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EXPEDIENTE

ANO I  .  No 24 .  14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020

INFORMATIVO SEMANAL DO  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DA PARAÍBA

crmparaiba
www.crmpb.org.br

“AS PESSOAS 
TÊM ACESSO À 
INFORMAÇÃO, MAS 
MUITAS VEZES 
NEGLIGENCIAM 
OS CUIDADOS”
O Instituto Nacional do Câncer (Inca) 
estima que, em 2020, 177 mil novos 
casos de câncer de pele (não melano-
ma) sejam diagnosticados no país. Já 
os melanomas devem chegar a 8,4 mil casos no ano. A exposição solar exa-
gerada e desprotegida ao longo da vida, além dos episódios de queimadura 
solar, são os principais fatores de risco do câncer de pele. Para esclarecer a 
população sobre estas questões, anualmente, a Sociedade Brasileira de Der-
matologia realiza a campanha Dezembro Laranja.

Devido à pandemia de Covid-19, este ano, as ações estão sendo realizadas 
virtualmente. “Estamos divulgando medidas de prevenção e sinais de alerta 
para o diagnóstico do câncer de pele através das redes sociais e através de 
entrevistas à imprensa. Estamos também fazendo lives com profissionais da 
área”, ressaltou a presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Re-
gional Paraíba, Renata Rodrigues.

Formada em Medicina e com residência em clínica médica pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e residência em dermatologia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), atualmente, Renata é médica do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), em João Pessoa, e da Clí-
nica Vivere, além de presidente da SBD-PB. Na entrevista a seguir, ela fala 
sobre o Dezembro Laranja, salienta a importância de não se adiar consultas 
e exames médicos, mesmo durante a pandemia, fala também so-
bre o acesso à informação segura e com embasamento científico, 
além das mudanças na sua rotina de trabalho por conta dos cuida-
dos para o contingenciamento do novo coronavírus.

ENTREVISTA DRA RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES PAIVA 

CONFIRA A 
ENTREVISTA

MAIS DE 10% DOS MÉDICOS ATIVOS NA 
PARAÍBA JÁ CONTRAÍRAM COVID-19
Desde o mês de março deste ano, quando foi confirmado o primeiro caso de 
Covid-19 na Paraíba, 896 médicos paraibanos foram infectados pelo novo 
coronavírus. Este número representa mais de 10% da quantidade de médicos 
ativos no estado (8.729). Na Paraíba, dos quase 4 milhões de habitantes, 
154.734 pessoas já contraíram a Covid-19. Ou seja, na população em geral, 
em torno de 3,8% foram acometidos pela doença. Os dados são do Boletim 
Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nesta ter-
ça-feira (15).

Do total de médicos que tiveram a Covid-19, 21 faleceram por conta da doen-
ça, sendo cinco apenas nesta semana. “Os médicos e os demais profissionais 
de saúde estão mais expostos à contaminação pelo novo coronavíurs. Esta-
mos profundamente tristes e abalados com o crescente número de infecções 
em nosso estado e pelo acometimento e falecimento de tantos colegas”, afir-
mou o presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais.

Ele ressaltou o que o CRM-PB já vem alertando há mais de um mês: “A trans-
missão da Covid-19 na Paraíba vem crescendo de forma rápida, hospitais 
públicos e privados estão chegando ao esgotamento de sua capacidade, mas 
continuamos vendo aglomerações e falta de respeito às normas sanitárias, 
como a falta do uso de máscaras e a não higienização das mãos”, completou.

SIGA NOSSAS 
REDES SOCIAIS

CRMPARAIBA

PRAZOS PROCESSUAIS ESTÃO SUSPENSOS 
ENTRE 20 DE DEZEMBRO E 20 DE JANEIRO 
Entre os dias 20 de dezembro de 2020 a 20 de janeiro de 2021, estão suspen-
sos os prazos processuais e não serão realizadas audiências ou julgamentos 
no Tribunal de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina da Paraíba 
(CRM-PB), conforme o disposto no art. 220 da Lei n.º 13.105/2015 (Código 
de Processo Civil) e com fulcro no art. 11 da Resolução CFM n.º 2.145/2016 
(Código de Processo Ético-Profissional).

Nas entrevistas concedi-
das, na última quarta-fei-
ra (16), pelo presidente 
do CRM-PB, Roberto 
Magliano de Morais, e 
pelo conselheiro Bruno 
Leandro de Souza so-
bre a morte de quatro 
médicos paraibanos por 
Covid-19 em apenas 
24h, eles lamentaram 
a morte dos 20 médi-
cos que faleceram pela 
doença desde março e 
destacaram a importân-
cia dos profissionais no 
combate à pandemia. Os 
representantes do Con-
selho ainda reforçaram o 
alerta para a população 
continuar respeitando as 
normas sanitárias, com o 
uso de máscaras, higie-
nização das mãos e dis-
tanciamento social para 
evitar a transmissão do 
novo coronavírus. Confi-
ra ao lado as entrevistas 
à TV Cabo Branco, TV 
Tambaú e TV Arapuan. 

CRM-PB 
NA MÍDIA

CRM-PB FISCALIZA HOSPITAL REGIONAL DE 
SAPÉ E CONSTATA FALTA DE MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS E DE ESCALA MÉDICA

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) fiscalizou, na última 
segunda-feira (14), o Hospital Regional Dr Sá Andrade, no município de Sapé, 
a 60 km de João Pessoa. Foi constatado que a unidade de saúde está com 
a escala médica incompleta, faltam medicamentos essenciais, não há diretor 
técnico designado, há falhas da regulação de pacientes, além do laboratório 
de análises clínicas só funcionar pela manhã.

A equipe de fiscalização do CRM-PB observou também que, das duas auto-
claves da Central de Esterilização, uma não está funcionando e que o hospital 
dispõe de ambulância básica (tipo B), mas não de suporte avançado (tipo D). 
No momento da vistoria, a unidade, que dispõe de duas enfermarias com cin-
co leitos cada, estava com cinco leitos ocupados.

“O hospital apresenta irregularidades que precisam ser corrigidas o mais bre-
ve possível. Estabelecemos alguns prazos para que essas inconformidades 
sejam resolvidas, sob pena de interdição do exercício profissional dos médi-
cos, conforme a Resolução 2062/13”, ressaltou o diretor de Fiscalização do 
CRM-PB, João Alberto Pessoa. Segundo ele, faltam medicamentos essen-
ciais para o funcionamento do hospital, como buscopam composto, terbutali-
na, omeprazol, dexametasona, ciprofloxacin, complexo B, dentre outros.

A partir do recebimento do relatório do CRM-PB, a diretoria do hospital terá 
um prazo de 72 horas para apresentar a escala médica do mês atual e por-
taria de designação de 
diretor técnico. O hospi-
tal terá ainda um prazo 
de sete dias corrigir as 
irregularidades quanto 
à falta de medicamen-
tos e 15 dias para apre-
sentar documentos que 
demonstrem a pactua-
ção e formalização das 
referências hospitalares 
e o plano de transporte 
dos pacientes referen-
ciados.

CONSELHEIRO DO CRM-PB É 
INDICADO PARA DIRETORIA DA ANS
O conselheiro do CRM-PB e pre-
sidente da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia, Marcelo Queiro-
ga, foi um dos dois médicos indi-
cados pelo presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, para integrar a 
diretoria da Agência Nacional de 
Saúde (ANS). Seguindo o rito, 
o indicado será sabatinado pelo 
Senado e assumirá um cargo na 
diretoria da ANS, órgão que fisca-
liza e regulamenta os planos de 
saúde, após aprovação.
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