
Desde o início do 
mês de abril, o 
Conselho Regio-
nal de Medicina do 
Estado da Paraíba 
(CRM-PB) realizou 
24 fiscalizações em 
unidades de saúde 
de diversas regiões 
paraibanas. Além 
das vistorias reali-
zadas a pedido do 
Ministério Público 
e outros órgãos, o 
Conselho tem buscado agir de forma proativa, realizando fiscalizações pre-
ventivas.

No dia 15 de abril, a pedido da Câmara Municipal de Campina Grande, a 
equipe do Departamento de Fiscalização esteve no Hospital de Clínicas da 
cidade para verificar a capacidade de armazenamento de oxigênio medicinal 
da unidade de saúde. Foi constatado que, mesmo com sua máxima ocupação 
de leitos, o hospital tem oxigênio suficiente para atender os pacientes. 

Durante a fiscalização também foi observado que o hospital possui o kit de 
medicamentos para intubação para uma demanda de até dois meses, além 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em quantidade suficiente. 
Neste mesmo dia, o CRM-PB fiscalizou o Hospital e Maternidade Municipal 
Napoleão Laureano, no município de Natuba, na mesorregião do Agreste 
paraibano, a 157 km de João Pessoa. O hospital realiza atendimento de pa-
cientes com covid-19, possuindo um fluxo bidirecional, mas não possui res-
pirador. Foi observado que não há diretor técnico registrado no hospital e o 
CRM-PB deu um prazo de 15 dias para que esta irregularidade seja corrigida.

O Departamento de Fiscalização (DF) vistoriou também unidades de saúde que 
haviam apresentado inconformidades em fiscalizações realizadas em 2018 e, 
a pedido do Ministério Público, retornou a estes locais para verificar se as irre-
gularidades foram corrigidas. No dia 13 de abril, o DF esteve no Hospital Muni-
cipal de Juazeirinho, na mesorregião da Borborema, a 210 km de João Pessoa. 
Todas as irregularidades apontadas no relatório de 2018 já estavam sanadas. 

O DF foi também nas cidades de Patos e São Mamede, verificando inconfor-
midades apresentadas pelo Ministério Público Estadual, e constatou que os 
problemas apontados já foram resolvidos.

Já no dia 20 de abril, o CRM-PB fiscalizou a Unidade Básica de Saúde 1 de 
Vieirópolis, no Sertão paraibano, a 470km de João Pessoa, também a pedido 

do Ministério Público 
(Comarca de Souza). 
As principais incon-
formidades relatadas 
pelo CRM-PB em 
2018 já foram corrigi-
das, faltando apenas 
a Secretaria Munici-
pal de Saúde enviar 
ao Conselho cópia do 
alvará sanitário, além 
de reformar ou adqu-
irir nova maca para o 
consultório médico.

No ano de 2015, a médica ginecolo-
gista e obstetra de Campina Grande, 
Adriana Melo ficou conhecida nacional 
e internacionalmente por ter sido pio-
neira em identificar a relação do zika 
vírus com a microcefalia. Seis anos 
após o surto no país, ela continua ajudando famílias com o trabalho realizado 
no Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (Ipesq), em Cam-
pina Grande, atendendo pacientes com microcefalia, realizando exames e 
programas intensivos de fisioterapia.

Mas Adriana Melo já era reconhecida por seus colegas e pacientes na Para-
íba há anos, como médica do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea), 
como professora da Universidade Federal de Campina Grande, pesquisadora 
da Unifacisa, médica da clínica Embrion, além de presidir o Ipesq. Além da 
dedicação aos seus pacientes, ela tem um vasto currículo: é formada em Me-
dicina pela UFPB, com Residência em Ginecologia e Obstetrícia pelo Hospital 
Agamenon Magalhães (Recife/PB), Especialização em Medicina Fetal pela 
Maternidade Escola Laranjeiras – UFRJ, Mestrado em Saúde Coletiva pela 
UEPB, Doutorado em Tocoginecologia pela Universidade Estadual de Cam-
pinas - UNICAMP (2012), Doutorado em Saúde Materno Infantil pelo Instituto 
de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP e Pós-Doutorado em 
Saúde Materno Infantil pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 
Figueira - IMIP

No início da pandemia de covid-19, ano passado, ela foi uma das médicas a 
primeiro se manifestar contra a não adesão ao isolamento social e às reco-
mendações comprovadas cientificamente. Na semana passada, o Observa-
tório Obstétrico Brasileiro Covid-19 divulgou que mais que dobrou o número 
de mortes de grávidas pela doença em 2021, em relação à média de 2020 e 
Adriana voltou a defender a necessidade do isolamento social das gestantes. 
“Estamos em alerta desde o início da pandemia. Em 2020, 75% das mortes 
maternas relacionadas à Covid ocorreram no Brasil. Uma verdadeira tragé-
dia”, afirma a médica.

