
O Hospital Municipal 
Doroteia Marques de 
Aguiar, no município 
de Aroeiras, a 180 km 
de João Pessoa, está 
sem prestar assistên-
cia médica à popu-
lação da cidade há 
quase sete meses. A 
unidade foi interditada 
pelo CRM-PB no dia 
17 de janeiro deste ano 
por estar funcionando 
precariamente, sem médicos e equipamentos e com estrutura predial com-
prometida. Na dia 3 de agosto, o CRM-PB esteve novamente no 
município e constatou que a reforma, prevista para ser finalizada 
em maio, ainda não foi concluída e, enquanto isso, a popula-
ção está sendo atendida em uma unidade básica de saúde, que 
apresenta problemas e pouca capacidade de atendimento.

Na última terça-feira (3), o CRM-PB realizou a primeira Sessão do Pleno 
do Tribunal Regional de Ética Médica em uma plataforma virtual para apre-
ciação de um Processo Ético-Profissional. Durante os processos, são es-
tritamente observados os princípios da ampla defesa, do contraditório, do 
devido processo legal e da busca da verdade real para os supostos ilícitos 
éticos cometidos no exercício do profissional médico. 

A sessão online contou com a participação do presidente do CRM-PB Ro-
berto Magliano de Morais, dos vice-presidentes Antônio Henriques e João 
Modesto, dos corregedores Flávio Fabres e Klécius Fernandes, além de 
outros 12 conselheiros que analisaram a conduta médica no caso pautado.

O CRM-PB visitou o município de Rio Tinto, a 70 km de João Pessoa, na 
última quinta-feira (6) e constatou problemas na assistência à saúde da popu-
lação de cerca de 24 mil habitantes. O hospital municipal Dr Francisco Porto 
não possui respiradores para estabilização dos pacientes com Covid-19, nem 
equipamentos para exames de imagem. Além disso, o CRM-PB constatou 
que há Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) inadequados, como a 
máscara KN95, não recomendada pela Anvisa para uso de profissionais de 
saúde que estão na linha de frente da pandemia. No entanto, há um Pronto 
Atendimento construído, com estrutura adequada, mas fechado e sem uso.

“Mais uma vez encontramos um município em que a população está sendo 
atendida de maneira precária, em uma estrutura hospitalar antiga 
e inadequada, sem equipamentos essenciais para atendimento 
a pacientes graves, enquanto há uma estrutura mais nova, inau-
gurada, mas sem uso”, ressaltou o vice-presidente do CRM-PB, 
Antônio Henriques.
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CRM-PB VISITA RIO TINTO E CONSTATA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA PRECÁRIA

MÉDICOS CONTRA O 
CORONAVÍRUS VISITA 
MARCAÇÃO, RIO TINTO 
E BAÍA DA TRAIÇÃO 
A Comissão de Enfrentamento ao 
Coronavírus do CRM-PB visitou as 
unidades de saúde de Marcação, 
Rio Tinto e Baía da Traição através 
da campanha institucional Médicos 
Contra o Coronavírus. Desde o início 
de abril, a ação já percorreu 55 mu-
nicípios paraibanos, conhecendo de 
perto a estrutura oferecida pelos ser-
viços de saúde e as principais neces-
sidades das equipes médicas para 
garantir que o ato médico seja res-
peitado e executado. Confira o vídeo 
sobre as últimas visitas realizadas. 

CRM-PB REALIZA PRIMEIRA SESSÃO DO 
PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL DE ÉTICA 
MÉDICA POR VÍDEOCONFERÊNCIA

A Unidade Básica de Saúde Afrísio 
Francisco Vicente, no município de 
Sobrado, a 52 km de João Pessoa, foi 
fiscalizada pelo CRM-PB no último dia 
29 de julho, a pedido do Ministério Pú-
blico Estadual. O Conselho já havia fis-
calizado a unidade em agosto de 2018 e constatou, agora, que houve uma 
melhora parcial em relação à vistoria anterior, mas permanecem algumas 
irregularidades, como ausência de equipamentos e medicamentos mínimos 
para o atendimento de intercorrências, além dos prontuários médicos não 
estarem preenchidos adequadamente e a falta de um diretor técnico nomea-
do.  Dentre os equipamentos essenciais que estão faltando na unidade des-
tacam-se cânulas orofaríngeas, desfibrilador externo automático, 
medicamentos para atendimento de parada cardiorrespiratória e 
anafilaxia, fonte de oxigênio com máscara aplicadora e umidifica-
dor e ventilador manual. 

A Paraíba já soma 2 mil mortes pela Covid-19, de acordo com o boletim 
da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado neste domingo (9). No Esta-
do, são 6.155 profissionais de saúde atingidos pela doença, sendo 677 
médicos. Desde o início da pandemia, em março, a Paraíba já registrou a 
morte de 10 médicos decorrentes de complicações da Covid-19.

Nacionalmente, o número de óbitos pela doença chegou aos 100 mil. O 
Brasil ocupa a segunda posição em número de mortos em todo o mundo, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

O CRM-PB se solidariza às famílias atingidas pela Covid-19 e ressalta 
que vem trabalhando incessantemente no combate e prevenção ao novo 
coronavírus no Estado. Desde março, o Conselho realiza capacitações 
com médicos, visita e fiscaliza unidades de saúde de todo o Estado, pro-
move discussões e reuniões com gestores públicos e diretores de hospi-
tais e ouve as queixas e preocupações dos médicos que estão na linha 
de frente na pandemia.

