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“PRECISAMOS TER 
BOM SENSO, A 
COVID-19 NÃO 
DESAPARECEU”

A infectologista Joana D’Arc Silveira 
Frade acredita que a pior fase da pan-
demia da Covid-19 já passou, com os 
medos e as incertezas do início da do-
ença. No entanto, faz um alerta que o 
vírus ainda circula e que é fundamental 
manter medidas de proteção, como o uso de máscaras e evitar aglomera-
ções.  “Provavelmente, continuaremos convivendo com o novo coronavírus 
por muito tempo, até que haja uma vacina efetiva, realmente eficaz e dis-
ponível para toda a população”, disse a médica formada pela Universidade 
Federal da Paraíba, em 1987, com residências em Clínica Médica e Infec-
tologia.

Atualmente, ela é diretora técnica do Complexo de Doenças Infecto Con-
tagiosas Clementino Fraga (hospital referência no tratamento da Covid-19 
na Paraíba), em João Pessoa, atende em consultório particular e presta 
atendimento domiciliar. Na entrevista a seguir, ela fala sobre os desafios 
que enfrentou na linha de frente contra a Covid-19, de sua rotina de trabalho 
atual, do “novo normal” e de como as fake news sobre o novo coronavírus 
atrapalham a conduta médica.

Como foi para a sra trabalhar na linha de frente logo no início da pan-
demia? Quais foram os principais desafios?
O maior desafio em trabalhar na linha de frente no início da pandemia foram 
os momentos de incertezas, quando a gente pouco conhecia sobre o vírus 
e sobre a forma como ele poderia evoluir para os pacientes. A própria forma 
como tratar foi o grande desafio, além do receio emocional, do medo do des-
conhecido, como aconteceu com todas as pessoas. Como estávamos dian-
te de uma situação inusitada, foi bem difícil no primeiro momento. 
Depois, a medida que a gente foi se acostumando e tendo mais 
conhecimento sobre a doença, sobre o comportamento do vírus 
e as estratégias de tratamento, a situação ficou menos crítica.

PESQUISA DO CFM AVALIARÁ IMPACTO 
DA PANDEMIA NA ROTINA DOS MÉDICOS
Para compreender o impacto da Covid-19 no trabalho dos médicos brasi-
leiros, o CFM iniciou a coleta de informações para pesquisa dedicada ao 
tema. Milhares de médicos inscritos nos CRMs foram selecionados, alea-
toriamente, para responder a um questionário específico. Eles receberão 
por e-mail o convite para participar do estudo e, se aceitarem, acessarão 
plataforma online com 12 perguntas.

As questões abordam aspectos como relacionamento com pacientes, vo-
lume de atendimentos, impactos econômicos gerados pela pandemia e 
uso da telemedicina, dentre outros. Num primeiro momento, serão abor-
dados 25 mil médicos. Os dados colhidos serão tratados com total sigilo e 
anonimato, ficando sob a guarda do CFM.

O questionário é de múltipla escolha e não leva mais do que dez minutos 
para ser respondido. Os dados colhidos serão tratados com total sigilo e 
anonimato, ficando sob a guarda do CFM.

Ao fim da pesquisa, o CFM encaminhará uma síntese dos resultados aos 
participantes e utilizará essas informações para a definição de estratégias 
para valorização da medicina e qualificação da assistência.

O Departamento de Fiscalização do CRM-PB realizou 188 vistorias em 
unidades de saúde públicas e privadas da Paraíba entre 2 de janeiro 
e 10 de setembro deste ano. As inspeções realizadas neste período 
foram em hospitais, unidades básicas de saúde, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) 
e clínicas. 

Durante as vistorias, os médicos fiscais e equipe verificam os riscos 
ao exercício da medicina e à segurança do paciente, como a falta de 
médicos e recursos materiais básicos (medicamentos e insumos), além 
das condições de estrutura predial dos serviços. As inconformidades 
encontradas são apresentadas em um relatório que é encaminhado ao 
gestor municipal ou estadual, ao diretor da unidade de saúde e ao Mi-
nistério Público. 

Na última semana de agosto, o Departamento de Fiscalização este-
ve no Hospital Municipal de Bananeiras, na Unidade Mista de Olho 
D’Água, no Samu e no Hospital Regional de Piancó. Nos primeiros dias 
de setembro, as fiscalizações foram realizadas no Hospital 
Sofia de Castro, em Alagoa Nova, na UBS Portal II, em Sapé, 
no Samu de Santa Rita, na UBS Imaculada I e III em Bayeux 
e na maternidade Frei Damiao II, em João Pessoa.