Na entrevista a seguir, ela fala sobre os riscos das gestantes e puérperas que 
se expõem ao vírus, defende a vacinação contra a covid-19 para as grávidas, 
ressalta a necessidade de uma nova maternidade pública em Cam-
pina Grande, já que recebe gestantes de grande parte do estado, e 
dá um recado otimista aos profissionais de saúde da linha de frente 
que estão exaustos: “Vai passar”.

Após fiscalização e interdição ética do Hospital Municipal Capitão 
Dantas Rothea, a Secretaria Municipal de São João do Rio do Pei-
xe nomeou um diretor técnico e apresentou a escala médica comple-
ta assinada ao Departamento de Fiscalização do Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado da Paraíba (CRM-PB).  O atendimento 
médico na unidade foi suspenso na terça-feira (20), mas com a apre-
sentação do documento, o CRM-PB desinterditou eticamente o hospi-
tal e os médicos voltaram a atender normalmente na quarta-feira (21). 

O diretor do Departamento de Fiscalização do CRM-PB, Bruno Leandro de  
Souza, explicou que a interdição ética médica é uma medida extrema que 
os conselhos de medicina adotam para garantir a segurança ao ato médico 
e da população. “É importante que os gestores mantenham os serviços de 
saúde funcionando seguindo todos os protocolos previstos. Não é neces-
sário esperar que medidas extremas sejam tomadas por órgãos de fisca-
lização para o serviço de saúde cumprir o seu papel”, destacou o diretor. 

O Hospital Municipal Capitão Dantas Rothea está funcionando provisoria-
mente nas dependências da Unidade Básica de Saúde Aldenir Meireles 
em virtude de uma reforma. No momento da vistoria, não havia médico de 
plantão. A fiscalização ainda identificou uma ficha de atendimento realiza-
da pela enfermagem, sem o acompanhamento médico, e que o hospital 
também não contava com médico para os plantões de terça 12h diurno e 
de sábado 24h.
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MÉDICOS DIVULGAM HABILIDADES 
ARTÍSTICAS NO PROJETO “MÉDICOS 
SEM JALECO” 

“EM 2020, 75% DAS 
MORTES MATERNAS 
RELACIONADAS À 
COVID OCORRERAM 
NO BRASIL.  
UMA TRAGÉDIA”

ENTREVISTA DRA. ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO

CRMPARAIBA

CONFIRA A 
ENTREVISTA

CRM-PB RECEBE MEDALHA NAPOLEÃO 
LAUREANO PELO PROGRAMA MÉDICOS 
CONTRA O CORONAVÍRUS 

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba concedeu ao CRM-PB a 
medalha Napoleão Laureano em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados à sociedade através do Programa Médicos contra o Coronavírus. 
A comenda, de propositura do deputado Taciano Diniz, foi concedida aos 
conselheiros que atuaram diretamente nas atividades do programa: Roberto 
Magliano de Morais, Bruno Leandro de Souza, Antônio Henriques de Fran-
ça, Klecius Leite Fernandes, Walter Azevedo, João Modesto Filho, Débora 
Eugênia Braga Nóbrega Cavalcanti e Luciana Cavalcante Trindade.

A concessão da medalha foi aprovada por unanimidade durante a 11ª Sessão 
Ordinária da ALPB, realizada nesta terça-feira (20). Na ocasião, o deputado 
Taciano Diniz destacou as ações realizadas pelo programa Médicos Contra 
o Coronavírus há mais de um ano na Paraíba. “As atividades geraram pro-
posições construtivas às gestões hospitalares, averiguando as condições 
de trabalho dos profissionais, checando a disponibilidade de equipamentos 
e propondo novas estruturas”, disse o deputado.

“O CRM-PB agradece ao deputado Taciano Diniz e aos demais parlamen-
tares por concederem a Medalha Napoleão Laureano aos conselheiros que 
participaram desta ação que aproximou o conselho dos médicos e da po-
pulação e contribuiu para melhorias importantes na rede de assistência da 
Paraíba. O programa é uma iniciativa de cooperação, que tem a missão de 
garantir o bem-estar da sociedade e do médico paraibano”, disse o conse-
lheiro e membro Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB, 
Bruno Leandro de Souza. 

