
A Unidade Mista de Saú-
de de São José de Caia-
na foi fiscalizada pelo 
CRM-PB no dia 24 de 
outubro. A unidade fisca-
lizada realiza atendimen-
tos de urgência e emer-
gência da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) 
e conta com a prestação 
de serviços médicos en-
tre as 7h e as 19h todos 
os dias e ainda até as 
22h durante três dias por 
semana. Como não há médicos no período noturno na unidade, o CR-
M-PB recomendou que a direção não informe que presta serviços por 
24 horas. Além disso, os pacientes não devem ficar em observação ou 
internados após o horário de trabalho dos médicos. A equipe de fiscali-
zação também observou que uma das ambulâncias estava em péssimo 
estado de conservação e outra menor era nova e bem conservada.

A diretoria do CRM-PB deu posse, na tarde desta quarta-feira (11), aos 
membros da Comissão de Ética Médica do Hospital Napoleão Laurea-
no, em João Pessoa, durante solenidade virtual. A Comissão, eleita no 
dia 21 de outubro, terá um mandato de 30 meses e é composta pelos 
médicos: Zailton Bezerra de Lima Junior, Péricles José Carvalho de Oli-
veira e Carmen Leonilia Tavares de Melo (efetivos); e Antônio Aurélio 
Teixeira de Carvalho Neto, Mário Cartaxo Filho e Andrezza de Moura 
(suplentes).

A Comissão tem o papel de educar, fiscalizar, prevenir, conciliar e abrir 
sindicâncias para posteriores julgamentos, se necessário, pelo CRM-
-PB. A Comissão é independente da diretoria da instituição hospitalar, 
sendo um prolongamento do Conselho de Medicina. “A Comissão tem 
o papel de apurar as possíveis infrações ao Código de Ética, mas as 
conclusões e decisões serão tomadas pelo CRM, após sindicância”, 
explicou o presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais.

Além do presidente, representaram a diretoria do CRM-PB na soleni-
dade virtual, o segundo vice-presidente João Modesto, o segundo se-
cretário Walter Fernandes e o vice corregedor Klécius Leite. O diretor 
geral do Hospital Laureano, Thiago Lins, e o diretor clínico, Luís Renato 
Custel da Silva, também participaram da cerimônia de posse.
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“A PROTEÇÃO É A 
NOSSA GRANDE ARMA 
CONTRA O 
CORONAVÍRUS ATÉ 
O MOMENTO”
Desde o início da pandemia de Covid-19, 
antes mesmo do registro do primeiro caso 
na Paraíba, a presidente da Sociedade 
de Pneumologia e Tisiologia na Paraíba, 
Maria Enedina Scuarcialupi, vem alertan-
do a população e as autoridades sobre a 
necessidade de se prevenir do coronaví-
rus. “No começo a gente não sabia como o vírus infectava, como as pessoas 
adoeciam. Ainda hoje estamos em uma curva de aprendizagem. Ainda esta-
mos lidando com uma doença que está ocupando tempo dos médicos, dos 
hospitais, dos serviços de saúde e adoecendo várias pessoas”, disse.

Nos primeiros meses da pandemia, Enedina foi uma das médicas paraibanas 
acometidas pelo vírus. Foram três semanas de sintomas, o tratamento foi feito 
em casa, mas o cansaço físico perdurou por três meses. Depois de recupe-
rada da doença, assim com a grande maioria dos médicos, voltou a atender 
seus pacientes. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, de março 
a 31 de outubro, 908 médicos paraibanos já foram acometidos pela doença.

Formada em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e com 
especialização em Clínica Médica e Pneumologia pelo Hospital do Servido de 
São Paulo, Enedina é pneumologista no Hospital Universitário Lauro Wander-
ley e do Hospital Santa Isabel. Atua também como professora da Faculdade 
de Ciências Médicas da Paraíba, além de presidir a Sociedade de 
Pneumologia e Tisiologia da Paraíba até o final deste ano. Na en-
trevista a seguir, ela fala da necessidade de proteção e prevenção, 
das mudanças em sua rotina de trabalho e como a desinformação 
atrapalha no controle do vírus.

