diretrizes básicas para a implementação de me-
didas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores de 
serviços de saúde da Paraíba durante a pandemia de Covid-19. O 
documento destaca a necessidade de garantir infraestrutura, equi-
pamentos e insumos e apresenta 12 recomendações. 

Na última segunda-feira (27), o CRM-
-PB esteve na cidade de Cacimba de 
Dentro, na microrregião do Curimataú 
paraibano, a 170 km de João Pessoa, 
e constatou que o hospital Luiz Olegário 
da Silva, inaugurado desde 2018, e que 
beneficiaria parte da população desta 
região, ainda não começou a funcionar. 
A unidade, com área de mais de 1,7 mil m2, possui respiradores, bloco cirúr-
gico e radiografia. No entanto, não recebe pacientes.

Atualmente, a assistência à saúde da população de Cacimba de Dentro é 
realizada no hospital municipal Isabel Moreira de Souza, que só tem um 
médico de plantão 24 horas, não possui respirador, não faz monitorização 
dos pacientes vítimas da Covid-19, não tem laboratório especializado, nem 
realiza exame de imagens. No entanto, no hospital Luiz Olegário da Silva, 
que recebeu um investimento de aproximadamente R$8 milhões, 
conforme dados do Governo da Paraíba, na época de sua inau-
guração, há dois respiradores na sala de estabilização, bloco ci-
rúrgico completo, sala de radiografia com equipamentos e Cen-
tral de Esterilização.

O número de médicos infectados 
pelo novo coronavírus na Paraí-
ba cresceu 48% entre os dias 24 
de junho e 27 de julho, saltando 
de 399 para 592 em pouco mais 
de um mês, conforme dados 
do Boletim Epidemiológico da 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES). A quantidade de profis-
sionais de saúde notificados com 
a Covid-19 também cresceu de 
3.070 para 5.389, no mesmo pe-
ríodo, um aumento de mais de 75%. Entre os profissionais de saúde, além 
dos médicos, estão dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfer-
magem, além de agentes comunitários de saúde, condutores de ambulância 
e recepcionistas.

Para verificar estas denúncias e aumentar a segurança dos profissionais de 
saúde em seus locais de trabalho, o CRM-PB, através da campanha Médicos 
Contra o Coronavírus, tem visitado hospitais e Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) no Estado. Mais de 45 municípios já foram visitados.
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Estão disponíveis, no IGTV 
do CRM-PB, as lives sobre 
prevenção e diagnóstico 
do câncer de cabeça e 
pescoço, com o conselhei-
ro Klecius Leite Fernandes, 
e prevenção e diagnóstico 
de doenças do aparelho di-
gestivo, com o conselheiro 
Fernando Mello e o médico 
Edigar Targino. 
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NÚMERO DE MÉDICOS INFECTADOS PELO
CORONAVÍRUS NA PARAÍBA CRESCE 48% 
EM UM MÊS 

Entre os dias 21 e 27 de 
julho, a Comissão de En-
frentamento ao Corona-
vírus do CRM-PB visitou  
unidades de saúde de 13 
municípios paraibanos: 
Barra de Santana, Alcan-
til, Queimadas, Pedras 
de Fogo, Juripiranga, Pi-
lar, Lagoa Seca, Araruna, 
Cacimba de Dentro, Re-
mígio, Princesa Isabel, 
Taperoá e Manaíra. Du-
rante as visitas, os mem-
bros da comissão pude-
ram conhecer de perto a 
estrutura oferecida pelos 
serviços de saúde no 
atendimento a casos sus-
peitos e confirmados de 
Covid-19, assim como 
sugerir as adequações 
necessárias para garan-
tir que o ato médico seja 
respeitado e executado e 
a população bem atendi-
da. A cobertura das visitas 
está disponível no Insta-
gram do CRM-PB. 

CAMPANHA MÉDICOS CONTRA O 
CORONAVÍRUS VISITA UNIDADES DE 
SAÚDE DE 13 MUNICÍPIOS PARAIBANOS

CONFIRA  
A MATÉRIA

CRM-PB CONSTATA QUE HOSPITAL INAUGURADO 
NO CURIMATAÚ PARAIBANO NUNCA FOI UTILIZADO 

CRM-PB, AMPB E PREFEITURA DISCUTEM 
HOMENAGEM A PROFISSIONAIS DE SAÚDE
O presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB), 
Roberto Magliano de Morais e a presidente da Associação Médica da 
Paraíba, Débora Cavalcanti, estiveram com o prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo, e com o secretário municipal de saúde, Adalberto Ful-
gêncio, na última quinta-feira (23), para propor uma homenagem aos 
médicos e demais profissionais de saúde que estão na luta contra a 
Covid-19. 

“Fomos levar aos gestores uma ideia inicial que foi muito bem aceita 
pelo prefeito e que será discutida e apreciada ainda. Queremos exter-
nar a nossa gratidão e respeito aos médicos e profissionais de saúde 
que estão, diariamente, na batalha contra ao coronavírus. Infelizmente, 
alguns faleceram neste trabalho incansável, mas muitos con-
tinuam na batalha, mesmo adoecendo e voltando ao traba-
lho”, ressaltou o presidente do CRM-PB, Roberto Magliano 
de Morais. 

CONFIRA  
DETALHES

LIVES ABORDAM PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO 
DO CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO E DE 
DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO

CFM PRORROGA SUSPENSÃO 
DE PRAZOS PROCESSUAIS 
ATÉ 20 DE AGOSTO

O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou nota em que alerta os possí-
veis danos à saúde que a utilização de estruturas para desinfecção com sane-
antes, aplicados diretamente sobre a pele e as vestimentas, pode trazer para a 
população. Além disso, o CFM afirma que não há nenhuma evidência científica 
que comprove a eficácia do uso das chamadas câmaras, cápsulas, cabines e 
túneis de desinfecção.

Para o CFM, os produtos químicos supostamente utilizados nessas estruturas 
são eficazes para desinfecção exclusiva de objetos e superfícies. “A 
nebulização ou aspersão de produtos classificados como sanean-
tes no corpo humano têm potencial para causar lesões dérmicas, 
respiratórias, oculares e alérgicas”, alerta o CFM.

CÂMARAS DE DESINFECÇÃO NÃO TÊM 
EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COMPROVADA

CONFIRA  
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O CFM editou portaria estendendo até o dia 20 de 
agosto a suspensão dos prazos processuais nos 
processos ético-profissionais e sindicâncias. Con-
forme a portaria, podem ser realizadas, por meio 
eletrônico, audiências, sessões de julgamentos e atos 
instrutórios.
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