
O Conselho Regional de Medicina 
da Paraíba (CRM-PB) visitou o Hos-
pital e Maternidade Santa Filomena, 
em Monteiro, no Cariri paraibano, e 
constatou que a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do local, inaugurada 
em 2013, ainda não está em funcio-
namento. A unidade possui seis leitos 
com respiradores, no entanto, falta a 
aquisição de outros equipamentos e 
a contratação de profissionais.

A região do Cariri não possui ne-
nhum hospital com UTI e a cidade de 
Monteiro, a 300 km de João Pessoa, 
já registrou 2.269 casos de infecção 
pelo novo coronavírus e 25 óbitos 
decorrentes da doença.

No ano passado, o CRM-PB esteve 
duas vezes no hospital (abril e junho), visitando os médicos e conhecendo 
as condições de atendimento. “Nas visitas do programa Médicos Contra o 
Coronavírus identificamos este problema da UTI, que estava praticamente 
pronta para receber pacientes, no entanto, estava parada. Encaminhamos 
nosso relatório à Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério Público”, afir-
ma o vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques.

O conselheiro Bruno Leandro de Souza, que também participou das visitas 
a Monteiro, acrescenta que também em 2020, em reunião na Assembleia 
Legislativa da Paraíba, o problema da UTI do hospital foi discutido e foi soli-
citada a inclusão de verba no orçamento de 2021 para contratação de pes-
soal e reestruturação final da unidade. “Atualmente, a unidade existe como 
estrutura física, mas não funciona como UTI. Tem recebido pacientes com 
casos respiratórios graves que precisam ficar em observação, monitorados e 
que aguardam transferência para os hospitais de Campina Grande”, disse o 
conselheiro.

Na visita do dia 18 também foi observado que o hospital dispõe de quantita-
tivo suficiente de EPIs, medicamentos, conta com escala médica completa e 
diretor técnico constituído. Na unidade, há separação de pacientes covid e 
não covid e local específico para que os pacientes aguardem a transferência. 
“O funcionamento da UTI no momento atual seria importante para receber 
pacientes com a covid-19, mas seria também um legado para a região para 
prestar assistência a pacientes com outras enfermidades”, completou Bruno 
Leandro.

Sumé - Na visita ao Cariri, a Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 
CRM-PB também esteve na cidade de Sumé, visitou o Hospital e Maternida-
de Alice de Almeida. A unidade tem fluxo bidirecional de pacientes, que são 
triados e encaminhados para atendimento e realização de exames para de-
tectar a doença, e conta com dois médicos 24h, sendo um para atendimento 
exclusivo de casos suspeitos e confirmados de covid-19. O hospital realiza 
o exame swab e faz teste rápido para detectar a doença, dispõe de uma ala 
vermelha para atendimento de pacientes mais graves com covid 
e conta com centro de imagem moderno, com radiografia digital, 
além de EPIs e medicamentos suficientes. 
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CRM-PB LANÇA PROJETO “MÉDICOS 
SEM JALECO” 

MPT AUTORIZA GOVERNO DO ESTADO 
E PREFEITURA DE JP A CONTRATAR 
MÉDICOS POR COOPERATIVAS

No dia 19 de março, médicos do município de Cajazeiras, no Sertão paraiba-
no, denunciaram ao Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) 
que havia desabastecimento de oxigênio na Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) da cidade. Dez pacientes que estavam internados na unidade foram 
transferidos para o Hospital Regional de Cajazeiras (HRC), que não possuía 
leitos disponíveis, mas que foram preparados de forma emergencial.

A informação foi confirmada ao CRM-PB pelas diretorias técnica e adminis-
trativa, que informaram ter providenciado a transferência dos pacientes e o 
restabelecimento do fornecimento de oxigênio para o turno da noite da sexta-
-feira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também confir-
mou a transferência dos pacientes.

