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Apresentação 
 

 

 

o dia 02 de abril de 2020, os conselheiros titula-

res Bruno Leandro de Souza e Antônio Henri-

ques de França Neto do Conselho Regional de 

Medicina do Estado da Paraíba (CRM-PB) realizaram 

sua primeira viagem ao interior do Estado, mais preci-

samente ao município de Cajazeiras/PB, para averiguar 

no local como estavam ajustadas as condições de en-

frentamento ao novo coronavírus. 

Insta historiar que a Organização Mundial de Sa-

úde (OMS), no dia 11 de março de 2020, decretou estado 

de pandemia em decorrência do surto causado pelo 

SarsCoV2. O epicentro inicial desta infecção causada por 

este novo coronavírus localizou-se na cidade de Wuhan 

– China.  

Percorrendo via terrestre os 475 km que sepa-

ram João Pessoa de Cajazeiras, os conselheiros logo per-

ceberam que aquela seria a primeira de muitas viagens 

que haveriam de ser realizadas.  

A partir de então, nasce a ideia de um programa 

denominado Médicos Contra o Coronavírus (MCC) pelo 

Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba 

(CRM-PB), cujos objetivos seriam: 

 

N 
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-  Realizar visitas propositivas à gestão; 

-  Averiguar as condições de trabalho médico; 

-  Checar o quantitativo de equipamentos de 

proteção individual, medicamentos e insu-

mos; 

-  Conferir as estruturas das instituições de sa-

úde; 

-  Apoiar a articulação dos serviços de saúde 

dentro do conceito de rede de atenção à sa-

úde; 

-  Treinar o médico no enfrentamento a covid-

19; 

-  Orientar a população sobre a doença e medi-

das efetivas na sua prevenção, sempre respal-

dado pela ciência. 

 

Entre 02 de abril de 2020 até então, foram per-

corridos 26,8 mil quilômetros pelas estradas paraiba-

nas entre todas as regiões de saúde do Estado da Para-

íba, uma distância seis vezes do Oiapoque ao Chuí. Visi-

taram 138 instituições diferentes, incluindo 101 admi-

nistradas pelos municípios, 34 geridas pelo Estado e 03 

pelo governo federal. Algumas destas instituições foram 

visitadas mais de uma vez, pois apresentavam pontos de 

melhoramento a serem executados ou denúncias poste-

riores a inspeção prévia. Apesar dos riscos que estas vi-

agens pudessem trazer, os resultados almejados eram 

preponderantes. 

Do litoral ao sertão, passando pelo brejo, cariri, 

curimataú e seridó, o programa transpassou por reali-

dades geográficas e sociais bem distintas. Em comum, 
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cidadãos paraibanos em busca de informação, assistên-

cia e acolhimento. Além disso, médicos e demais profis-

sionais de saúde também se encontravam apreensivos 

diante uma doença de início totalmente desconhecida e 

que exigia destes profissionais ainda mais dedicação, 

ampliação de carga de trabalho e autocuidado.  

Ao longo de todo este período, os conselheiros 

encontraram desafios na falta sistêmica de abasteci-

mento das unidades de saúde de equipamentos de pro-

teção individual (EPIs) e de medicamentos como droga 

vasoativas e sedação, essenciais para a terapia de paci-

entes graves. Estes problemas aos poucos foram ultra-

passados com apoio de importantes instituições públi-

cas e ação dos gestores. 

Além disso, o MCC realizou treinamento para 840 

médicos para diagnóstico, assistência, incluindo manejo 

de pacientes graves com treinamento para intubação, 

medicamentos de uso em terapia intensiva. 

Embora não fizesse parte dos objetivos iniciais, 

houve busca ativa e visita de 04 hospitais públicos e que 

se encontravam fechados. Em Cacimba de Dentro, por 

exemplo, o hospital municipal estava construído e inau-

gurado desde 2018. Entretanto, a população daquele 

município era conduzida a atendimentos em unidade de 

saúde local com graves inconformidades. Após denún-

cia e intervenções deste conselho, o hospital foi definiti-

vamente entregue à população.  

Percebe-se que programa tem ido além dos seus 

objetivos iniciais, no entanto firme na missão de levar o 
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bem-estar da sociedade. É incontestável o relevante tra-

balho deste conselho e do Médicos Contra o Coronavírus 

para a medicina, os serviços de saúde e sociedade. 
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2 DE ABRIL DE 2020 
 

O CRM-PB visitou, no dia 2 de abril, o Hospital 

Regional de Cajazeiras Deputado José de Sousa Maciel e 

verificou o quantitativo e o uso e EPIs, além da área des-

tinada para receber os pacientes suspeitos ou confirma-

dos com a covid-19. O vice-presidente do CRM-PB, An-

tônio Henriques, e o conselheiro e membro da Comissão 

de Orientação e Enfrentamento ao Coronavírus, Bruno 

Leandro de Souza, foram recebidos pelo diretor geral do 

hospital Manoel Telamon Arruda Filho e pelo diretor 

técnico Kaio Fernandes. 

 

Representantes do Conselho Regional de Medi-

cina da Paraíba (CRM-PB) estiveram no Hospital Uni-

versitário Júlio Bandeira (HUJB), em Cajazeiras, no dia 2 

de abril, para discutir com a diretoria do hospital o fluxo 

de pacientes pediátricos na unidade e a realocação de 

médicos para o enfrentamento ao coronavírus. O vice-

presidente do CRM-PB, Antônio Henriques, e o conse-

lheiro e membro da Comissão de Orientação e Enfrenta-

mento ao Coronavírus, Bruno Leandro de Souza, foram 

recebidos pela superintendente do HUJB, Mônica Pau-

lino, pela diretora técnica do HUJB, Kévia Bezerra, e pelo 

representante do CRM-PB na cidade, Pablo Leitão. 



O CRM-PB em toda a Paraíba | 16 

 

Retorna ao Sumário 

O HUJB atuará como hospital de retaguarda aos 

pacientes suspeitos e aos infectados pelo coronavírus, 

trabalhando em parceria com o Hospital Regional de Ca-

jazeiras, referência na região. De acordo com o vice-pre-

sidente do CRM-PB, o Conselho fará um relatório sobre 

a visita ao hospital e encaminhará ao Ministério Público 

Federal (MPF). 

 

 

14 DE ABRIL DE 2020 
 

O CRM-PB visitou, no dia 14 de abril, a UPA de 

Monteiro, referência no atendimento de síndromes res-

piratórias leves e moderadas. A unidade de saúde dis-

põe de quantitativo de Equipamentos de Segurança In-

dividual (EPIs) suficientes, além de Sala Vermelha com 

dois ventiladores e fluxo adequado para o atendimento 

dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19. A uni-

dade não apresenta nenhuma inconformidade e não 

será necessário nenhum tipo de sugestão. 

Participaram da visita, o vice-presidente do 

CRM-PB, Antônio Henriques, o tesoureiro Álvaro Vito-

rino de Pontes e o conselheiro e membro da Comissão 

de Orientação e Enfrentamento ao Coronavírus, Bruno 

Leandro de Souza. 

 

A equipe do CRM-PB também visitou a Materni-

dade e Hospital Santa Filomena, em Monteiro. Nesta 

unidade, foram identificadas algumas intercorrências, 
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como ausência de fluxo bidirecional dos pacientes (pa-

cientes com diferentes comorbidades, inclusive com in-

suficiência respiratória ou síndrome respiratória aguda 

grave atendidos no mesmo ambiente de emergência) e 

de direção técnica desde novembro de 2019. 

O hospital conta com sala vermelha bem equi-

pada e profissional médico. Há 14 dias, foi aberta a uni-

dade de terapia intensiva e há dois pacientes internados 

intubados, mas nenhum dos casos têm relação com a Co-

vid-19. Na UTI, as inconformidades encontradas foram 

a ausência de escala médica exclusiva para o setor e 

equipamento para gasometria. Os problemas identifica-

dos na Maternidade e Hospital Santa Filomena serão 

pontuados em um relatório que será entregue à unidade 

e ao Ministério Público. 

A equipe do CRM-PB, composta pelo vice-presi-

dente do CRM-PB, Antônio Henriques, o tesoureiro Ál-

varo Vitorino de Pontes e o conselheiro e membro da 

Comissão de Orientação e Enfrentamento ao Coronaví-

rus, Bruno Leandro de Souza, foi recebida pelo diretor 

geral do hospital Célio Roberto Soares de Carli. 

 

Em Sumé, o CRM-PB visitou o Hospital Alice de 

Almeida. A unidade tem uma excelente estrutura, porém 

está sendo subutilizado. Há apenas um médico de plan-

tão, portanto não é possível implementar o fluxo bidire-

cional de pacientes. O hospital conta com Equipamentos 

de Segurança Individual (EPIs) suficientes e dois respi-

radores na sala vermelha, que está passando por ampli-
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ação. Para a equipe do CRM-PB, o hospital atende à po-

pulação da região, porém tem deficiência em relação aos 

recursos humanos, problema existente em função do 

conceito da própria unidade de saúde. 

Visitaram o hospital o vice-presidente do CRM-

PB, Antônio Henriques, o tesoureiro Álvaro Vitorino de 

Pontes e o conselheiro e membro da Comissão de Orien-

tação e Enfrentamento ao Coronavírus, Bruno Leandro 

de Souza. 

 

O CRM-PB esteve também no dia 14 de abril no 

Hospital de Serra Branca. Na unidade, havia dois planto-

nistas, sendo um deles atuando na triagem dos pacien-

tes com síndrome gripal. Os casos leves são notificados 

e os pacientes orientados a voltar para casa. Já os casos 

graves são direcionados ao hospital e, após atendi-

mento, são encaminhados para os centros de referência 

em Monteiro e Campina Grande. Apesar de não ter um 

fluxo bidirecional de pacientes, o hospital faz o fluxo 

correto dos casos mais leves. 

