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INFORMATIVO SEMANAL DO  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DA PARAÍBA

crmparaiba
www.crmpb.org.br

“AS POLÍTICAS DE 
SAÚDE NO BRASIL 
PARA AS  GESTANTES 
SEMPRE TIVERAM 
FRAGILIDADES E
A PANDEMIA 
RATIFICOU ESSA 
TRISTE REALIDADE”

O Brasil é o país em que mais gestantes e 
puérperas morreram de Covid-19. Atualmen-
te, são apontadas como grupo de risco da doença, por poderem apresentar 
uma resposta mais grave ao coronavírus. Para a médica Andréa Nóbrega 
de Sá, os obstetras estavam acostumados a lidar com vidas, com mulheres 
saudáveis na maioria das vezes, mas, com a pandemia, foram pegos de 
surpresa. “Foi realmente assustador no início e ainda tem sido desafiador”, 
diz Andréa, que é graduada em Enfermagem e Medicina pelas Faculdades 
Nova Esperança (Facene e Famene) e com residência Médica em Gineco-
logia e Obstetrícia pela Famene.

Atualmente, ela é plantonista e diretora técnica da Maternidade Frei Da-
mião, em João Pessoa, serviço referência para o atendimento a gestantes 
com Covid-19, na Paraíba. Além disso é preceptora do Internato e Resi-
dência Médica de Ginecologia e Obstetrícia da Famene e coordenadora do 
Serviço de Obstetrícia do Hospital Nossa Senhora das Neves. 

Na entrevista a seguir, ela fala dos desafios diante da pandemia, como foi 
lidar pessoalmente com a doença, as consequências disso tudo para o aten-
dimento pré-natal, faz uma análise sobre a assistência obstétrica na Paraíba 
e fala sobre a importância do cuidado com a assistência à saúde da mulher 
e materno-infantil, de forma integrada e acolhedora. “É essencial 
proporcionarmos uma experiência positiva de parto, entendendo 
que a mulher é a protagonista e que devemos acolher suas es-
colhas e respeitar sua autonomia”, completa.

FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE 
URGÊNCIA EM JOÃO PESSOA SÃO 
DISCUTIDOS POR CRM-PB E MPF

O funcionamento dos serviços de urgência do Hospital de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto Lucena e do Complexo Hospitalar de Mangabeira Tar-
císio de Miranda Burtity (Trauminha), em João Pessoa, foram discutidos em 
uma conferência virtual, com representantes do Conselho Regional de Medi-
cina da Paraíba, do Ministério Público Federal e dos dois serviços de saúde, 
no último dia 18 de setembro. Participaram das discussões, o presidente do 
CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, o diretor de Fiscalização, João Alberto 
Pessoa, o procurador do MPF, José Guilherme Ferraz, a diretora do Traumi-
nha, Ana Giovana Medeiros, e o coordenador do Hospital de Trauma, Tiago 
Gomes.

No Hospital de Trauma, a preocupação do procurador era com relação aos 
profissionais de neurocirurgia e cirurgia vascular. Tiago Gomes informou que 
a situação já foi normalizada e que a escala estava completa. O presidente do 
CRM-PB confirmou que o órgão não recebeu mais denúncias de problemas 
na escala médica do hospital.

Sobre o Trauminha, a diretora Ana Giovana afirmou que já está tomando as 
providências necessárias para a reforma do hospital e que a escala médica 
também já está completa. O procurador solicitou da diretora que seja estipu-
lado prazo para o início e a conclusão da reforma.

“Durante a reunião discutimos também sobre a regulação de pacientes em 
João Pessoa, já que a urgência e a emergência do Hospital Edson Ramalho 
estão sobrecarregadas e deixando os pacientes em situação difícil, com pre-
cário atendimento. Fomos informados que quando o paciente chega no Edson 
Ramalho, mesmo estando superlotado, o hospital não consegue transferi-lo 
para outra unidade, por falhas na comunicação com a Central de Regulação”, 
completou Roberto Magliano.

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) deu posse à Co-
missão de Ética Médica do Hospital de Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, de João Pessoa, na última quarta-feira (23), em uma 
conferência virtual. A Comissão, que tem mandato de até 30 meses, foi elei-
ta democraticamente pelo corpo clínico do hospital no dia 30 de julho e é 
composta pelos membros efetivos: Gustavo Cartaxo Patriota, Louise Natha-
lie Queiroga Fontes Marques e Gilson Rodrigues Fernandes. Já os mem-
bros suplentes são: Uilanete Dantas de Carvalho, Luis Ferreira de Sousa 
Filho e Márcia Fernanda de Almeida Gadelha.

A solenidade contou a presença do presidente do CRM-PB Roberto Maglia-
no de Morais, do segundo vice-presidente João Modesto Filho, do segundo 
secretário Walter Fernandes de Azevedo, do vice-corregedor Klecius Leite 
Fernandes, dos médicos empossados e diretores do hospital. 

Durante a cerimônia virtual, o presidente do CRM-PB explicou as atribuições 
das comissões de ética médica e apresentou a Resolução 2.152/2016 do 
CFM que estabelece todas as normas de organização, funcionamento, elei-
ção e competência das comissões de ética médica dos estabelecimentos 
de saúde . “São prolongamentos do Conselho de Medicina nos hospitais e 
têm o papel de educar, fiscalizar, prevenir, conciliar e abrir sindicâncias para 
posteriores julgamentos, se necessário, pelo CRM”, disse.