Conforme informações apuradas pelo CRM-PB, os dez pacientes foram 
transferidos no dia 19 e dois foram a óbito no mesmo dia, depois que já es-
tavam internos no HRC. A princípio, as mortes não podem ser atribuídas ao 
desabastecimento de oxigênio.

O CRM-PB solicitou informações oficiais à UPA de Cajazeiras, ao SAMU e 
ao HRC e informou o ocorrido, formalmente, ao Ministério Público Estadual.

“ENQUANTO NÃO 
HOUVER AMPLA 
VACINAÇÃO PARA A 
POPULAÇÃO, A 
MANEIRA MAIS 
EFICAZ DE COMBATE 
À COVID-19 É A 
PREVENÇÃO”
Em abril de 2020, a médica Jaqueline 
de Andrade aceitou o desafio de se mu-
dar para Patos, no Sertão paraibano, e 
assumir a diretoria técnica do Hospital 
Regional Janduhy Carneiro, uma das unidades de referência para pacientes 
com covid-19 no estado. “Chegar ao interior do estado no início da pandemia, 
em uma região tão fragilizada, foi um grande desafio e aprendizado. Tive que 
ter coragem”, diz Jaqueline. 

Aos 38 anos e formada em Medicina pela Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas (Facisa) de Campina Grande, em 2012, ela conta que trabalhava 
em hospitais de João Pessoa e Campina Grande antes de se mudar para o 
Sertão. “Trabalhar na linha de frente gera apreensão, medo e angústia. Mas 
estou preparada e sei que essa é a minha missão”, ressalta a médica.

Na entrevista a seguir ela fala também sobre a alta ocupação de leitos de 
UTI dos hospitais, da necessidade de todos seguirmos as medidas 
sanitárias para conter a rápida disseminação do novo coronavírus e 
da ascensão da mulher na medicina paraibana. “O carinho, a dedica-
ção e a perseverança da mulher paraibana dão substância aos ideais 
hipocráticos”.

ENTREVISTA DRA. JAQUELINE DE ANDRADE

CRMPARAIBA

CONFIRA A 
ENTREVISTA

GRANDE JOÃO PESSOA EXPANDE INTER-
NAÇÕES DE PACIENTES COVID-19 PARA 
OUTROS HOSPITAIS, MAS OCUPAÇÃO 
DOS LEITOS DE UTI CONTINUA EM 90% 

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) divulgou, na última 
quarta-feira (24), o Censo Hospitalar, com dados de ocupação de leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermarias em 25 hospitais públicos 
e privados das três macrorregiões do estado (Grande João Pessoa, Campina 
Grande e Sertão), onde estão internados pacientes com covid-19, referentes 
a esta terça (23). Os números mostram que na região metropolitana da Ca-
pital houve uma expansão de leitos e internações em outros hospitais, como 
Complexo Hospitalar de Mangabeira, Hospital de Trauma e São Vicente de 
Paulo, além dos que já eram referência para a doença.

Na Grande João Pessoa, em 13 hospitais analisados, havia 375 leitos de UTI 
instalados e 332 ocupados, ou seja, 90% de ocupação e restando 43 leitos 
disponíveis na rede pública e privada. Em Campina Grande, em sete hospi-
tais, havia 167 leitos de UTI instalados e 142 ocupados, gerando uma taxa 
de ocupação de 85% e 25 vagas disponíveis. Já no Sertão, a situação é mais 
crítica: 95% de ocupação. Foram analisados os números de cinco unidades, 
onde havia 62 leitos instalados e 58 ocupados, restando apenas quatro livres.

O presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, acrescentou que, 
além de observar a ocupação de leitos, o Conselho vem monitorando junto 
aos diretores técnicos dos hospitais a quantidade de Equipamento de Prote-
ção Individual (EPI), medicamentos e abastecimento de oxigênio. “Infelizmen-
te, em algumas unidades já começam a se tornar escassos os remédios para 
pacientes intubados. Por enquanto, os EPIs estão em quantidade suficientes 
para os próximos 15 dias”, disse o presidente do CRM-PB.