O CRM-PB denuncia e cobra, com apoio da categoria médica, da impren-
sa, do Ministério Público e da população, a solução para os problemas 
encontrados. Além disso, o Conselho permanece realizando suas fun-
ções judicante, cartorial, fiscalizadora e educativa.

NOTA DE SOLIDARIEDADE E AÇÕES DO 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

CONFIRA  
A MATÉRIA

O CRM-PB fiscalizou a Unidade de Saúde da Família Renascença, no mu-
nicípio de Sapé, a 62 km de João Pessoa, nesta segunda-feira (10). Na 
vistoria foi constatada a falta de alguns itens básicos no consultório médico, 
de enfermagem, na sala de curativos e na sala de vacinas. Além disso, tam-
bém faltam equipamentos mínimos para o atendimento de inter-
corrências, como desfibrilador externo automático, medicamentos 
para atendimento de parada cardiorrespiratória, seringas, agulhas 
e equipo para aplicação endovenosa, cânulas orofaríngeas, venti-
lador manual e fonte de oxigênio.

CRM-PB FISCALIZA UBSF DE SAPÉ E CONSTATA 
FALTA DE EQUIPAMENTOS E ITENS BÁSICOS

FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE EM SOBRADO IDENTIFICA FALTA 
DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS

Foi assinado, na última quinta-feira (6), um Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) entre o Ministério Público da Paraíba e o município de Campina Grande, 
no qual a prefeitura se compromete a realizar concurso público para médicos no 
Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea) e no Hospital da Criança e do Ado-
lescente da cidade. Serão oferecidas 46 vagas. 

A escassez de médicos e a superlotação no Isea tem sido preocupação do 
CRM-PB há meses. Nos dias 30 e 31 de julho, o presidente do Conselho Ro-
berto Magliano de Morais se reuniu com membros do MP, direção do hospital 
e representantes da prefeitura de Campina Grande para buscar soluções para 
os problemas do hospital. No dia 30, junto com o vice-presidente do CRM-PB, 
Antônio Henriques, o presidente visitou o Isea para ver in loco a situação e con-
versar com os médicos. 

O TAC prevê também que o município continue divulgando ampla-
mente o edital de Chamamento Público para a contratação emer-
gencial de médicos para trabalhar nestes dois hospitais. 
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A MATÉRIA

CONFIRA 
O VÍDEO

OZONIOTERAPIA NÃO
É VÁLIDA PARA 
NENHUMA DOENÇA, 
INCLUSIVE A COVID-19 
Em nota, o CFM esclareceu que a 
ozonioterapia não tem reconheci-
mento científico para o tratamento 
de casos de Covid-19 e de qualquer 
outra doença. De acordo com a Re-
solução CFM nº 2.181/2018, trata-se 
de procedimento ainda em caráter 
experimental, cuja aplicação clínica 
não está liberada, devendo ocorrer 
apenas no ambiente de 
estudos científicos, con-
forme critérios definidos 
pelo Sistema CEP/CO-
NEP.

CONFIRA 
 A NOTA

JUSTIÇA PROÍBE QUE 
BIOMÉDICOS EXECUTEM 
PROCEDIMENTOS 
ESTÉTICOS INVASIVOS
A Justiça Federal determinou a anu-
lação dos efeitos da Resolução nº 
241/14, do Conselho Federal de 
Biomedicina (CFBM), que permitia 
indevidamente àqueles profissionais 
a aplicação de substâncias e a rea-
lização de procedimentos invasivos 
de natureza estética. A decisão aco-
lhe argumentação apresentada pelo 
CFM, por meio de ação civil pública, 
na qual é denunciada a 
invasão de competências 
legais dos médicos previs-
tas pela Lei nº 12.842/13. 

CONFIRA 
 A DECISÃO

CRM-PB OFERECE SUPORTE PSICOLÓGICO 
PARA MÉDICOS DA LINHA DE FRENTE DA COVID
Os médicos que estão na linha de frente no atendimento e combate ao 
novo coronavírus na Paraíba podem receber suporte psicológico gratui-
to com a profissional Maria Ângela Silva. O atendimento será por tele-
consulta pelo Skype ou whatsapp. Os interessados devem fazer contato 
com a profissional pelo número 99983-2358. A ação faz parte da campa-
nha do Conselho “Médicos Contra o Coronavírus” e visa oferecer apoio 
aos profissionais registrados no CRM-PB durante a pandemia.

CONFIRA OS HORÁRIOS 
DE  ATENDIMENTO DA 

SEDE DO CRM-PB E DAS 
DELEGACIAS REGIONAIS

7h às 18h

JOÃO PESSOA
8h às 17h 
(Secretaria)

8h às 12h  e 13h às 17h
(demais setores)

CAMPINA GRANDE

SOUSA
 7h às 16h

(Segunda a quinta-feira)
7h às 15h

(Sexta-feira)

HOSPITAL DE AROEIRAS, INTERDITADO 
PELO CRM-PB EM JANEIRO, AINDA ESTÁ 
EM REFORMA 

CONFIRA  
A MATÉRIA

CONFIRA  
A MATÉRIA

À esquerda, Pronto Atendimento estruturado e sem funcionar e à direita Hospital municipal 
faltam equipamentos essenciais
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