Durante a visita, foi constatado que o hospital 

não tem quantidade suficiente de EPIs, controle de esto-

que adequado e possui uma estrutura física precária, 

precisando de reformas. Os problemas identificados no 

Hospital de Serra Branca constarão no relatório que 

será entregue à direção da unidade e ao Ministério Pú-

blico. 

Participaram da visita, o vice-presidente do 

CRM-PB, Antônio Henriques, o tesoureiro Álvaro Vito-

rino de Pontes e o conselheiro e membro da Comissão 
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de Orientação e Enfrentamento ao Coronavírus, Bruno 

Leandro de Souza. 

 

 

23 DE ABRIL DE 2020 
 

No dia 23 de abril, o CRM-PB realizou visitas a 

unidades de saúde no Curimataú e Seridó paraibanos. 

Na cidade de Picuí, a 230 km de João Pessoa, a equipe do 

Conselho esteve no Hospital Regional Felipe Tiago Go-

mes. Na unidade, o CRM-PB não encontrou inconformi-

dades, observando que o atendimento é feito por dois 

médicos clínicos, há EPIs suficientes, com reposição se-

manal, há também oito respiradores e equipe preparada 

e treinada para atender os casos de pacientes graves. 

Além disso, apesar de o hospital contar com uma en-

trada única, após a triagem, os pacientes suspeitos de 

Covid-19 são encaminhados para a área de isolamento. 

A equipe do CRM-PB sugeriu que a direção do hospital 

faça um planejamento para os casos em que seja preciso 

fazer a internação. “Os casos de pacientes leves são en-

caminhados para casa, os moderados e graves são admi-

tidos na unidade, mas transferidos para referência em 

João Pessoa ou Campina Grande. Porém sabemos da ne-

cessidade de um planejamento para o caso dessas duas 

cidades estarem saturadas e seja preciso manter o paci-

ente no hospital”, disse o conselheiro e membro da Co-

missão de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB, 

Bruno Leandro de Souza. Além dele, participou da visita 

o vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques. 
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No município de Nova Floresta, ainda na região 

do Seridó, a equipe do CRM-PB visitou a Unidade Mista 

de Saúde Nossa Senhora das Graças. De acordo com o 

vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques, a uni-

dade não tem condições de admitir pacientes de Covid-

19, mas pode realizar o atendimento inicial. A unidade 

não possui respiradores e conta apenas com sala para 

atender urgências de casos simples. Os pacientes sus-

peitos leves de infecção pelo coronavírus são encami-

nhados para tratamento domiciliar. Já os moderados e 

graves são encaminhados para referência em João Pes-

soa. O CRM-PB orientou os profissionais quanto à neces-

sidade do fluxo bidirecional para que não haja contato 

dos pacientes suspeitos de Covid-19 com os demais. “A 

cidade possui cerca de 10mil habitantes, e não possui 

hospital, apenas a unidade mista. No entanto, precisa di-

recionar o fluxo de pacientes”, explicou Antônio Henri-

ques, que realizou as visitas ao Curimataú e Seridó com 

o conselheiro e membro da Comissão de Enfrentamento 

ao Coronavírus do CRM-PB, Bruno Leandro de Souza. 

 

Durante as visitas do CRM-PB ao Curimataú e Se-

ridó paraibanos, a equipe esteve também no Hospital e 

Maternidade Municipal Nossa Senhora das Mercês, em 

Cuité. De acordo com o vice-presidente do CRM-PB, An-

tônio Henriques, o hospital tem sérios problemas estru-

turais que precisam ser resolvidos o mais breve possí-

vel. No entanto, o problema da falta de EPIs em estoque 

e o fluxo de pacientes foram resolvidos. No primeiro dia 
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da visita, o CRM flagrou a escassez de máscaras cirúrgi-

cas, álcool em gel e máscara N95. Além disso, o fluxo bi-

direcional, que deveria separar os pacientes suspeitos 

de Covid-19 dos demais, não estava funcionando. No dia 

24, quando a equipe do CRM retornou ao hospital, foi 

recebida pela Secretária municipal de saúde, Adriana 

Selis, e pela diretora do hospital, Joelma Macedo da Fon-

seca. Elas mostraram que o hospital já estava abastecido 

com os EPIs necessários e o fluxo de pacientes foi dire-

cionado corretamente. A unidade possui também cinco 

respiradores. “De forma emergencial, os principais pro-

blemas foram resolvidos após a nossa primeira visita”, 

disse o conselheiro e membro da Comissão de Enfrenta-

mento ao Coronavírus do CRM-PB, Bruno Leandro de 

Souza, que realizou as visitas junto com o vice-presi-

dente.  

 

 

30 DE ABRIL DE 2020 
 

O vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henri-

ques, visitou no dia 30 de abril unidades de saúde nas 

cidades de Patos, Pombal e Sousa. Em Patos, ele esteve 

no Hospital Regional, referência para casos suspeitos ou 

confirmados de Covid-19. Em relação à visita realizada 

no início do mês, no dia 7 de abril, foi identificada a me-

lhoria na quantidade de EPIs e ventiladores mecânicos.  

A unidade, porém, apresenta uma estrutura pre-

cária, com áreas sem limpeza adequada, dispensadores 
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de álcool em gel sem funcionar, lixeiras quebradas, infil-

tração na parede, além de ter um fluxo de pacientes ina-

dequado. “Encontramos uma situação preocupante no 

Hospital Regional de Patos. Vamos enviar para diretoria 

da unidade as nossas recomendações em um relatório 

da visita”, disse Antônio Henrique.  

Durante a visita, foi apresentada ainda a campa-

nha do CRM-PB #medicoscontraocoronavirus, que tem 

o objetivo de orientar pedagogicamente os médicos de 

cada unidade de saúde sobre as práticas para prevenir a 

contaminação das equipes de trabalho e dos pacientes 

em recepções e salas de espera. As orientações são for-

necidas de acordo com a realidade das unidades visita-

das. 

 

Em Sousa, o CRM-PB visitou o Hospital Regional, 

a UPA 24H e o Samu. Nos três serviços, o vice-presidente 

do CRM-PB, Antônio Henriques, encontrou uma situa-

ção bastante favorável. No hospital, ele destaca a orga-

nização e limpeza, a boa quantidade de ventiladores me-

cânicos e EPIs, fluxo bidirecional de pacientes e equipe 

médica exclusiva para os atendimentos.  

No Samu e na UPA, a situação é semelhante. Uni-

dades estruturadas, com quantidade suficiente de EPIs 

e espaço físico adequado. “Os serviços de saúde de 

Sousa foram uma grata surpresa. A população da região 

está sendo muito bem atendida pelas unidades”, disse o 

vice-presidente do CRM-PB. 
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Em Pombal, o CRM-PB visitou o Hospital Regio-

nal, o Samu e a UPA 24h. No hospital, o vice-presidente 

do Conselho, Antônio Henriques, destacou a excepcional 

estrutura da unidade, bem equipado com 15 ventilado-

res disponíveis, fluxo bidirecional estabelecido, profis-

sionais suficientes de plantão e estoque de EPIs. “O hos-

pital está muito bem estruturado para ser referência no 

atendimento a pacientes suspeitos e confirmados com a 

Covid-19, em toda a região”, destacou. 

Na unidade do Samu, há um médico de plantão, 

EPIs também em quantidade suficientes e boas instala-

ções e condições de trabalho. Na UPA, a estrutura mais 

simples, sem fluxo bidirecional definido, com dois médi-

cos plantonistas e falta de diretor técnico. No entanto, 

contam com quantidade suficientes de EPIs, que são en-

tregues em kits individuais no início do plantão. “Esta 

UPA não é referência para os suspeitos de Covid-19, mas 

tem uma estrutura adequada para atender os pacien-

tes”, disse Antônio Henriques. 

 

 

02 DE MAIO DE 2020 
 

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba 

(CRM-PB) visitou, no dia 2 de maio, as obras da reforma 

da antiga Casa de Saúde Francisco Brasileiro, em Cam-

pina Grande, onde funcionará, a partir deste mês de 

maio, o novo Hospital das Clínicas do Estado da Paraíba. 

A unidade vai atender, neste primeiro momento, casos 
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suspeitos ou confirmados da Covid-19. Em um segundo 

momento, também funcionará como maternidade, aten-

dendo a demanda da região. ⠀ 

A visita foi realizada pelo conselheiro do CRM-PB 

Marcio Rossani. Ele conferiu de perto a estrutura do 

hospital, que vai oferecer 110 leitos de enfermaria e 10 

leitos de UTI para o atendimento à população do inte-

rior do Estado. “A população da região, cerca de 1 mi-

lhão de pessoas, será beneficiada. Há muitas pessoas 

trabalhando na obra e o secretário de saúde estima a 

conclusão até o dia 15 de maio”, disse o conselheiro. 

 

 

14 DE MAIO DE 2020 
 

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba vi-

sitou unidades de saúde do Brejo paraibano no dia 14 

de maio. Primeiramente, os membros da Comissão de 

Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB, estiveram 

na UPA de Guarabira, referência no atendimento de Co-

vid-19. 