O conselheiro e membro da Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 
CRM-PB, Bruno Leandro de Souza, acrescentou que o Conselho também 
está visitando as unidades de saúde do estado, para conhecer in loco a re-
alidade de cada hospital, as condições de atendimento e as dificuldades en-
frentadas pelos médicos. “Já visitamos 140 instituições de saúde do estado, 
percorrendo mais de 21 mil km da Paraíba. Estamos realizando visitas propo-
sitivas, que auxiliem os médicos e os gestores no enfrentamento à pandemia”, 
disse o conselheiro.

CRM-PB APRESENTA PROGRAMA MÉDICOS 
CONTRA O CORONAVÍRUS EM AUDIÊNCIA 
NA ASSEMBLEIA 

CONTEÚDO
COMPLETO

Censo do CRM-PB mostra também que hospitais de Campina Grande estão 
com 85% de ocupação em UTIs e Sertão segue com 95%

UPA DE CAJAZEIRAS TEM DESABASTECI-
MENTO DE OXIGÊNIO E PACIENTES SÃO 
TRANSFERIDOS EMERGENCIALMENTE 
PARA HOSPITAL REGIONAL 

O CRM-PB participou, no dia 23 de março, de uma audiência pública da Co-
missão de Saúde, Saneamento, Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Nutricional da Assembleia Legislativa da Paraíba. De propositura do deputado 
e presidente da comissão Taciano Diniz, durante a sessão online, foi apresen-
tado o Programa Médicos Contra o Coronavírus, implantado pelo CRM-PB 
em abril de 2020, e discutidas as estratégias de enfrentamento à pandemia 
na Paraíba.

O conselheiro e membro Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do CR-
M-PB, Bruno Leandro de Souza, apresentou as ações realizadas nos últimos 
meses através do Programa: desde o dia 2 de abril, foram percorridos cerca de 
21 mil km e visitadas 167 unidades de saúde em 103 municípios paraibanos.

De acordo com o conselheiro, o programa auxiliou a reestruturar serviços de 
saúde, implantar laboratórios, expandir leitos, melhorar o fluxo de regulação 
e a reabrir hospitais. “A nossa rede de assistência, não só na Paraíba, como 
no Brasil, nunca foi organizada. Iniciamos a pandemia de Covi-19 com muitas 
falhas no sistema. O programa Médicos contra o coronavírus surgiu da neces-
sidade de conhecer de perto a rede de assistência e a realidade do médico 
paraibano. É uma iniciativa de cooperação e não de fiscalização, que tem a 
missão de garantir o bem-estar da sociedade e do médico paraibano”, expli-
cou o conselheiro.

Além das visitas a diversos municípios do Estado, o programa também rea-
lizou reuniões semanais com diretores técnicos de unidades de referências 
públicas e privadas de atendimento à covid-19, promoveu cursos de capaci-
tação de médicos, realizou lives e webinares que discutiram temas relevantes 
relacionados à pandemia, entre outras ações.

O presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, destacou que o Brasil 
é o epicentro dos casos de covid no mundo, com uma curva ascendente de ca-
sos. “Nos preocupa a escassez de medicamentos para intubação, a quantida-
de e ocupação de leitos do nosso Estado, o excesso de fakenews confundindo 
a sociedade e até mesmo os médicos, o número de médicos recém-formados 
na linha de frente e nas UTIs. Precisamos de muita união e compromisso com 
a saúde para enfrentar esta pandemia. Não é hora de apontar defeitos, preci-
samos vencer de mãos dadas”, disse o presidente do CRM-PB.

