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O número de leitos de internação  do Sistema Único de Saúde (SUS), 
no estado da Paraíba, diminuiu de 8.066, em 2011, para 6.457, em 
2020. Mesmo com a habilitação de 166 novos leitos para atender pa-
cientes confirmados ou com suspeita de Covid-19, nos últimos me-
ses, a Paraíba registrou uma diminuição de 20% no número de leitos. 
Em todo o país, apenas o Rio de Janeiro teve uma queda maior que 
a Paraíba, com 34% a menos de leitos entre 2011 e 2020. Dos 26 
estados brasileiros e o Distrito Federal, 20 perderam leitos SUS em 
uma década.

Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo Conselho Federal 
de Medicina (CFM) junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES). Tomando-se o número absoluto de leitos SUS, a Pa-
raíba ocupa a sexta posição entre os estados do Nordeste com maior 
número de leitos, tendo um número superior que Rio Grande do Nor-
te, Alagoas e Sergipe. Quanto à população, é o quinto estado com o 
maior número de habitantes da região. Ao se fazer a relação 
do número de habitantes com a quantidade de leitos SUS, a 
Paraíba tem a quinta posição mais confortável da região: 619 
habitantes para cada leito de internação do SUS.

O presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, participou, na última 
quinta-feira (30), de uma reunião no Ministério Público da Paraíba, em Cam-
pina Grande, para se definir as estratégias para sanar a crise na assistência 
pediátrica no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA). A proposta da 
reunião era a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com 
a Prefeitura de Campina Grande para resolução do problema. Durante o en-
contro, ganhou força a possibilidade de abertura imediata de concurso público 
para pediatras e neonatologistas na unidade de saúde.

“A precarização da relação de trabalho não é o melhor caminho. O concurso 
público é a melhor solução e vem sendo prometido há alguns anos. Espera-
mos que a situação seja resolvida o mais rapidamente para que os pacientes 
possam ser bem assistidos e médicos não fiquem expostos à sobrecarga de 
trabalho, ao adoecimento e ao erro médico. O CRM-PB pede que as autori-
dades e gestores possam resolver essa situação com agilidade. 
Recentemente, uma médica faleceu vítima de COVID-19, traba-
lhando numa carga horária acima do recomendado para suprir as 
ausências na escala”, destacou o presidente do conselho.
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Foi lançado, na última quinta-feira 
(30), o livro “Covid-19: Saúde, Judi-
cialização e Pandemia”, organizado 
pelo advogado e assessor jurídico 
do CRM-PB, Rodrigo Nóbrega Fa-
rias, e o advogado Igor de Lucena 
Mascarenhas. A publicação reúne 
22 artigos de profissionais das áreas 
de Direito, Medicina, Enfermagem, 
Educação, além de membros do Mi-
nistério Público e Judiciário Estadu-
al e Federal. 

Publicado pela Editora Juruá, o livro aborda as consequências e impactos 
da pandemia do Covid-19 no âmbito jurídico, além de buscar soluções que 
possam garantir às instituições uma resposta aos desafios deste período.  
O presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, assina o artigo “A 
proteção ao direto à saúde em tempos de pandemia e escassez de recur-
sos”, em conjunto com a advogada Georgiana Nóbrega Farias e o médico 
Roberto Magliano de Morais Filho.
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CRM-PB PEDE AGILIDADE PARA SANAR 
CRISE NA ASSISTÊNCIA PEDIÁTRICA EM 
CAMPINA GRANDE

MÉDICA RECÉM 
FORMADA  CONTA
EXPERIÊNCIA NO  
COMBATE À COVID-19

Em maio deste ano, Vanina Castro Dória 
de Almeida formou-se em Medicina pelo 
Unipê, em João Pessoa. Diferentemen-
te do planejado, a festa de formatura foi 
cancelada, a concessão do diploma foi 
antecipada e o início da carreira médica começou mais rápido do que ela 
previa. Aos 27 anos, ela é uma das jovens profissionais que está na linha 
de frente no combate à Covid-19 na Paraíba. Atualmente trabalhando no 
Hospital Prontovida, a médica já atuou em uma Unidade Básica de Saúde, 
em Itapororoca, e no Hospital Metropolitano, em Santa Rita.

Para Vanina, a experiência em iniciar a prática da medicina neste momento 
de pandemia provocou vivências distintas. “Tem o lado bom e o ruim. Por 
um lado, tive muitas oportunidades de emprego, consegui antecipar a minha 
formatura, pude me sentir útil nesse momento de crise e ajudar a combater 
a Covid. Mas tudo tem um custo, tive que sair de casa, porque morava com 
meus pais e meu pai é idoso e hipertenso, fiquei afastada da família. Um 
amigo meu me disse que, enquanto eu estiver trabalhando com a covid, 
ele não me vê. Foi em tom de brincadeira, mas tem seu fundo de verdade”, 
destacou a médica.