A unidade conta com escala médica composta de 

dois clínicos e pediatra, tem quatro respiradores, equi-

pamentos de proteção individual em quantidade e esto-

que suficientes, além de medicamentos disponíveis. A 

única inconformidade encontrada, mas que será resol-

vida até a próxima segunda-feira (18), é em relação ao 

transporte de pacientes. ⠀ 
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De acordo com o conselheiro do CRM-PB, Bruno 

Leandro de Souza, há apenas uma ambulância avançada 

a serviço do Hospital Regional da cidade e da UPA simul-

taneamente. “O diretor geral da UPA nos informou que 

Secretaria Estadual de Saúde vai disponibilizar na pró-

xima semana um transporte exclusivo para casos de Co-

vid”, explicou. Durante a visita, que contou com a parti-

cipação do vice-presidente do CRM-PB, Antonio Henri-

ques, foi apresentada ainda a campanha do CRM-PB 

#medicoscontraocoronavirus. 

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB também visitou o Hospital Regional de Guara-

bira. A unidade não é referência para atendimento de 

pacientes com Covid-19 e está com seus atendimentos 

eletivos suspensos por conta da pandemia. O hospital 

também é maternidade e realiza 450 partos por mês. 

Conta com 6 leitos de UTI, 3 na sala vermelha, respira-

dores, além de quatro equipamentos de reserva. 

De acordo o conselheiro Bruno Leandro de 

Souza, o hospital ainda está se ajustando em relação ao 

número de equipamentos de proteção individual e 

conta apenas com estoque mínimo, que deve ser reposto 

através da aquisição da rede estadual. 

A unidade de saúde tem uma boa escala de servi-

ços médicos, com três clínicos, dois obstetras, dois anes-

tesistas, um ortopedista e dois cirurgiões, porém os 

atendimentos eletivos estão suspensos. 
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Para o CRM-PB, a região do Brejo precisa de um 

planejamento para atendimento e transferência de pa-

cientes com Covid-19. Das unidades visitadas, apenas a 

UPA de Guarabira é referência no atendimento, porém 

não tem capacidade para internação. “Com o aumento 

do número de casos e colapso nas unidades de saúde da 

região metropolitana é previsível que esses pacientes 

do Brejo tenham que ser tratados nos hospitais da re-

gião. Porém, não há unidades de saúde que possam ofe-

recer essa estrutura de atendimento”, destacou Bruno 

Leandro. 

 

A equipe do CRM-PB também esteve no Hospital 

Regional de Belém na manhã do dia 14 de maio. Os 

membros da Comissão de Enfrentamento ao Coronaví-

rus do CRM-PB foram recebidos pelo médico planto-

nista, Júlio Marcos. 

Apesar de não ser referência no atendimento de 

pacientes com Covid-19, os casos suspeitos ficam em 

uma sala isolada e, posteriormente, são encaminhados 

para hospitais de referência da região do Brejo ou da re-

gião metropolitana de João Pessoa. 

O hospital não conta com fluxo bidirecional e tem 

apenas um médico de plantão para as 24h. A unidade 

não está realizando procedimentos, conta com equipa-

mentos individuais de proteção suficientes e respirado-

res apenas no bloco cirúrgico. 
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Na região do Brejo paraibano, a Comissão de En-

frentamento ao Coronavírus do CRM-PB também visi-

tou o Hospital Regional de Solânea. O vice-presidente do 

CRM-PB, Antônio Henriques, e o conselheiro Bruno Le-

andro de Souza foram recebidos pelo diretor geral do 

hospital, Putifar Imperiano, que informou que a unidade 

está com a escala médica incompleta. O hospital preci-

saria ter dois clínicos por dia, mas só conta com um. Em 

função desta quantidade insuficiente de médicos, o hos-

pital não tem um fluxo bidrecional. 

O hospital é de pequeno porte, com uma estru-

tura física antiga. Possui uma quantidade suficiente de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), mas ape-

nas um respirador. “É preciso ampliar o número de res-

piradores da unidade, assim como completar a escala 

médica”, destacou o vice-presidente do CRM-PB. 

 

 

28 DE MAIO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB iniciou, no dia 28 de maio, novas visitas às uni-

dades de saúde do Brejo paraibano. A primeira unidade 

visitada foi o Hospital Municipal Dr Hercílio Rodrigues, 

na cidade de Areia, a 130 km de João Pessoa. Conforme 

o vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques, o hos-

pital possui uma boa estrutura física, EPIs suficientes, 
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fluxo bidirecional (separando os pacientes com suspei-

tas de Covid-19 dos demais), quatro respiradores, um 

carro de anestesia e um médico de plantão. 

“O hospital está muito bem estruturado e com 

pouca demanda”, afirmou Antônio Henriques. De 

acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde, di-

vulgado nesta quarta-feira (27), Areia tem 43 casos con-

firmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. 

O vice-presidente do CRM-PB e o conselheiro 

Bruno Leandro de Souza foram recebidos pelo diretor 

geral do hospital, Marinésio Neto. Na ocasião, apresen-

taram a campanha do CRM-PB #medicoscontraocoro-

navirus, que está percorrendo vários municípios do Es-

tado para conhecer de perto a estrutura oferecida pelos 

serviços de saúde no atendimento a casos suspeitos e 

confirmados de Covid-19, assim como orientar pedago-

gicamente os médicos sobre as práticas para prevenir a 

contaminação das equipes de trabalho e dos pacientes.  

“Estamos percorrendo todas as regiões do es-

tado e reforçando também o apoio do CRM-PB ao traba-

lho dos médicos, especialmente daqueles que estão no 

front de atendimento, além de enaltecer o trabalho dos 

profissionais”, completou Bruno Leandro. 

 

Na região do Brejo, a Comissão de Enfrenta-

mento ao Coronavírus do CRM-PB também visitou o 

Hospital Municipal de Alagoa Grande, cidade a 117 km 

de João Pessoa. Na unidade, o vice-presidente do CRM-

PB, Antônio Henriques, e o conselheiro Bruno Leandro 

de Souza encontraram uma situação preocupante. “O 
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hospital não tem um fluxo definido para pacientes com 

suspeita de Covid-19, possui apenas um respirador, um 

médico de plantão e alguns EPIs. Há uma paciente idosa 

com diagnóstico confirmado para Covid, em estado 

grave, e que ainda não teve como ser encaminhada para 

as unidades de referência, que são Campina Grande e 

João Pessoa, pois já estão com sua capacidade quase es-

trangulada”, afirmou Antônio Henriques. 

Ele acrescentou que a cidade não está em isola-

mento social, com o comércio aberto e as pessoas tran-

sitando nas ruas sem máscaras. Alagoa Grande já tem 48 

casos confirmados da doença e é uma das mais de 20 ci-

dades do Brejo que não conta com leitos de UTI para in-

ternamento de pacientes com Covid. “Ficamos extrema-

mente preocupados com a situação encontrada no hos-

pital e com a cidade funcionando normalmente, sem 

qualquer distanciamento social”, completou Bruno Le-

andro. 

Antônio Henriques ainda informou que o relató-

rio sobre a situação do hospital será encaminhado aos 

gestores e ao Ministério Público. “Além disso, voltare-

mos à unidade em breve para vermos se essas inconfor-

midades foram resolvidas. Foi nos informado que uma 

área do hospital estaria sendo preparada para o atendi-

mento dos pacientes suspeitos, mas por enquanto, ainda 

é um grande vazio. Isso precisa ser resolvido com urgên-

cia”, completou o vice-presidente. 

  

Ainda na região do Brejo, a Comissão de Enfren-

tamento ao Coronavírus do CRM-PB também esteve, no 
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dia 28 de maio, no Hospital Municipal Dr. Clóvis Bezerra, 

em Bananeiras, município a 129 km da capital parai-

bana. Na unidade, o vice-presidente do CRM-PB, Antô-

nio Henriques, e o conselheiro Bruno Leandro de Souza 

verificaram que há apenas um médico de plantão, há 

fluxo bidirecional de pacientes e realização de testes rá-

pidos e sorológicos para Covid-19, porém o hospital não 

dispõe de respirador. 

“O hospital tem um espaço destinado para os ca-

sos suspeitos ou confirmados de Covid, além de sala de 

sala de estabilização. O que nos preocupou foi a falta de 

respirador. Já fizemos essa orientação à diretoria da 

unidade”, explicou o Bruno Leandro. 

Na região do Brejo, além de Bananeiras, a Comis-

são de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB já vi-

sitou neste mês de maio os municípios de Areia, Alagoa 

Grande, Guarabira, Belém e Solânea. 

 

 

11 DE JUNHO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve, no dia 11 de junho de 2020, na cidade 

de Catolé do Rocha, a 400 km de João Pessoa, e visitou o 

Hospital Geral e o Hospital Infantil do município. As 

duas unidades estão bem estruturadas para atender a 

população e casos suspeitos e confirmados de Covid-19. 
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De acordo com o último Boletim Epidemiológico da Se-

cretaria de Saúde, divulgado ontem, há 71 casos de Co-

vid-19 confirmados no município. 

O Hospital Regional conta com dois respiradores, 

fluxo para realização de tomografia em uma clínica da 

cidade, equipe médica completa, equipamentos de pro-

teção individual (EPIS) em quantidade suficiente, medi-

camentos simples e para sedação, além de testes rápido 

e swab para diagnóstico de Covid-19. “A ressalva que fa-

zemos no hospital é em relação ao fluxo de entrada de 

pacientes com sintomas de Covid. Não há um local espe-

cifico para recepcionar estes pacientes, que comparti-

lham o mesmo espaço com os demais usuários”, expli-

cou o conselheiro e membro da Comissão de Enfrenta-

mento ao Coronavírus do CRM, Bruno Leandro de 

Souza.  

Já no Hospital Infantil de Catolé do Rocha a 

equipe verificou que a unidade está bem estruturada, 

tem um médico pediatra plantonista, conta com dois 

respiradores, tem espaço reservado para pacientes Co-

vid e estoque de EPIS e medicamentos adequados. No 

momento da visita, não havia nenhuma criança inter-

nada. 