A conselheira Débora Cavalcanti ressaltou que a vacinação em massa é extre-
mamente necessária, mas enquanto não é uma realidade para grande parte 
da população, é fundamental seguir as medidas sanitárias, como higienização 
das mãos e uso das máscaras de forma correta. “Além de usarmos as másca-
ras, precisamos cobrar dos outros. É inadmissível vermos pessoas nas ruas 
sem máscaras ou usando apenas no queixo”, disse.

Participaram da audiência, o presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de 
Morais, a conselheira e presidente da Comissão de Assuntos Políticos do CR-
M-PB, Débora Cavalcanti, o conselheiro Bruno Leandro de Souza, 
as deputadas Pollyana Dutra e Doutora Paula, o deputado Tacia-
no Diniz e o diretor geral do Hospital de Trauma de João Pessoa, 
Laercio Bragante, representando o secretário estadual de Saúde.

CRM-PB lançou, esta semana, 
o projeto “Médicos sem Jaleco”, 
que tem o objetivo de mostrar as 
habilidades de médicos paraiba-
nos que vão além da medicina. 
Nas redes sociais do conselho, 
serão publicadas as histórias dos 
profissionais que se dedicam a 
diversos tipos de arte, quando es-
tão fora dos hospitais ou de seus 
consultórios.

Pintura, fotografia, literatura, mú-
sica, gastronomia são hobbies 
que funcionam como uma válvula 
de escape para a rotina exaustiva, trazem satisfação pessoal e revelam 
também grandes artistas.

Como março é o mês da mulher, o “Médicos sem Jaleco” iniciou com 
as habilidades das médicas. Na primeira edição, foram exibidos os qua-
dros em óleo sobre tela revestida de cambraia de algodão, da médica 
patologista Maria Salete de Araújo. São telas que retratam as filhas da 
médica.

Também foi divulgado o talento com a fotografia da cardiologista Imara 
Correia de Queiroz Barbosa. Ela conta que começou a fotografar em 
2011, se apaixonou pela arte e fez alguns cursos para aprimorar o seu 
hobby. Publicou um livro de fotografias e poesia “É tudo. Muito. Diver-
so”, com Geneceuda Monteiro, promoveu exposições no Museu dos 
Três Pandeiros em Campina Grande e na cidade de Parari e, posterior-

mente, lançou mais um livro “Ja-
nelas de mim”. “Fiquei feliz em 
unir a medicina e a fotografia e 
espero continuar contando histó-
rias através das minhas lentes”, 
disse Imara Barbosa.

Se você é médico na Paraíba e 
quer compartilhar suas habilida-
des, hobbies ou outras ativida-
des, além da Medicina, enviar 
fotos e um texto de no máximo 5 
linhas para comunicacao@crm-
pb.org.br.

Após sugestão do CRM-PB, em reunião realizada com os Ministérios 
Públicos, na semana passada, o Ministério Público do Trabalho (MPT) 
autorizou o governo do Estado e a prefeitura de João Pessoa a contratar 
profissionais da área da saúde, principalmente médicos, através de coo-
perativas de saúde. O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CR-
M-PB) fez esta sugestão na reunião com os MPs, na semana passada.

Grande parte dos médicos mais experientes na Paraíba já possui dois 
vínculos empregatícios, o que os impede de participar das seleções 
para contratação de profissionais, feitas pelo governo do estado e a 
prefeitura. Com a autorização do MPT, os médicos podem ser con-
tratados pelo CNPJ da cooperativa, sem vínculo com o município ou 
estado. A decisão do MPT vale por seis meses, durante a pandemia.

CRM-PB VISITA HOSPITAL DE MONTEIRO 
E CONSTATA QUE UTI AINDA NÃO ESTÁ 
FUNCIONANDO

CRM-PB, MPF E MPE DISCUTEM
REGULAÇÃO DE PACIENTES 

A otimização do fluxo de regulação de pacientes com covid-19 na Pa-
raíba foi discutida no último dia 17 de março por representantes do 
Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB), dos Ministé-
rios Públicos Federal e Estadual, da Central de Regulação do Estado, 
além de prefeitos, secretários de saúde e diretores de hospitais. O ob-
jetivo da reunião foi organizar um protocolo que agilize a transferên-
cia de pacientes para unidades de saúde onde há vagas disponíveis.

O presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, questionou como 
há pacientes na fila de espera por leitos de UTI e enfermaria, se ainda 
havia vagas não ocupadas nos hospitais do estado. “Médicos nos relata-
ram que há dificuldade na regulação de pacientes de hospitais e de UPAs 
para os hospitais de referência covid-19. Essa interlocução entre os dois 
serviços tem demorado mais do que o que deveria, diante da gravidade 
dos casos. É necessária mais celeridade”, disse o presidente do CRM-PB.

Durante a reunião, o vice corregedor do CRM-PB, Klecius Leite, res-
saltou a necessidade de se realizar um treinamento com os médicos 
que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Ficou 
acordado que o CRM-PB e a Secretaria Estadual de Saúde vão de-
senvolver metodologias para a qualificação destes profissionais.

“O CRM-PB também solicitou que o governo do estado divulgue não 
apenas o percentual de leitos covid ocupados, mas também a quan-
tidade de leitos existentes e disponíveis para entendermos melhor a 
realidade do estado”, disse o conselheiro Bruno Leandro de Souza. O 
Ministério Público ainda solicitou que o governo estadual faça esta divul-
gação de cada hospital e não apenas os percentuais por macrorregião.

Além dos representantes do CRM-PB, estavam presentes também na 
reunião o procurador do Ministério Público Federal, Guilherme Ferraz, 
os promotores de Justiça do Ministério Público Estadual, Raniere Dan-
tas, Adriana Amorim, Janaína Andrade e Uirassu Medeiros, além do se-
cretário executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde, Daniel 
Beltrami, do prefeito de Campina Grande Bruno Cunha Lima, represen-
tantes das secretarias municipais de saúde de João Pessoa e Campina 
Grande, da Central de Regulação e de hospitais referência covid-19.

O conselheiro do CRM-PB e presi-
dente da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC), Marcelo Quei-
roga, aceitou o convite do presi-
dente da República Jair Bolsonaro 
e assume o cargo de ministro da 
Saúde. O CRM-PB orgulha-se de 
ter um dos seus conselheiros ocu-
pando a pasta e deseja ao médico 
um excelente trabalho e grandes 
conquistas para saúde do povo 
brasileiro.

O cardiologista paraibano foi no-
meado no dia 23 de março, com 
o objetivo de reforçar as ações de 
enfrentamento à pandemia da Covid-19, ampliando a vacinação em todo país 
e levando assistência aos estados e municípios. O médico também almeja a 
reestruturação de setores importantes da saúde pública, com melhorias no 
atendimento aos pacientes da atenção primária.

O novo titular da Pasta integra o Conselho Científico do Instituto “Lado a 
Lado”, entidade que busca conscientizar a sociedade sobre mudanças de 
hábitos para alcançar melhor estilo de vida. Por essa experiência, o ministro 
estimulará a pesquisa médica no país e fortalecerá o complexo industrial da 
saúde. Assim, quer tornar o Brasil autônomo na produção de vacinas e insu-
mos, inicialmente, para combater a covid-19.

Queiroga defende um amplo atendimento ambulatorial e demais procedimen-
tos médicos, com qualidade, a todos os brasileiros; direito previsto na Cons-
tituição Federal. E afirma que vai trabalhar para assegurar esse benefício à 
população. Para ele, o momento é de motivar a nação em uma grande mobi-
lização para superar o atual cenário da saúde pública.