A ação teve início em 2 de abril de 2020. Desde então, foram percorridos 
21,6 mil km de estrada e visitadas 138 instituições, sendo 101 municipais, 
34 estaduais e três federais. Também foram realizadas reuniões semanais 
com diretores técnicos de unidades de referências à covid-19, promovidos 
cursos de capacitação de médicos, realizadas lives e webinares que discuti-
ram temas relevantes relacionados à pandemia, entre outras ações.

CRM-PB DISCUTE SUPERLOTAÇÃO 
NO ISEA E EXPANSÃO DE REDE 
MATERNO-INFANTIL 
No dia 12 de abril, 
foi realizada uma 
reunião online 
para discutir a 
rede Materno-In-
fantil de Campina 
Grande e o es-
trangulamento no 
fluxo de atendi-
mentos no ISEA, 
em Campina 
Grande. A reunião 
foi motivada após 
denúncias recebi-
das pelo CRM-PB no último sábado (10) sobre a superlotação na unidade, 
especialmente no setor de neonatologia. 

O assunto foi discutido pelo presidente do CRM-PB, João Modesto, a segunda 
vice-presidente, Débora Cavalcanti, o diretor de Fiscalização, Bruno Leandro 
de Souza, o conselheiro Márcio Rossani, o secretário adjunto de Saúde de 
Campina Grande, Gilney Porto, a diretora geral do ISEA, Suelem Menezes, e 
a diretora técnica do hospital, Karolinne Figueiredo.

O secretário Gilney Porto reconheceu o problema e garantiu que há um plano 
de expansão de leitos de obstetrícia e neonatologia e para contratação de 
profissionais. Em um prazo de 30 dias, ele prevê a instalação de 9 leitos de 
neonatologia e 10 de obstetrícia. O secretário também alertou a necessidade 
de se discutir a pactuação que a cidade tem com 189 municípios paraibanos. 
As diretoras do ISEA confirmaram o problema e relataram que a maternidade 
mesmo sem superlotação não tem como atender as urgências. Elas também 
reforçaram a necessidade de contratação de pediatras para o serviço de ne-
onatologia. 

Durante a reunião, o presidente do CRM-PB, João Modesto, disse que o Con-
selho apoia a ampliação de leitos proposta pelo secretário e a contratação de 
pediatras para os serviços de neonatologistas. Ele lembrou ainda que o Go-
verno do Estado sinalizou que irá disponibilizar o Hospital das Clínicas para a 
rede materno-infantil após a pandemia.

De acordo com o diretor de Fiscalização, Bruno Leandro de Souza, o CRM-PB 
se propôs a rediscutir a pactuação que Campina Grande tem com 189 cida-
des, a discutir com a Secretaria Estadual de Saúde sobre expansão da rede 
materno-infantil e a disponibilizar o programa de educação médica continu-
ada para treinar os médicos na maternidade.

A Lei 14.128/21, sancionada pelo presidente da República Jair Bolsonaro, 
no dia 26 de março, garante a indenização de R$50 mil aos profissionais de 
saúde tornados incapacitados para o trabalho pela Covid-19 e também aos 
familiares dos profissionais que morreram da doença trabalhando no combate 
à pandemia.

Conforme a lei, terão direito ao benefício profissionais como médicos, enfer-
meiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, agentes comunitários, técnicos 
de laboratório e outros que atuam na área. A lei prevê indenização para os 
profissionais que ficaram permanentemente incapacitados após a infecção e 
também aos familiares dos que atuaram no combate à pandemia e morreram 
em decorrência da Covid-19.

Além do valor de R$50 mil por morte ou incapacidade permanente, serão de-
vidos R$10 mil por ano que faltar para o dependente menor de 21 anos atingir 
esta idade. A indenização será estendida aos dependentes de até 24 anos se 
estiverem cursando a faculdade, com a mesma sistemática de cálculo. Para 
dependentes com deficiência, a indenização será de R$50 mil, independen-
temente da idade. Os valores somados de todas as indenizações devidas 
deverão ser pagos em três parcelas mensais, iguais e sucessivas.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE  INCAPACITADOS 
PELA COVID-19 E FAMILIARES DOS QUE 
MORRERAM TERÃO INDENIZAÇÃO 

COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO À 
COVID-19 SE REÚNE PARA DISCUTIR 
INDICADORES DA DOENÇA

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB se reuniu 
no dia 13 para debater os atuais índices da covid-19 no estado, como 
ocupação de leitos, taxa de mortalidade e abastecimento de insumos. 
Assim como vem sendo divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, 
o CRM-PB tem observado a diminuição na ocupação de leitos de UTI e 
enfermaria nos hospitais de todas as regiões do estado. No entanto, o 
número de óbitos pela doença ainda continua alto.