“Os dois hospitais de Catolé do Rocha que visita-

mos foram uma grata surpresa. As unidades estão bem 

equipadas e estruturadas para atender a população e 

oferecem segurança aos profissionais”, disse o vice-pre-

sidente do CRM-PB, Antônio Henriques. 
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No dia 11 de junho, a Comissão de Enfrenta-

mento ao Coronavírus do CRM-PB também visitou o 

Hospital Público Estadual Prefeito José, em Itapororoca, 

cidade a 74km de João Pessoa e com 45 casos confirma-

dos de Covid-19, conforme o Boletim Epidemiológico da 

Secretaria de Saúde, divulgado ontem. 

De acordo com o conselheiro e tesoureiro do 

CRM-PB, Álvaro Pontes, o hospital funciona como uma 

unidade mista, dispõe de oito leitos e tem um bom ma-

quinário, porém está subutilizado. “Há apenas um mé-

dico de plantão, o que não possibilita o fluxo bidirecio-

nal, sendo assim pacientes covid e não covid se cruzam”, 

explicou. 

Apesar de não ser referência para os casos de Co-

vid-19, o hospital tem sala de estabilização com um res-

pirador (do centro cirúrgico), conta com sala de urgên-

cia para casos não covid, tem EPIs e escala de plantão 

completa, embora reduzida. “Apesar de o hospital ter 

uma quantidade pequena de atendimentos, o fato de ter 

apenas um único medico é preocupante. Não há pedia-

tras todos os dias, apenas na quinta à noite. Porém a mé-

dica está como clínica geral. Nas terças e quintas, a uni-

dade tem anestesiologistas, mas os procedimentos ele-

tivos estão suspensos”, disse o conselheiro. 

Na visita, foi verificado que o hospital recebeu há 

uma semana testes para diagnóstico de Covid-19. Ante-

riormente, os casos suspeitos eram encaminhados para 

uma unidade municipal. 

“Os casos mais graves recebidos na unidade es-

tão sendo encaminhados para o Hospital Regional de 
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Mamanguape ou para unidades de referência em João 

Pessoa. Segundo relatos da direção, até o momento não 

tem tido dificuldades em encaminhar os pacientes. A 

média de espera para transferência de pacientes Covid 

é em torno de 2h. Não há relatos de transferência recu-

sada ou problema no encaminhamento”, acrescentou 

Álvaro Pontes. 

A visita ao Hospital Regional de Itapororoca tam-

bém foi acompanhada pelo conselheiro e primeiro se-

cretário do CRM-PB Jocemir Paulino. 

 

 

15 DE JUNHO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB visitou no dia 15 de junho, o Hospital Municipal 

de Esperança, que está funcionando provisoriamente 

nas instalações da antiga Casa de Saúde São Francisco, 

enquanto está sendo reformado. Esperança fica a 150 

km de João Pessoa e a 27 km de Campina Grande e, con-

forme dados da Secretaria Estadual de Saúde, possui 

149 casos registrados de pessoas infectadas pelo novo 

coronavírus. 

De acordo com o vice-presidente do CRM-PB, An-

tônio Henriques, o hospital tem dois médicos de plantão 

(um para clínica médica e outro para pediatria), tem 

fluxo bem estabelecido para pacientes com suspeita de 

Covid-19, um ventilador mecânico, Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) em quantidade adequada e 

escala médica completa. “Felizmente, encontramos um 
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hospital organizado, com um fluxo bidirecional bem es-

tabelecido. Os pacientes com suspeita ou confirmados 

com a Covid são estabilizados no hospital e, se for neces-

sário, são encaminhados para Campina Grande, que é o 

município com serviços de saúde de referência para a 

doença”, destacou. 

Durante a visita, Antônio Henriques também 

apresentou a campanha do CRM-PB #medicoscontrao-

coronavirus, que está percorrendo vários municípios do 

Estado para conhecer de perto a estrutura oferecida pe-

los serviços de saúde no atendimento a casos suspeitos 

e confirmados de Covid-19, assim como orientar peda-

gogicamente os médicos sobre as práticas para prevenir 

a contaminação das equipes de trabalho e dos pacientes.  

 

 

18 DE JUNHO DE 2020 
 

Na manhã do dia 18 de junho, a Comissão de En-

frentamento ao Coronavírus do CRM-PB visitou o Hos-

pital e Maternidade Santa Filomena, em Monteiro, no 

Cariri paraibano, a 300 km de João Pessoa. De acordo 

com dados da Secretaria Estadual de Saúde, Monteiro já 

registrou 49 pessoas contaminadas pelo novo coronaví-

rus. 

Conforme o conselheiro e membro da Comissão, 

Bruno Leandro de Souza, o hospital apresenta um bom 

fluxo de atendimento para pacientes com suspeita e 

confirmados com a Covid-19. Além disso, a unidade re-

aliza exames de swabs e testes rápidos. “No momento da 
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visita havia três pacientes em observação, mas nenhum 

deles com gravidade clínica”, afirmou Bruno Leandro. 

Ele também acrescentou que foi construída uma 

ala no hospital para funcionar como Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). “Este seria um legado importante para 

o hospital após o período da pandemia. No entanto, ob-

servamos que ainda não há um médico específico para 

esta unidade”, disse. 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB já havia visitado o hospital de Monteiro no dia 

14 de abril. As pendências encontradas nesta data já fo-

ram resolvidas, conforme Bruno Leandro. “Além da uni-

dade de saúde já estar com um fluxo bidirecional defi-

nido, o diretor do hospital, Célio Roberto Soares, nos in-

formou que já foi nomeado o diretor técnico, o dr. Felipe 

Nóbrega”, disse. 

 

 

25 DE JUNHO DE 2020 
 

No dia 25 de junho de 2020, a Comissão de En-

frentamento ao Coronavírus do CRM-PB também visi-

tou o Hospital e Maternidade Sinhá Carneiro, em Santa 

Luzia, cidade a 43 km de Patos. Segundo o mais recente 

boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Sa-

úde, o município já notificou 158 casos de Covid e qua-

tro óbitos. 

Durante a visita, o conselheiro do CRM-PB, Bruno 

Leandro de Souza, verificou que a unidade hospitalar 

está bem estruturada e dispõe de fluxo bidirecional de 
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pacientes, tem uma quantidade suficiente de equipa-

mentos de proteção individual e medicamentos, realiza 

testes rápidos e swabs, além de encaminhar os pacien-

tes que necessitem de tomografia ou outros exames de 

imagem para cidade de Patos. “A unidade encontra-se 

bem estruturada para atender pacientes, sejam eles co-

vid ou não covid. O fluxo bidirecional contribui para evi-

tar contaminação e garantir uma melhor assistência aos 

pacientes”, disse o conselheiro. 

O relatório da visita será encaminhado à direto-

ria do CRM-PB e posteriormente enviado para direção 

do Hospital e Maternidade Sinhá Carneiro. 

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB visitou, no dia 25 de junho de 2020, o Complexo 

Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, em Pa-

tos. A cidade já registra, segundo dados da Secretaria Es-

tadual de Saúde, 1.187 casos confirmados de Covid e 51 

óbitos por causa da doença. 

Durante a visita, foi verificado que o hospital dis-

põe de 18 leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

exclusivos para os casos de Covid. Deste total, oito esta-

vam ocupados. A unidade conta com uma quantidade 

suficiente de equipamentos de proteção individual, po-

rém não dispõe de alguns sedativos e antibióticos que 

constam nos protocolos de tratamento de pacientes 

com Covid. “Apesar da falta de alguns medicamentos, os 

médicos estão substituindo as drogas sem oferecer risco 
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para o paciente”, disse o conselheiro do CRM-PB, Bruno 

Leandro de Souza. 

Outro ponto de inconformidade identificado na 

unidade foi em relação ao repouso médico. O local apre-

senta uma estrutura precária, oferecendo risco à saúde 

dos profissionais. “A direção administrativa do hospital 

foi informada e se comprometeu em sanar os problemas 

encontrados”, disse o conselheiro. 

O relatório da visita será encaminhado à direto-

ria do CRM-PB e posteriormente enviado para direção 

do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy 

Carneiro. 

 

 

02 DE JULHO DE 2020 
 

No dia 2 de julho de 2020, a Comissão de Enfren-

tamento ao Coronavírus do CRM-PB visitou o Hospital e 

Maternidade Ana Virginia, em Caaporã, município a 

64km de João Pessoa.  De acordo com dados da Secreta-

ria Estadual de Saúde, a cidade já notificou 750 casos de 

Covid-19 e nove óbitos da doença.  

A unidade conta com um médico plantonista 24h, 

tem espaço dedicado para pacientes suspeitos ou con-

firmados com Covid e dispõe de quantidade suficiente 

de Equipamentos de Proteção Individual e medicamen-

tos. “Verificamos que o hospital não tem respirador, mas 

a direção administrativa apresentou um documento in-

formando a aquisição. O fluxo de regulação de pacientes 

graves ou que necessitam de exames, como tomografia, 
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é para João Pessoa”, explicou o conselheiro e membro da 

Comissão, Bruno Leandro de Souza. 

 

Nas visitas realizadas nos municípios do litoral 

sul paraibano, a Comissão de Enfrentamento ao Corona-

vírus do CRM-PB esteve também na Policlínica Munici-

pal Dalvina Soares, em Pitimbu, no dia 2 de julho. A ci-

dade, localizada a 56 km de João Pessoa, possui 472 ca-

sos notificados de Covid-19 e cinco óbitos pela doença, 

de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. 