CONFIRA  
OS SERVIÇOS

ENTREVISTA JOANA D’ARC SILVEIRA FRADE

WEBINAR DISCUTE PREVENÇÃO AO 
SUICÍCIO E ACOLHIMENTO

CONFIRA A 
ENTREVISTA

No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro, o CRM-PB, em 
parceria com o Projeto Lucas, promoveu uma conferência online em seu ca-
nal no Youtube. O webinar teve como tema “Acolher o próximo é acolher a 
vida” e contou com a moderação da neurologista Maria do Desterro Leiros e 
da psiquiatra Goreth Medeiros. Os convidados foram o psicólogo e professor 
de Ciências da Religião Thiago Aquino e o psiquiatra Alfredo José Minervino. 

A ação faz parte da campanha Setembro Amarelo, que tem por objetivo cons-
cientizar as pessoas sobre a prevenção do suicídio, oferecendo informações 
que as ajudem a entender as questões que geram sofrimento e doenças men-
tais, assim como divulgar os serviços disponíveis para atender quem precisa 
de auxílio.

O webinar está disponível no canal do Youtube do CRM-PB 
(youtube.com/crmpb)

O médico pode anunciar cursos e atualizações realizados, desde 
que relacionados à sua especialidade ou área de atuação devida-
mente registrada no Conselho Regional de Medicina.

PUBLICIDADE MÉDICA
CURSOS E ATUALIZAÇÕES

CONFIRA  
O VÍDEO

CRM-PB PARTICIPA  DA CAMPANHA
“EU TE ACOLHO” 
Setembro é o mês da campanha 
mundial de combate ao suicí-
dio. Conhecida como “Setembro 
Amarelo”, a ação tem o objetivo 
de conscientizar as pessoas so-
bre o tema, oferecer informações 
que as ajudem a entender as 
questões que geram sofrimento 
e doenças mentais, assim como 
divulgar os serviços disponíveis 
para atender quem precisa de auxílio.

Em parceria com o Ministério Público da Paraíba (MPPB) e entidades ligadas 
à saúde, o CRM-PB participa da campanha “Eu te Acolho”, que está divul-
gando para as pessoas em sofrimento psíquico e com ideação suicida que 
existe, na Paraíba, uma rede de cuidados em saúde mental para apoiá-las e 
tratá-las.

O Grupo de Trabalho de Prevenção e Posvenção ao Suicídio reúne repre-
sentantes do CRM-PB, MPPB, Conselho de Psicologia da Paraíba, secre-
tarias estadual e municipal de Saúde, Residência Médica em Psiquiatria da 
Universidade Federal da Paraíba, Residência Multiprofissional em Saúde 
Mental, Corpo de Bombeiros e Centro de Valorização da Vida (CVV). As 
instituições estão mobilizadas para garantir que os serviços de apoio sejam 
instalados e fortalecidos e o acesso a eles seja ampliado.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em todo 
o mundo, uma pessoa comete suicídio a cada quatro segundos. São quase 
um milhão de óbitos por suicídio registrados por ano. No Brasil, 
estima-se que os casos passam de 12 mil, embora a subnotifi-
cação seja uma realidade. Desse total, cerca de 96,8% estão re-
lacionados a transtornos mentais, como depressão e transtorno 
bipolar.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CRM-PB FISCALIZA 188 UNIDADES 
DE SAÚDE EM 2020

CRM-PB FAZ VISITA E FISCALIZA 
MATERNIDADE FREI DAMIÃO II 
O CRM-PB visitou e fiscalizou a maternidade Frei Damião II, em João 
Pessoa, na tarde desta quinta-feira (10). O presidente do CRM-PB, 
Roberto Magliano de Morais, e a médica fiscal, Aline Paiva, foram re-
cebidos pela diretora geral Selda Gomes e o diretor clínico Eguimar 
Fernandes Filho.

De acordo com a equipe do Conselho, o hospital conta com estrutura 
física adequada, Centro Cirúrgico, salas de parto, Unidade de Terapia 
Intensiva, Núcleo de regulação interna (NIR), Comissão de Prontuários 
e de Ética atuantes. As escalas médicas estão completas. 

O hospital é referência estadual para pacientes suspeitos e confirma-
dos com Covid-19 e, como o percentual de ocupação está baixo, há 
perspectivas de, em breve, a unidade receber pacientes com outras 
doenças.

CONFIRA 
FOTOS
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