Os membros da comissão relataram que não tem faltado EPIs e medi-
camentos de forma sistemática nos hospitais covid do estado, apesar 
de haver faltas pontuais de alguns insumos em algumas unidades. “Nós 
também discutimos e questionamos se a pulverização do tratamento da 
covid em hospitais que não ofereciam atendimento em UTI vai melhorar 
a qualidade da assistência ao paciente. É preciso analisar se essa ação 
está sendo positiva para a terapia dos pacientes ou se é apenas um 
incremento quantitativo sem melhora na assistência”, disse o diretor de 
fiscalização do CRM-PB, Bruno Leandro de Souza.

Durante a reunião também foi debatido o alerta da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) sobre a sétima semana consecutiva de aumento do 
número de casos de covid-19 no Brasil e a possibilidade de uma terceira 
onda da doença. “É preciso estarmos atentos e não baixarmos a guarda, 
mantendo as recomendações do uso correto de máscaras, higienização 
das mãos e distanciamento social”, ressaltou a segunda vice-presidente 
do CRM-PB, Débora Cavalcanti. 

APÓS INTERVENÇÃO DO CRM-PB,  
SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO 
RIO DO PEIXE CORRIGE IRREGULARIDADES 
E HOSPITAL É DESINTERDITADO 

CRM-PB REALIZA 24 FISCALIZAÇÕES NOS 
PRIMEIROS 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL

O projeto “Médicos sem Jaleco”, que tem o objetivo de mostrar as ha-
bilidades de médicos paraibanos que vão além da medicina, divulgou 
as habilidades artísticas de quatro médicos nas últimas semanas: Dra. 
Maria do Desterro Leiros, Dr. Danilo Lima Garcia Carneiro, Dra. Anna 
Luiza Marinho e Dr. Fabiano Oliveira de Alexandria. Clique nas imagens 
e confira mais detalhes sobre cada um deles. 

Se você é médico na Paraíba e quer compartilhar suas habilidades, 
hobbies ou outras atividades, além da Medicina, envie fotos e um texto 
de no máximo 5 linhas para comunicacao@crmpb.org.br.

SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA 
COVID-19 PARA MÉDICOS COM MAIS DE 
70 ANOS EM CAMPINA GRANDE 
A secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande informa que os mé-
dicos com idade acima de 70 anos que receberam a 1a dose da vacina 
contra a COVID-19 na delegacia do CRM (Desembargador Trindade 173, 
Centro), receberão a 2a dose no mesmo local, nas datas e horários a seguir:

DATAS E HORÁRIOS
29/04 - às 14h 
05/05 - às 9h

Na noite desta quarta-feira (21), o corregedor do CRM-PB, Klécius Fer-
nandes, e o vice-corregedor, Valdir Neves, reuniram-se com a equipe de 
colaboradores do Setor de Processos do Conselho para apresentar as 
diretivas do serviço e as metas da nova gestão. A nova diretoria tomou 
posse no dia 1º de abril e terá um mandato de 30 meses.

Durante a reunião, realizada de forma remota, foi feita uma apresentação 
sobre as atribuições e responsabilidades do setor, destacando a respon-
sabilidade quanto às questões éticas. Também foi apresentado um le-
vantamento estatístico das sindicâncias e processos ético-profissionais 
em tramitação no CRM-PB, as fases de apuração das denúncias e a 
previsão de julgamentos. Em seguida, houve a apresentação dos cola-
boradores, as incumbências de cada um, sendo ressaltado pelos corre-
gedores a importância do bom atendimento ao público interno e externo 
e a diligência necessária nas atividades.

“Temos como objetivo reduzir o tempo de tramitação dos processos, dan-
do maior celeridade às respostas que a sociedade exige para as possí-
veis infrações éticas noticiadas ao Conselho de Medicina. Reafirmamos 
nosso compromisso com a ética médica e com a boa reputação da classe 
médica”, ressaltou Klécius Fernandes.

Na reunião, também foi proposto pelos corregedores, em parceria com 
a Comissão do Médico Jovem, um programa de orientações aos médi-
cos, especialmente aos recém-formados, com temas éticos relevantes, 
reforçando como o profissional deve ser portar ante as situações cotidi-
anas de escassez de recursos, relacionamento com pacientes e equipe, 
além dos demais entraves inerentes ao exercício da medicina. “Quere-
mos prevenir as denúncias e a judicialização da medicina”, completou 
Valdir Neves.
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