 A policlínica atende os pacientes suspeitos de in-

fecção pelo novo coronavírus, mas não possui leitos 

para internamento. A unidade realiza os testes rápidos 

e os pacientes que precisarem de internação são enca-

minhados para João Pessoa. Há EPIs e medicamentos 

básicos em quantidade suficiente. “Pelo próprio perfil 

da unidade, não há respiradores, nem realiza exame de 

imagens”, disse o conselheiro e membro da Comissão, 

Bruno Leandro de Souza. 

Além de observar os itens básicos para o atendi-

mento da população na unidade, o conselheiro apresen-

tou a campanha do CRM-PB #medicoscontraocoronavi-

rus. 

 

No dia 2 de julho de 2020, o CRM-PB esteve tam-

bém na Policlínica Municipal do Conde, durante as visi-

tas da Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus a 

unidades de saúde do litoral sul. O Conde, a 25 km de 
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João Pessoa, tem 388 casos notificados de Covid-19 e 

cinco óbitos pela doença. 

Apesar de ter quantidade de medicamentos e 

EPIs suficientes, médico de plantão 24 horas e sala de 

estabilização, a policlínica apresenta dois pontos de me-

lhoramento: necessita de respirador e de um aparelho 

de cardioversor moderno (importante para a condução 

de problemas cardíacos). Além disso, a unidade de sa-

úde tem uma estrutura física que necessita de reparos. 

 

O CRM-PB conheceu de perto também a reali-

dade do Hospital Municipal de Alhandra, município com 

322 casos confirmados de Covid-19 e nove óbitos pela 

doença. A unidade está em reforma e há 70 dias abriga 

um hospital de campanha. A previsão é que até o final 

do mês a reforma seja concluída. 

De acordo com o conselheiro e membro da Co-

missão de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB, 

Bruno Leandro de Souza, o hospital dispõe de equipe 

médica completa, com dois médicos de plantão, faz teste 

rápido e conta com sala vermelha com um respirador. 

No momento, a unidade não está realizando in-

ternação e os pacientes que necessitam de mais assis-

tência são encaminhados, por meio da regulação, para 

hospitais de João Pessoa ou Santa Rita. 
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06 DE JULHO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB visitou, no dia 6 de julho de 2020, a UPA e a Po-

liclínica Municipal de Ingá. A cidade fica a 99 km de João 

Pessoa e a 40 km de Campina Grande e, conforme dados 

da Secretaria Estadual de Saúde, já registrou 395 casos 

de Covid-19 e três mortes pela doença. 

O vice-presidente do CRM-PB e membro da Co-

missão, Antônio Henriques, destacou que a UPA possui 

uma equipe completa 24 horas, composta por dois mé-

dicos clínicos, um assistente social, um fisioterapeuta, 

quatro enfermeiros, um farmacêutico, além de um téc-

nico de laboratório. Possui ainda dois respiradores (um 

na ala Covid e outro na área vermelha) e três monitores. 

“A UPA possui os serviços laboratoriais 24h, testes rápi-

dos e sorologia. Além disso, vem realizando um trabalho 

junto aos profissionais de saúde do município, com tes-

tagem em massa para IGG e IGM”, disse. 

Já na Policlínica Municipal foi inaugurado, na se-

mana passada, o Centro Covid. A unidade, localizada ao 

lado da UPA, conta com médico de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 17h, além de enfermeiro e dois técnicos de en-

fermagem. “No Centro Covid são oferecidos os serviços 

de testagem e acompanhamento dos pacientes notifica-

dos e positivados. São encaminhados para a UPA apenas 

os casos mais graves”, completou o vice-presidente do 

CRM-PB. 
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09 DE JULHO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve mais uma vez na Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) de Guarabira, no Brejo paraibano, 

na manhã do dia 9 de julho de 2020. Esta é a única uni-

dade dedicada exclusivamente a pacientes com Covid-

19 em toda a região do Brejo, que inclui mais de 20 mu-

nicípios e cerca de 300 mil habitantes. O CRM-PB esteve 

em Guarabira e em outras cidades do Brejo no dia 14 de 

maio, constatou e denunciou estes problemas na assis-

tência a pacientes com Covid-19 na região, que ainda 

persistem. 

A UPA de Guarabira possui quatro leitos de UTI, 

quatro respiradores e seis leitos de enfermaria. A cidade 

já registrou 2.527 casos de pessoas infectadas pelo novo 

coronavírus e 22 óbitos. É a terceira cidade do Estado 

com o maior número de casos, ficando atrás apenas de 

João Pessoa e Campina Grande, conforme dados da Se-

cretaria Estadual de Saúde, divulgados nesta quarta-

feira (08). 

“O Brejo ainda não tem um hospital para receber 

pacientes vítimas do novo coronavírus. Todos os casos 

suspeitos e confirmados são encaminhados para a UPA 

de Guarabira. Os mais graves são tratados, intubados e 

encaminhados para um hospital de referência em Santa 

Rita ou João Pessoa”, destacou o vice-presidente do 

CRM-PB, Antônio Henriques.  

 Ele destacou, no entanto, que a UPA não 

possui um transporte especializado para fazer essa 



O CRM-PB em toda a Paraíba | 42 

 

Retorna ao Sumário 

transferência. Além disso, alguns pacientes não têm es-

tabilidade clínica para viajarem à região metropolitana 

de João Pessoa. “A equipe médica da UPA nos fez esta 

queixa. Não há uma unidade móvel avançada para o 

transporte e a transferência é arriscada para muitos pa-

cientes”, completou o vice-presidente. 

O conselheiro Bruno Leandro de Souza ainda 

acrescentou que faltam medicamentos importantes 

para a sedação dos pacientes de forma rotineira. “Infe-

lizmente, a região do Brejo continua com sérios proble-

mas na assistência aos pacientes com Covid-19. Não há 

hospital de referência, não há transporte adequado para 

a transferência dos pacientes e faltam medicamentos na 

UPA de Guarabira”, disse Bruno Leandro. 

 

Com 490 casos de Covid-19 e 10 óbitos pela do-

ença, Alagoa Grande é um município da região do Brejo 

paraibano a 117km de João Pessoa. No dia 9 de julho de 

2020, membros da Comissão de Enfrentamento ao Co-

ronavírus do CRM-PB estiveram na cidade e visitaram 

as instalações do Hospital Municipal de Alagoa Grande.  

Esta é a segunda vez que a Comissão visita a uni-

dade. A primeira foi no dia 28 de maio. De acordo com o 

conselheiro Bruno Leandro de Souza, ao longo deste pe-

ríodo, a estrutura do hospital melhorou consideravel-

mente. “Agora o hospital dispõe de uma área dedicada 

para atendimento e observação de pacientes com Covid 

e há médicos exclusivos para ala nos finais de semana”, 

disse o conselheiro. 
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Ele acrescentou ainda que a prefeitura da cidade 

lançou edital para contratação de médicos para a escala 

de segunda a sexta-feira para atendimento de pacientes 

infectados pelo novo coronavírus. “A direção do hospital 

está investindo também em capacitação. Nesta quinta, 

foi realizado um treinamento para médicos e demais 

profissionais de saúde sobre o uso do respirador. Esta-

mos satisfeitos com as mudanças na unidade após nossa 

primeira visita”, destacou.   

Na visita do dia 28 de maio, a Comissão verificou 

que o hospital não tinha um fluxo definido para pacien-

tes com suspeita de infecção do novo coronavírus, pos-

suía apenas um respirador, um médico de plantão e al-

guns EPIs. 

O vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henri-

ques, também participou da visita ao Hospital Municipal 

de Alagoa Grande. A ação da Comissão de Enfrenta-

mento ao Coronavírus do CRM-PB faz parte da campa-

nha do CRM-PB #medicoscontraocoronavirus. 

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve também, no dia 9 de julho de 2020, no 

Hospital Regional Dr Sá Andrade, na cidade de Sapé. A 

cidade, a 60 km de João Pessoa, tem 603 casos de Covid-

19 e 20 óbitos pela doença. É o 16º município paraibano 

com o maior número de casos notificados de Covid-19. 

O Hospital Regional possui três médicos de plan-

tão 24 horas, dois ventiladores para pacientes graves e 

quantidade de EPIs suficiente. Os dois principais proble-

mas da unidade de saúde são o não funcionamento do 
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laboratório durante 24 horas e a falta de um gasômetro. 

“O laboratório só funciona pela manhã, o que dificulta a 

assistência aos pacientes graves, que precisam de moni-

torização constante e ficam sem esse apoio e sem o ga-

sômetro”, explicou o conselheiro Bruno Leandro de 

Souza. 

Além do conselheiro, o vice-presidente do CRM-

PB, Antônio Henriques, também visitou a unidade e 

apresentou a campanha do CRM-PB #medicoscontrao-

coronavirus. 

 

 

16 DE JULHO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB iniciou, no dia 16 de julho de 2020, visitas a uni-

dades de saúde no Sertão paraibano. Na cidade de Core-

mas, a 395 km de João Pessoa, a Comissão esteve no 

Hospital e Maternidade Estevam Marinho, uma unidade 

estadual e que está bem estruturada para o atendimento 

inicial aos pacientes com suspeita e confirmação de Co-

vid-19. Coremas, conforme informações da Secretaria 

Estadual de Saúde, tem 59 casos notificados de Covid-

19 e um óbito pela doença. 

O hospital possui um fluxo bidirecional, sepa-

rando os pacientes com síndrome gripal dos demais, 

dois médicos de plantão 24 horas, laboratório 24 horas, 

realiza radiografias, quantidade suficiente de medica-

mentos e EPIs, mas apenas um respirador no bloco ci-

rúrgico. “Recomendamos à diretoria alocar o respirador 
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no setor de urgência e emergência para os pacientes 

mais críticos”, afirmou o conselheiro e membro da Co-

missão, Bruno Leandro de Souza, que realizou a visita 

com o vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques. 