Segundo ela, além do medo de se contaminar com o novo coronavírus, um 
dos desafios é lidar com a desinformação que chega até os pacientes. “É 
muito difícil lidar com as fake news e acalmar os pacientes. Nem sempre 
é simples, mas também sinto que já aprendi tantas coisas muito rápido. 
Alguns resistem a usar máscara e se isolar. Outros têm medo, 
crise de ansiedade e dificuldades para dormir, estão angustia-
dos com a pandemia e o isolamento. Não é um cenário homo-
gêneo”, disse.  

PARAÍBA É O SEGUNDO ESTADO DO PAÍS COM 
A MAIOR REDUÇÃO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO 
DOS SUS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO 
CRM-PB APRESENTA RELATÓRIO DE
VISTORIAS EM VIDEOCONFERÊNCIA DO CFM

O diretor do Departamento de Fiscalização do CRM-PB, João Alberto Pes-
soa, participou, na última quinta-feira (30), de uma videoconferência promo-
vida pelo Departamento de Fiscalização do CFM sobre as ações de fiscali-
zação durante a pandemia de Covid-19. 

A reunião contou com a presença de diretores e coordenadores da fiscaliza-
ção dos conselhos regionais de todo o país e discutiu os roteiros de fiscali-
zações, distribuições de EPIs e fiscalizações à distância. 

Na sua apresentação, o conselheiro João Alberto Pessoa destacou que, 
desde janeiro até esta quinta-feira (30), já foram realizadas 152 fiscaliza-
ções em unidades de saúde da Paraíba.

LIVRO “COVID-19: SAÚDE, JUDICIALIZAÇÃO E 
PANDEMIA” É LANÇADO

No dia 2 de abril, o CRM-PB 
deu início às ações da cam-
panha institucional Médicos 
Contra o Coronavírus. Ao 
longo de quatro meses, fo-
ram percorridos 53 municí-
pios e visitadas 72 unidades 
de saúde de todo o Estado. A 
iniciativa faz parte das ativida-
des da Comissão de Enfren-
tamento ao Coronavírus do 
CRM-PB e tem possibilitado 
que o Conselho conheça de 
perto a estrutura oferecida 
pelos serviços de saúde, as 
principais necessidades das 
equipes médicas e aponte 
adequações necessárias para 
garantir que o ato médico seja 
respeitado e executado. 

“Alcançamos resultados muito positivos neste período. A campanha Médi-
cos Contra o Coronavírus tem colaborado para melhoria de diversos servi-
ços de saúde de todo o Estado. Em Cajazeiras, foram abertos leitos de UTI 
no Hospital Universitário Júlio Bandeira. Em Monteiro, a UTI do Hospital e 
Maternidade Santa Filomena começou a receber pacientes e, em Patos, 
a estrutura hospitalar para pacientes e médicos foi ampliada e melhorada 
após nossas visitas. Esperamos que, em breve, o Hospital Luiz Olegário 
da Silva, em Cacimba de Dentro, inaugurado em 2018 e ainda sem fun-
cionar, seja aberto e possa receber pacientes”, disse o conselheiro Bruno 
Leandro de Souza. 

Na última segunda-feira (3), a Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus 
do CRM-PB visitou os municípios de Umbuzeiro e Aroeiras.

MÉDICOS CONTRA O CORONAVÍRUS VISITA
53 MUNICÍPIOS DA PB EM 4 MESES
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O CRM-PB, a pedido do Ministério Público Estadual, fiscalizou o Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) Infantojuvenil Cirandar, em João Pessoa, na 
última sexta-feira (24). O Conselho constatou que, em relação à última fis-
calização realizada pelo CRM-PB, em janeiro de 2018, houve adequações 
e melhoras significativas, inclusive com reforma predial do bloco frontal da 
unidade, que na época estava em precárias condições. Os ambientes de 
atendimento médico também foram adequados.

Segundo o médico fiscal do CRM-PB, Marnio Sollermann, ainda persistem 
algumas poucas falhas, consideradas mínimas para o exercício da medici-
na. Foi recomendado que sejam incluídos na equipe terapêutica nutricionista 
e educador físico. Também foi constatado que algumas salas apresentam 
problemas de conservação da estrutura física (infiltrações) e de mobiliário 
(ferrugem e desgastes). A unidade precisa também designar um responsá-
vel técnico médico.

CRM-PB FISCALIZA CAPS INFANTOJUVENIL 
CIRANDAR, EM JOÃO PESSOA
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VANINA CASTRO DÓRIA DE ALMEIDA
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