CRM-PB EMPOSSA COMISSÃO DE ÉTICA 
MÉDICA DO NAPOLEÃO LAUREANO

ENTREVISTA DRA MARIA ENEDINA C. DE AQUINO SCUARCIALUPI

CONFIRA A 
ENTREVISTA

HOSPITAL DISTRITAL DO MUNICÍPIO DE 
AGUIAR É FISCALIZADO

CRM-PB ALERTA PARA O AUMENTO 
DO NÚMERO DE CASOS DE COVID-19
Nesta quinta-feira (12), o Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-
-PB) publicou uma nota de alerta sobre o crescimento do número de casos 
de Covid-19 no estado. A autarquia está preocupada com uma “segunda 
onda” da doença, principalmente, pelo desrespeito às normas sanitárias e 
às recomendações de distanciamento social.
 
Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), mais de 136 mil 
paraibanos já contraíram a Covid-19 e mais de 3,1 mil faleceram. Dentre os 
médicos, mais de 900 já foram infectados pelo novo coronavírus e 13 foram 
a óbito.

Estudos do Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Compu-
tacional (Labimec) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), publicados 
nesta quarta-feira (11), demonstram que o número de leitos disponíveis para 
pacientes com Covid-19 na Paraíba aumentou e a tendência de ocupação 
dos leitos adultos na Grande João Pessoa permanece alta. Além disso, a 
Paraíba está com maior ocupação de leitos em relação há 30 dias.

Reunião com MPF, MPE e MPT 
Na tarde desta 
quinta-feira (12), 
representantes do 
CRM-PB e da So-
ciedade de Pneu-
mologia da Para-
íba se reuniram 
com representan-
tes dos Ministério 
Público Federal, 
do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho para dis-
cutir o crescimento do número de casos de Covid-19, o aumento na ocupa-
ção de leitos no estado e as medidas preventivas que devem ser tomadas.

Participaram da reunião representando o CRM-PB, o presidente Roberto Ma-
gliano de Morais, e os conselheiros João Alberto Pessoa, Débora Cavalcanti 
e Luciana Trindade, além da presidente da Sociedade de Pneumologia da 
Paraíba, Maria Enedina Scuarcialupi. Também participaram os promotores 
Adriana Amorim, Raniere Dantas, Acácia Suassuna, Janaína Andrade e Rau-
lino Maracajá Filho.

Os médicos Sebastião Ayres de Queiroz (esq.) e Ismael Jorge de Oli-
veira (dir.) receberam presencialmente, na última sexta-feira (6), a Co-
menda Lucas – Médico de Homens e de Almas, concedida pelo CRM-
-PB para os médicos com mais de 50 anos de formação e dedicação 
à Medicina. Os troféus foram concedidos na solenidade online da Se-
mana do Médico 2020, realizada no dia 16 de outubro. A entrega das 
comendas foi realizada na residência dos médicos pelo presidente do 
CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, pelo segundo vice-presidente 
João Modesto e pelo conselheiro Mário Toscano.

“O CRM-PB está fazendo justas homenagens aos profissionais com car-
reira ilibada em nosso estado. Esperamos que a trajetória profissional 
dos senhores possa inspirar as novas gerações de médicos”, disse o 
presidente do CRM-PB.

CONSELHEIROS PARTICIPAM DE REUNIÃO 
PLENÁRIA E JULGAM PROCESSOS-CONSULTA

O CRM-PB realizou, na noite da última terça-feira (10), uma reunião ple-
nária com seus conselheiros para discutir e julgar dez processos-consulta, 
dos quais nove foram aprovados e um será revisado. Esses processos são 
questionamentos de médicos e da sociedade que solicitam o esclarecimen-
to de dúvidas sobre a ética médica e a competência do Conselho Federal de 
Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina.

Participaram da plenária o presidente Roberto Magliano de Morais, o vice-
presidente Antônio Henriques, o segundo vice-presidente João Modesto, o 
vice corregedor Klécius Leite, o tesoureiro Álvaro Pontes, o secretário Joce-
mir Paulino Júnior, o segundo secretário Walter Azevedo e os conselheiros 
Débora Cavalcanti, Heraldo Arcela Rocha, Bruno Leandro de Souza, João 
Alberto Pessoa, João Medeiros e Gláucio Nóbrega.