 

Na cidade de Conceição, no Sertão paraibano, a 

475 km de João Pessoa, a Comissão de Enfrentamento 

ao Coronavírus do CRM-PB visitou o Hospital e Materni-

dade Municipal Caçula Leite e constatou que é preciso 

fazer algumas adequações. A cidade tem 137 casos noti-

ficados de Covid-19 e um óbito pela doença, conforme 

Boletim da Secretaria Estadual de Saúde. 

Durante a visita, a Comissão observou que o hos-

pital não dispõe de fluxo bidirecional, ficando todos os 

pacientes aguardando na recepção. Apenas após a sus-

peita de infecção pelo coronavírus que os pacientes são 

encaminhados para um espaço reservado. Além disso, o 

hospital tem uma estrutura física antiga e conta apenas 

com um respirador, mas que não está em funciona-

mento na sala adequada. 

A unidade de saúde possui medicamentos e EPIs 

suficientes, mas os pacientes que precisam de atendi-

mento especializado são transferidos para Piancó ou Pa-

tos. “Faremos sugestões de melhoramento e adequa-

ções para que a população de Conceição tenha uma me-

lhor assistência de saúde. Sugerimos alocar o respirador 

na ala de urgência e emergência e vamos propor o fluxo 

bidirecional para os pacientes”, afirmou o vice-presi-

dente do CRM-PB, Antônio Henriques. 
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A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve também, no dia 16 de julho de 2020, no 

município de Itaporanga e visitou o Hospital Distrital Dr 

José Gomes da Silva. A cidade, no Sertão paraibano, a 

415 km de João Pessoa, já registrou 62 casos de Covid-

19 e um óbito. 

De acordo com o vice-presidente do CRM-PB, An-

tônio Henriques, o hospital está bem estruturado, com 

fluxo bidirecional, quatro respiradores para leitos semi-

intensivo, realiza teste rápido para Covid e possui medi-

camentos e EPIs em quantidade suficiente. O hospital 

conta com dois médicos clínicos de plantão, um obstetra 

e um anestesista. “Os pacientes que necessitam de inter-

namento são encaminhados para Piancó”, disse Antônio 

Henriques. 

O conselheiro Bruno Leandro de Souza, membro 

da Comissão do CRM-PB, acrescentou que os pontos ne-

gativos encontrados no hospital não são referentes ao 

atendimento aos pacientes suspeitos ou infectados pelo 

coronavírus. “Há algumas inconformidades na materni-

dade do hospital. Faltam sala de pré parto e pediatra na 

sala de parto. De um modo geral, é preciso melhorar a 

atenção materno-infantil da unidade de saúde”, afirmou 

o conselheiro. 

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve, no dia 16 de julho de 2020, no Hospital 

Regional de Piancó, durante as visitas realizadas a uni-

dades de saúde do Sertão. A cidade, localizada a 388 km 
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de João Pessoa, tem 101 casos de Covid-19 registrados 

e três óbitos pela doença. 

A equipe do CRM-PB constatou que o hospital 

está bem estruturado para receber pacientes com sus-

peita e confirmados com infecção pelo novo coronaví-

rus. Também foi observado que foram feitas reformas 

no bloco cirúrgico e na Central de Materiais Esteriliza-

dos (CEM), propostas pela equipe de fiscalização do 

CRM-PB, em novembro do ano passado. 

“Encontramos um hospital organizado, com fluxo 

bidirecional e ala exclusiva para atendimento aos paci-

entes com Covid-19”, afirmou o vice-presidente do 

CRM-PB, Antônio Henriques. Ele ainda acrescentou que 

o hospital conta com dois médicos exclusivos para a ala 

Covid, um médico para a UTI Covid e um médico para os 

demais atendimentos. Há EPIs e medicamentos em 

quantidade suficientes. 

O hospital de Piancó possui oito leitos de enfer-

maria e oito leitos de UTI. No momento da visita, quatro 

leitos de enfermaria e dois de UTI estavam ocupados. O 

conselheiro Bruno Leandro de Souza destacou que a UTI 

tem capacidade de realizar hemodiálise e possui todos 

os equipamentos necessários para assistência aos paci-

entes. “Além disso, o hospital realiza terapia com plasma 

convalescente para pacientes com Covid-19. O trata-

mento já foi feito com três pacientes, sendo que um de-

les já recebeu alta hospitalar com melhora clínica”, disse 

o conselheiro. 
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A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB, durante as visitas realizadas ao Sertão parai-

bano, no dia 16 de julho de 2020, esteve também no mu-

nicípio de Aguiar, localizado a 421 km de João Pessoa e 

com apenas 5,5 mil habitantes. A cidade já registrou 20 

casos de infecção pelo novo coronavírus e nenhum 

óbito. 

A equipe do CRM-PB visitou o Hospital Distrital 

Francisco Bento Cabral, uma unidade de saúde estadual, 

com 12 leitos, nenhum respirador e que não interna pa-

cientes. “É preciso fazer uma rediscussão sobre esta uni-

dade de saúde, pois ele não funciona como hospital es-

tadual, talvez como uma unidade mista. Quando é neces-

sário internar, o paciente é transferido para Piancó”, 

destacou o conselheiro e membro da Comissão do CRM-

PB, Bruno Leandro de Souza. Ele ainda acrescentou que 

o serviço possui EPIs e medicamentos em quantidade 

suficiente. 

 

 

21 DE JULHO DE 2020 
 

Na manhã do dia 21 de julho de 2020, a Comissão 

de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB visitou 

Alcantil, a 195 km de João Pessoa e a 70 km de Campina 

Grande. A cidade dispõe de apenas uma Unidade Básica 

de Saúde – PSF I, na zona urbana, e de um Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (Nasf). No PSF, há médicos 
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apenas duas vezes por semana (segunda e quarta-feira) 

e, no Nasf, não há médicos. 

A cidade, que tem 26 casos notificados de Covid-

19 e nenhum óbito pela doença, não possui fluxo de 

atendimento específico para pacientes suspeitos e com 

infecção pelo novo coronavírus. No entanto, realiza tes-

tes rápidos em pessoas que estejam com sintomas gri-

pais há mais de uma semana e possui EPIs em quanti-

dade suficiente. 

Pacientes que evoluem para a forma grave da do-

ença são transferidos para Campina Grande. “A cidade 

não tem unidade hospitalar, portanto não possui respi-

rador e nenhum apoio para os pacientes mais graves”, 

afirmou o conselheiro e membro da Comissão do CRM-

PB, Bruno Leandro de Souza. 

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve também, na manhã do dia 21 de julho de 

2020, na Unidade Básica de Saúde Dr. José Augusto 

Amorim, no município de Barra de Santana, a 164 km de 

João Pessoa e a 40 km de Campina Grande. A cidade, com 

8,2 mil habitantes, não possui hospital e apenas quatro 

UBS, na zona urbana. Conforme dados da Secretaria Es-

tadual de Saúde, já foram registrados 72 casos de Covid-

19 na cidade e dois óbitos pela doença. 

A unidade visitada possui espaço amplo e bem 

estruturado, com quantidade de EPIs suficientes, mas só 

funciona durante o dia. Portanto, à noite, não há assis-

tência médica à população. Há um leito específico para 
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pacientes com síndromes gripais ou insuficiência respi-

ratória, com um torpedo de oxigênio, mas sem respira-

dor. Os pacientes com suspeita de Covid-19, em estado 

grave, são encaminhados para Campina Grande, através 

do SAMU. 

 

Com 733 casos notificados de Covid-19 e cinco 

óbitos pela doença, a cidade de Queimadas foi visitada, 

no dia 21 de julho, pela Comissão de Enfrentamento ao 

Coronavírus do CRM-PB. A equipe do Conselho esteve 

no Hospital Geral de Queimadas, uma unidade estadual, 

que não é referência para o atendimento a pacientes 

com Covid-19, mas faz os atendimentos iniciais, encami-

nhando para o isolamento e intubando, se for necessá-

rio. 

“O hospital possui um respirador na sala verme-

lha e outro na sala de observação. Os pacientes que pre-

cisam ser intubados, são estabilizados no hospital e en-

caminhados para Campina Grande”, explicou o vice-pre-

sidente do CRM-PB, Antonio Henriques, que fez as visi-

tas com o conselheiro Bruno Leandro de Souza. Queima-

das fica a apenas 15 km de Campina Grande e a 140 km 

de João Pessoa. 

 

 

24 DE JULHO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve, no dia 24 de julho de 2020, no Hospital 
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Distrital Dr José de Souza Maciel, em Pedras de Fogo, a 

55 km de João Pessoa. A cidade possui 1.157 casos re-

gistrados de Covid-19 e 21 óbitos pela doença. É a nona 

cidade do estado com o maior número de casos de infec-

ção pelo novo coronavírus. 

A unidade de saúde possui fluxo bidirecional, 

com ala exclusiva para pacientes com Covid-19, onde fi-

cam os pacientes com casos moderados da doença. Os 

casos graves são encaminhados para a região de João 

Pessoa. 

Conforme o conselheiro e membro da Comissão, 

Bruno Leandro de Souza, o hospital ainda não possui ne-

nhum respirador em funcionamento, mas o equipa-

mento já foi adquirido e será instalado em breve, após a 

conclusão de uma reforma. O estoque de EPIs e medica-

mentos é suficiente e há dois médicos de plantão du-

rante 24h.  

 

Com 10,7 mil habitantes, 390 casos registrados 

de Covid-19 e seis óbitos pela doença, a cidade de Juri-

piranga recebeu a visita da Comissão de Enfrentamento 

ao Coronavírus do CRM-PB, no dia 24 de julho de 2020. 