Médico cardiologista, Marcelo Queiroga foi presidente da Sociedade Brasilei-
ra de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), sendo membro 
permanente do seu Conselho Consultivo. Integra, desde os anos 90, o Con-
selho Regional de Medicina do Estado da Paraíba na qualidade de Conselhei-
ro Titular, tendo ocupado a diretoria por duas ocasiões. No Conselho Federal 
de Medicina, foi membro da Comissão de Avaliação de Novos Procedimentos 
em Medicina, por 4 anos. Atualmente, preside a Sociedade Brasileira de Car-
diologia (SBC).

Natural de João Pessoa (PB), Queiroga é formado em Medicina pela Univer-
sidade Federal da Paraíba (1988). Fez residência médica no Hospital Adven-
tista Silvestre, no Rio de Janeiro, e treinamento em hemodinâmica e cardiolo-
gia intervencionista na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Sua carreira 
inclui passagens pela presidência da Sociedade de Cardiologia da Paraíba e 
diretoria do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista 
do Hospital Alberto Urquiza Wanderley (Unimed João Pessoa), médico car-
diologista intervencionista no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, 
na Paraíba, além de membro do Conselho Científico do Instituto Lado a Lado.

MARCELO QUEIROGA, CONSELHEIRO DO 
CRM-PB, ASSUME MINISTÉRIO DA SAÚDE

CÂMARA DE JP DISCUTE PAPEL DA 
MULHER NOS ESPAÇOS DE LIDERANÇA 

A Câmara Municipal de Joao Pessoa realizou, no dia 17 de março, uma 
sessão especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemora-
do no dia 8 de março. A sessão teve como tema “A mulher nos espaços 
de liderança”, foi realizada de forma remota, e contou com a participa-
ção da conselheira do CRM-PB, Débora Cavalcanti. Também participa-
ram representantes da Polícia Militar, da UFPB, médicas, advogadas, 
jornalistas e enfermeiras.

“Durante a sessão, com várias lideranças femininas, discutimos a de-
sigualdade de gênero. Ressaltei o crescimento do número de médicas 
em atividade na Paraíba, que já representam quase a metade da quanti-
dade de profissionais (49,2%), convidei as médicas a participarem mais 
ativamente das entidades e chamei as mulheres a participarem de uma 
campanha para que a população se previna contra a Covid-19”, disse 
Débora Cavalcanti.

A iniciativa da sessão foi uma propositura da Mesa Diretora da CMJP e 
foi conduzida pela vice-presidente da Casa, a vereadora Eliza Virgínia e 
pelo vereador Coronel Sobreira.

Termina no dia 31 de março o prazo para o pagamento da anuidade de pes-
soa física 2021. Este ano o valor da anuidade não sofreu reajuste, sendo o 
mesmo valor do ano passado. Conforme a Resolução do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) 2280/2020, o valor da anuidade para pessoa física, para 
pagamento até 31 de março de 2021, é de R$772,00. 

Passo a passo para acessar o boleto da anuidade 2021
1. Entre no site do CRM-PB (www.crmpb.org.br)
2. Acesse no menu principal o link “Serviço” e em seguida “Portal de Serviços”
3. Selecione a opção pessoa física ou jurídica
4. É necessário informar o número do CRM e o Estado
5. Em seguida, informar a senha cadastrada. Caso não lembre, bastar clicar em 
recuperar a senha e preencher os dados solicitados 
6. Ao acessar o Portal de Serviços, selecionar a opção para emissão de boleto

É recomendado o acesso no Portal de Serviços pelo computador ou um smar-
tphone com sistema Android.

PRAZO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 
ENCERRA DIA 31 DE MARÇO

CONFIRA
O VÍDEO

http://www.crmpb.org.br/
https://www.facebook.com/crmparaiba/
https://www.instagram.com/crmparaiba/
https://www.youtube.com/user/CRMPB/
http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23426:crm-pb-entrevista-dra-jaqueline-de-andrade&catid=3
http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23417:2021-03-24-16-59-00&catid=3
https://portalservicos.cfm.org.br/portal/PB
https://www.instagram.com/p/CMnGQvTJBpj/