MÉDICOS HOMENAGEADOS RECEBEM 
COMENDA LUCAS 

AÇÕES PARA ESCLARECER O PÚBLICO: 
LIVES E PODCASTS
A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) programou uma série de 
ações online para esclarecimentos do público sobre a importância do 
diagnóstico precoce do câncer de próstata, durante o Novembro Azul. 
Acontecerão lives nas redes sociais do Portal da Urologia (@portal-
daurologia) e serão produzidos programas semanais de podcasts para 
a Rádio SBU, com o objetivo de explicar, desmistificar e trazer infor-
mações de qualidade sobre o câncer de próstata. Além disso, monu-
mentos, órgãos públicos e privados do país estão iluminados de azul.

O CRM-PB fiscalizou o Hospital Distrital de Aguiar, na região do Vale 
do Piancó paraibano, a 430 km de João Pessoa, no dia 23 de ou-
tubro. A equipe de fiscalização observou que o hospital não pos-
sui estrutura adequada na sala de urgência, faltando um segundo 
leito, além de máscara laríngea e ventilador mecânico. Esta sala 

não possui as dimensões 
adequadas, sendo muito 
pequena, dificultando ma-
nobras médicas e o fluxo 
de profissionais, além de 
apresentar infiltrações e 
goteiras. No hospital não 
estão disponíveis exames 
de radiografia e de análi-
ses clínicas. No momento 
da vistoria, não havia am-
bulância disponível.

CRM-PB FISCALIZA UNIDADE MISTA DE 
SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

FISCALIZAÇÃO

CRM-PB INSCREVE CERCA DE 70 NOVOS 
MÉDICOS ESTA SEMANA
O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) inscreveu, nes-
tas quarta (11) e quinta-feira (12), cerca de 70 novos médicos formados 
pela Faculdade de Medicina Nova Esperança (Famene), em João Pes-
soa. O conselheiro Bruno Leandro de Souza foi um dos homenageados 
na solenidade de Colação de Grau, com o nome de uma das turmas de 
formandos. No CRM-PB, o conselheiro também participou da recepção 
aos novos médicos que fizeram sua primeira inscrição.

A assessora da diretoria do CRM-PB, Daniele Diniz de Carvalho, ressal-
tou que o Conselho foi preparado, seguindo os protocolos de segurança, 
para recepcionar os médicos recém-formados. “Estamos atendendo de 
forma individualizada, sem gerar aglomeração, e com os protocolos de 
higiene. Disponibilizamos o álcool em gel, já na entrada do conselho, 
todos devem usar máscaras e reforçamos a limpeza dos ambientes”, 
disse.

O registro e a manutenção do cadastro regular no CRM são indispensá-
veis para o exercício legal da profissão médica. Para realizar o registro, 
o médico deve comparecer ao CRM-PB, de segunda a sexta-feira, da 8h 
às 16h.

CÂMARA TÉCNICA DE MASTOLOGIA DO 
CRM-PB DISCUTE DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA NA PB
A Câmara Técnica 
de Mastologia do 
CRM-PB, motivada 
por uma solicitação 
do Ministério Público 
Federal e da mastolo-
gista Joana Marisa de 
Barros, da ONG Ami-
gos do Peito, realizou 
uma reunião virtual, 
nesta quarta-feira 
(11), para discutir o 
diagnóstico e o tratamento das pacientes com câncer de mama na Paraíba. 
Além dos membros da câmara Ana Thereza Uchoa, Claudia Studart, Edu-
ardo Moura, Eulina Helena, Lakymê Mangueira, Lúcia Sarmento e Tarciane 
Campos, participaram das discussões o presidente do CRM-PB, Roberto 
Magliano de Morais, e a conselheira e mastologista, Débora Cavalcanti.

“Existe uma lei nacional que garante atendimento hábil e de qualidade a 
pacientes com câncer. Por isso, queremos discutir com as autoridades com-
petentes as melhores formas de sanarmos os problemas encontrados pelos 
profissionais de saúde, de forma que a lei seja cumprida”, destacou Débora 
Cavalcanti. A Lei 12.723/12 assegura que os pacientes com câncer iniciem 
o tratamento no SUS, em no máximo 60 dias após a inclusão da doença em 
seu prontuário ou em prazo menor, conforme necessidade terapêutica.

SIGA NOSSAS 
REDES SOCIAIS
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