A equipe do Conselho esteve na Unidade Mista de Juri-

piranga, que possui um médico de plantão 24 horas, 

fluxo bidirecional, além de medicamentos e EPIs em 

quantidade suficiente. 

“Os pacientes com Covid-19 são atendidos em 

sala de isolamento próprio. A unidade não possui respi-

rador, então os casos moderados são encaminhados 

para Itabaiana e os casos graves para a região de João 
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Pessoa”, afirmou o conselheiro e membro da Comissão, 

Bruno Leandro de Souza. Juripiranga fica a 70 km de 

João Pessoa e a 12 km de Itabaiana. 

  

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve, no dia 24 de julho de 2020, na cidade de 

Pilar, a 60 km de João Pessoa e a 90 km de Campina 

Grande. Com cerca de 12 mil habitantes, a cidade já re-

gistrou 235 casos de Covid-19 e três óbitos pela doença. 

A equipe do CRM-PB visitou a Unidade Mista de saúde, 

onde há médico de plantão 24 horas, quantidade de EPIs 

e de medicamentos suficiente, realiza teste rápido para 

Covid e possui fluxo bidirecional, com atendimento di-

recionado a pacientes com suspeita de infecção pelo 

novo coronavírus. 

“A unidade realiza a estabilização do paciente. Os 

casos moderados são encaminhados para Itabaiana e os 

pacientes graves são regulados para Campina Grande. O 

local ainda não dispõe de respirador, por isso, vamos 

conversar com os gestores municipais para que seja 

feita a aquisição do equipamento e o treinamento da 

equipe de saúde e, assim, possa ser feita a condução dos 

pacientes mais graves”, afirmou o conselheiro e mem-

bro da Comissão do CRM-PB, Bruno Leandro de Souza. 

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve no Hospital Geral de Taperoá, no dia 24 

de julho de 2020. A unidade tem uma estrutura física 
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adequada, escala médica completa e insumos suficien-

tes, apesar de alguns medicamentos estarem com o es-

toque baixo. O hospital possui 56 leitos (cirúrgico, obs-

tétrico e clínica), UTI para estabilização, Radiografia fixa 

e móvel, laboratório 24 horas, fluxo bidirecional, mas 

não é referência para o atendimento a pacientes com Co-

vid-19. Estes pacientes são transferidos para Campina 

Grande. 

“O hospital tem espaço e recursos suficientes 

para atender mais pacientes. No entanto, desde o início 

da pandemia, a quantidade de leitos e respiradores di-

minuiu, por empréstimo ao Complexo Hospital Clemen-

tino Fraga, em João Pessoa. Antes eram seis respirado-

res, agora são três”, afirmou o conselheiro e tesoureiro 

do CRM-PB, Álvaro Pontes. 

Taperoá está localizada na microrregião do Ca-

riri paraibano, a 250 km de João Pessoa e a 122 km de 

Campina Grande. A cidade tem cerca de 15 mil habitan-

tes, já registrou 60 casos de infecção pelo novo corona-

vírus e dois óbitos.  

 

O CRM-PB, através de sua Campanha #medicos 

contra o coronavírus, esteve também, no dia 24 de julho, 

na cidade de Princesa Isabel, a 440 km de João Pessoa e 

a 315 km de Campina Grande. A Comissão de Enfenta-

mento ao Coronavírus visitou o Hospital Regional de 

Princesa, que está com a escala médica completa, quan-

tidade suficiente de EPIs, possui laboratório 24 horas, 

aparelho de radiografia, realiza testes rápidos para Co-
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vid-19 (inclusive nos funcionários), tem fluxo bidirecio-

nal e possui cinco respiradores, além de mais dois na 

base do SAMU. 

“O hospital conta com um Centro de Enfrenta-

mento ao Covid, um programa do governo federal, ape-

sar de não ser referência para o tratamento da doença. 

O médico deste centro trabalha até às 19h. O centro 

conta com enfermaria com respiradores e monitores, 

onde os pacientes são estabilizados e encaminhados 

para Piancó ou Patos”, disse o tesoureiro do CRM-PB, Ál-

varo Pontes. 

Desde o início da pandemia, a cidade de Princesa 

registrou 61 casos de infecção pelo novo coronavírus e 

quatro óbitos. O município possui 23,3 mil habitantes e 

está localizado no Sertão paraibano. 

 

Além de visitar o Hospital Regional de Princesa 

Isabel, no Sertão paraibano, o CRM-PB esteve também 

na UPA da cidade. O tesoureiro do Conselho, Álvaro Pon-

tes, que visitou a unidade, destacou que o local está bem 

estruturado, com EPIs e medicamentos em quantidade 

suficiente, escala completa com três médicos, laborató-

rio e radiografia funcionando 24 horas, realiza teste rá-

pido para Covid-19 e possui dois respiradores. 

“No entanto, a UPA não tem fluxo bidirecional e 

não é referência para Covid-19. Os pacientes mais gra-

ves são encaminhados para o hospital regional da ci-

dade ou para Patos. Observamos que não há uma inte-

gração entre a UPA e o hospital”, destacou Álvaro Pon-

tes. 
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27 DE JULHO DE 2020 
 

O CRM-PB esteve, no dia 27 de julho, na cidade 

de Cacimba de Dentro, na microrregião do Curimataú 

paraibano, a 170 km de João Pessoa, e constatou que o 

hospital Luiz Olegário da Silva, inaugurado desde 2018, 

e que beneficiaria parte da população desta região, 

ainda não começou a funcionar. A unidade, com área de 

mais de 1,7 mil m2, possui respiradores, bloco cirúrgico 

e radiografia. No entanto, não recebe pacientes. 

Atualmente, a assistência à saúde da população 

de Cacimba de Dentro é realizada no hospital municipal 

Isabel Moreira de Souza, que só tem um médico de plan-

tão 24 horas, não possui respirador, não faz monitoriza-

ção dos pacientes vítimas da Covid-19, não tem labora-

tório especializado, nem realiza exame de imagens. No 

entanto, no hospital Luiz Olegário da Silva, que recebeu 

um investimento de aproximadamente R$8 milhões, 

conforme dados do Governo da Paraíba, na época de sua 

inauguração, há dois respiradores na sala de estabiliza-

ção, bloco cirúrgico completo, sala de radiografia com 

equipamentos e Central de Esterilização. 

“Encontramos um grande paradoxo na cidade. 

Enquanto há um atendimento precário no hospital mu-

nicipal, há um amplo e importante equipamento de sa-

úde sem estar em funcionamento, inaugurado há quase 

dois anos. Faltam alguns reparos e instalação de alguns 

equipamentos, mas o hospital tem uma estrutura exce-

lente para atender a população da região”, destacou o 

vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques. 
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Cacimba de Dentro possui 17,2 mil habitantes e, 

desde o início da pandemia da Covid-19, já registrou 

138 casos de infecção pelo novo coronavírus e um óbito, 

conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde. 

“O hospital municipal, que atende a população 

atualmente, não realiza o fluxo bidirecional dos pacien-

tes com suspeita de Covid-19, ficando todos na mesma 

recepção. Se tiverem algum sintoma gripal ou suspeita 

de infecção pelo novo coronavírus são encaminhados 

para uma unidade básica, nos casos leves. Os casos mo-

derados e graves ficam em isolamento para serem 

transferidos para a UPA de Guarabira, que é a única uni-

dade de referência Covid para o Brejo paraibano”, expli-

cou o conselheiro e membro da Comissão de Enfrenta-

mento ao Coronavírus do CRM-PB, Bruno Leandro de 

Souza. 

De acordo com informações do Governo da Para-

íba, na época da inauguração do hospital, em dezembro 

de 2018, a unidade deveria possuir 28 leitos, sendo seis 

para observação adulto, dois leitos de observação pedi-

átrica, sala de estabilização de pacientes graves, sala de 

procedimentos e pequenas cirurgias, inaloterapia e en-

fermarias climatizadas. 

Após a visita desta segunda-feira, o CRM-PB vai 

elaborar um relatório que será encaminhado aos gesto-

res estaduais e municipal, além do Ministério Público. 

 

Ainda no dia 27 de julho, a Comissão de Enfren-

tamento ao Coronavírus do CRM-PB visitou Cacimba de 

Dentro, cidade com 17,2 mil habitantes e que, desde o 
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início da pandemia da Covid-19, já registrou 138 casos 

de infecção pelo novo coronavírus e um óbito, conforme 

dados da Secretaria Estadual de Saúde. 

A assistência à saúde da população de Cacimba 

de Dentro é realizada no Hospital Municipal Isabel Mo-

reira de Souza, que só tem um médico de plantão 24 ho-

ras, não possui respirador, não faz monitorização dos 

pacientes vítimas da Covid-19, não tem laboratório es-

pecializado, nem realiza exame de imagens. 

“O hospital municipal, que atende a população 

atualmente, não realiza o fluxo bidirecional dos pacien-

tes com suspeita de Covid-19, ficando todos na mesma 

recepção. Se tiverem algum sintoma gripal ou suspeita 

de infecção pelo novo coronavírus são encaminhados 

para uma unidade básica, nos casos leves. Os casos mo-

derados e graves ficam em isolamento para serem 

transferidos para a UPA de Guarabira, que é a única uni-

dade de referência Covid para o Brejo paraibano”, expli-

cou o conselheiro e membro da Comissão de Enfrenta-

mento ao Coronavírus do CRM-PB, Bruno Leandro de 

Souza. 