As instituições de saúde 
que possuírem mais de 
15 médicos têm obriga-
toriedade de constituir 
a Comissão de Ética. 
O número de membros 
efetivos e suplentes 
será diretamente pro-
porcional à quantidade 
de médicos da institui-
ção. Eles são eleitos pe-
los médicos do hospital 
e têm um mandato de 
30 meses.

ENTREVISTA ANDRÉA CORREIA NÓBREGA DE SÁ

CONFIRA 
A LIVE

LIVE DISCUTE LIMITES 
ÉTICOS DA PUBLICIDADE 
MÉDICA

CONFIRA A 
ENTREVISTA

É permitido, no material publicitário de clínicas, fazer referência aos apa-
relhos e equipamentos que elas dispõem. No entanto, não se pode in-
sinuar que o equipamento é a garantia de que determinado tratamento 
alcançará bom resultado ou que dê capacidade privilegiada à instituição 
ou ao profissional que o utiliza, assim como citar marca dos aparelhos.

PUBLICIDADE MÉDICA
REFERÊNCIA AOS 

EQUIPAMENTOS DAS CLÍNICAS

CRM-PB EMPOSSA COMISSÃO DE 
ÉTICA MÉDICA DO HOSPITAL DE 
TRAUMA DE JOÃO PESSOA

O presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, e o diretor 
de Fiscalização, João Alberto Pessoa, reuniram-se virtualmente com 
a coordenadora da Saúde da Defensoria Pública da Paraíba, Maria 
dos Remédios Mendes, e com o coordenador do Núcleo Especial dos 
Direitos Humanos da Defensoria, Manfredo Rosentock, na manhã da 
última sexta-feira (18). Durante a reunião, os representantes da De-
fensoria se colocaram à disposição do CRM-PB para potencializar 
ações conjuntas em benefício da saúde e da população, participan-
do, inclusive, das vistorias e fiscalizações realizadas pelo Conselho 
nas instituições públicas de saúde.

Roberto Magliano ressaltou a importância do apoio da Defensoria 
Pública para fortalecer as ações do Conselho, sobretudo nas fiscali-
zações. João Alberto acrescentou que, a partir de agora, irá convidar 
a Defensoria Pública para as futuras fiscalizações e todos os relató-
rios serão encaminhados também para o órgão, além do Ministério 
Público e Secretaria de Saúde. Maria dos Remédios frisou a impor-
tância de unir forças para que a população paraibana tenha uma saú-
de mais digna.

CRM-PB E DEFENSORIA PÚBLICA SE 
REÚNEM PARA POTENCIALIZAR AÇÕES
EM PROL DA SAÚDE

UFCG ABRE EDITAL COM 55 VAGAS PARA 
RESIDÊNCIA MÉDICA
A Universidade Federal de Campina Grande divulgou edital com 55 vagas 
para seleção de médicos residentes. As inscrições devem ser realizadas de 7 
a 23 de outubro, pelo site https://www.comprov.ufcg.edu.br. O processo seleti-
vo será em fase única, por meio de prova escrita objetiva, no dia 6 de dezem-
bro. O resultado final deve ser divulgado no dia 3 de fevereiro de 2021. Serão 
oferecidas vagas para o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), em 
Campina Grande, para o Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB), em 
Cajazeiras, e para a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande.

O candidato precisa ter concluído o curso de Medicina até o dia 31 de janeiro 
de 2021, com exceção das áreas de cancerologia pediátrica, endocrinologia e 
medicina intensiva pediátrica, que exigem uma residência específica concluí-
da até 29 de fevereiro.

CONFIRA OS PROGRAMAS OFERECIDOS

Hospital Universitário Alcides Carneiro
Cancerologia Pediátrica, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Endocrinologia/Meta-
bologia, Ginecologia/Obstetrícia, Infectologia, Medicina Intensiva Pediátrica, 
Pediatria e Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica.

Hospital Universitário Júlio Bandeira
Medicina de Família e Comunidade

Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande
Ginecologia/Obstetrícia, Medicina de Família e Comunidade, Neonatologia e 
Pediatria

Na última quarta-feira (23), o CRM-PB rea-
lizou, no seu perfil do Instagram, a live “Li-
mites éticos x Marketing: Como fazer uma 
publicidade médica adequada e eficaz?”, 
com a segunda tesoureira do CRM-PB e 
membro da Comissão de Divulgação de 
Assuntos Médicos, Luciana Trindade, e a 
publicitária e especialista em marketing mé-
dico, Maeve Nóbrega.  

A live discutiu as regras da publicidade mé-
dica, conforme a Resolução 
1.974/11 do CFM, que trata so-
bre o tema, além do uso das mí-
dias sociais como plataformas de 
divulgação do trabalho médico. 

CRM-PB PARTICIPA DE REUNIÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SOBRE O TRAUMINHA

O presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, se reuniu por meio re-
moto com o Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa, na última quinta-
-feira (24) para discutir a situação do Complexo Hospitalar Tarcísio de Miranda 
Burity (Trauminha de Mangabeira).
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