A comissão também conheceu as instalações do 

Hospital Luiz Olegário da Silva, inaugurado desde 2018, 

e que beneficiaria parte da população desta região, mas 

que ainda não começou a funcionar. A unidade, com 

área de mais de 1,7 mil m2, possui respiradores, bloco 

cirúrgico e radiografia. No entanto, não recebe pacien-

tes. 
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Na manhã do dia 27 de julho, a Comissão de En-

frentamento ao Coronavírus do CRM-PB visitou Hospi-

tal Municipal de Lagoa Seca. O município fica a 9 km de 

Campina Grande e tem uma população de 26 mil habi-

tantes. Desde o início da pandemia de Covid-19, já foram 

registrados 571 casos da doença e 12 óbitos, segundo 

dados da Secretaria Estadual de Saúde. 

Durante a visita, a equipe do CRM-PB constatou 

que o hospital tem fluxo bidirecional de pacientes, leitos 

dedicados para observação e internamento de casos le-

ves de Covid, EPIs e medicamentos em quantidade sufi-

cientes. 

De acordo com o conselheiro do CRM-PB e mem-

bro da Comissão, Bruno Leandro de Souza, o laboratório 

só funciona no período diurno e os pacientes mais gra-

ves são encaminhados para Campina Grande. Ele desta-

cou ainda que a unidade não dispõe de gasometria e exa-

mes de imagem. 

“O hospital não oferece um exame simples de ra-

diografia, que é importante para o atendimento à popu-

lação, independentemente deste período de pandemia”, 

explicou o conselheiro. A visita à cidade de Lagoa Seca 

foi acompanhada pelo vice-presidente do CRM-PB, An-

tônio Henriques, e faz parte das ações da campanha 

#medicoscontraocoronavirus. 

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB também esteve, na manhã do dia 27 de julho, 
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na Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ara-

runa, cidade localizada a 77 km de Campina Grande e 

163 km de João Pessoa. De acordo com dados da Secre-

taria Estadual de Saúde, o município já registrou 212 ca-

sos de Covid-19 e 5 óbitos pela doença. 

O serviço visitado, que está funcionando tempo-

rariamente dentro de uma Unidade Básica de Saúde e de 

um Centro de Reabilitação, será transferido para o hos-

pital municipal quando for concluída a construção. ⠀ 

De acordo com o conselheiro e membro da co-

missão, Bruno Leandro de Souza, a unidade conta com 

fluxo bidirecional para pacientes, tem sala de isola-

mento para pacientes covid e um leito com respirador. 

Para os pacientes não covid, o serviço também conta 

com mais um respirador. 

A unidade dispõe de EPIs e medicamentos sufici-

entes, inclusive sedativos, e conta com um médico de 

plantão. “A segurança no fluxo de atendimento de paci-

entes covid e não covid é garantindo com a sala de para-

mentação. O serviço atende as necessidades da popula-

ção da região”, disse o conselheiro. 

 

 

28 DE JULHO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve na cidade de Remígio, a 154 km de João 

Pessoa e a 50 km de Campina Grande, para visitar o 

Pronto Atendimento Eunice Leal de Souza. Na unidade, 
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há um médico de plantão 24 horas, EPIs e medicamen-

tos em quantidade suficiente, mas não há respiradores 

e nenhum suporte avançado para a assistência a pacien-

tes graves. Estes são encaminhados para Campina 

Grande. Remígio tem 17,5 mil habitantes, 214 casos re-

gistrados de Covid-19 e três óbitos pela doença. 

“O pronto atendimento tem uma estrutura ade-

quada, mas falta um suporte avançado, com uma sala 

vermelha melhor equipada. Por isso, vamos sugerir a 

aquisição de um respirador para que o paciente mais 

grave seja melhor atendido”, afirmou o conselheiro e 

membro da Comissão do CRM-PB, Bruno Leandro de 

Souza.  

 

 

29 DE JULHO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve também, no dia 29 de julho, no municí-

pio de Manaíra, no Sertão paraibano, a 450 km de João 

Pessoa, onde foi visitado o Centro de Saúde da cidade. 

Conforme o tesoureiro do Conselho, Álvaro Pontes, a 

unidade possui fluxo bidirecional, tem dois médicos de 

plantão (um para paciente Covid e outro não), mas não 

realiza internações e não tem respirador.  

O Centro de saúde tem laboratório e realiza exa-

mes por agendamento ou urgência, além de fazer os tes-

tes rápidos para Covid-19. Os pacientes que necessitam 

de mais cuidados são transferidos para Princesa Isabel 

ou Patos. 
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“O centro de saúde cumpre bem o seu papel para 

a cidade de apenas 11 mil habitantes. O fluxo bidirecio-

nal está sendo bem feito e a equipe médica vem desem-

penhando um bom trabalho”, disse Álvaro. A cidade de 

Manaíra registrou, desde o início da pandemia, apenas 

10 casos de infecção pelo novo coronavírus e um óbito 

pela doença. 

 

 

03 DE AGOSTO DE 2020 
 

No dia 3 de agosto de 2020, o CRM-PB visitou a 

cidade de Umbuzeiro, a 175 km de João Pessoa. A cidade, 

com 9,3 mil habitantes, já registrou 72 casos de Covid-

19 e dois óbitos pela doença. A Comissão de Enfrenta-

mento ao Coronavírus do CRM-PB esteve no Pronto 

Atendimento Municipal de Umbuzeiro e encontrou al-

gumas irregularidades, como a falta de médicos durante 

o dia e de um diretor técnico. 

“O pronto atendimento só possui médicos no pe-

ríodo noturno. Apenas nos finais de semana que há mé-

dicos 24 horas. Desta forma, a população da cidade só 

conta com atendimento médico durante o dia nas uni-

dades básicas de saúde. Esta é uma irregularidade que 

precisa ser corrigida. Já conversamos com a secretária 

municipal de saúde e ela se comprometeu em regulari-

zar a escala médica do pronto atendimento em um 

prazo de 30 dias, sob pena de interdição ética da uni-

dade pelo CRM-PB”, afirmou o vice-presidente do CRM-

PB, Antônio Henriques.  
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Ele ainda acrescentou que o pronto atendimento 

faz teste rápido para Covid-19, tem EPIs e medicamen-

tos básicos em quantidade suficiente, mas não dispõe de 

respiradores. Os pacientes com quadros graves são en-

caminhados para Campina Grande ou Queimadas. “A se-

cretária municipal de saúde também nos informou, du-

rante nossa visita, que os dois respiradores que estão 

emprestados a outra secretaria municipal de saúde já 

foram solicitados de volta, para que assim, o pronto 

atendimento possa prestar melhor atendimento a popu-

lação de Umbuzeiro”, afirmou o conselheiro e membro 

da Comissão do CRM-PB, Bruno Leandro de Souza. 

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve também, no dia 3 de agosto de 2020, na 

cidade de Aroeiras, a 180 km de João Pessoa. O Hospital 

Municipal Doroteia Marques de Aguiar está interditado 

pelo CRM-PB desde o dia 17 de janeiro deste ano, por 

estar funcionando precariamente, faltando médicos e 

equipamentos, além de estrutura predial comprome-

tida, com mofos e infiltrações. Na visita desta segunda-

feira, o CRM-PB constatou que a unidade hospitalar está 

em reforma e que a previsão de finalização é em um 

prazo de 15 dias. 

“Solicitamos a abertura do hospital o mais rápido 

possível. Inicialmente, havia uma previsão da reforma 

ser terminada em maio, mas como está sendo feita tam-

bém uma canalização de gases, a obra atrasou. En-

quanto isso, o pronto atendimento à população da ci-
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dade é feito em uma unidade básica de saúde, que pos-

sui alguns problemas”, afirmou o vice-presidente do 

CRM-PB, Antônio Henriques. 

Ele acrescentou que atualmente os atendimentos 

estão sendo realizados na UBS Antônio Chã, que conta 

com médicos 24 horas, todos os dias, e possui quanti-

dade suficiente de medicamentos. No entanto, foram en-

contrados EPIs inadequados, como a máscara KN95, 

proibida pela Anvisa para o uso de profissionais de sa-

úde que estão na linha de frente contra a Covid-19. 

“Além disso, o médico plantonista da unidade de 

saúde nos relatou que está sendo difícil e laborosa a re-

gulação dos pacientes, o que tem complicado a situação 

de alguns e os deixado mais tempo em uma unidade de 

saúde com pouca capacidade de atendimento”, disse o 

conselheiro e membro da Comissão do CRM-PB, Bruno 

Leandro de Souza. Ele ainda acrescentou que os médi-

cos informaram que os profissionais que não eram con-

cursados e tiveram que se afastar do trabalho por conta 

de infecção pelo novo coronavíus não receberam seus 

vencimentos. 

“Vamos encaminhar as queixas dos médicos à Se-

cretaria Municipal de Saúde e marcar reunião com a 

Central de Regulação Estadual para checar o fluxo de pa-

cientes e saber como agilizar a transferência dos casos 

mais graves em municípios com capacidade reduzida de 

atendimento”, completou o vice-presidente do CRM-PB.  

Desde o início da pandemia, a cidade de Aroeiras 

já registrou 180 casos de Covid-19 e nenhum óbito, con-

forme dados divulgados pela Secretaria Estadual de Sa-

úde. 
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06 DE AGOSTO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve, no dia 6 de agosto de 2020, em Rio 

Tinto, a 70 km de João Pessoa. A cidade já registrou 985 

casos de infecção pelo novo coronavírus e 21 pessoas 

morreram de Covid-19. Com 24,2 mil habitantes, Rio 

Tinto ocupa a 16ª posição no ranking de cidades com o 

maior número de casos de Covid-19 na Paraíba. 

Apesar disso, o hospital municipal Dr Francisco 

Porto não possui respiradores, está sem diretor técnico 

nomeado e possui alguns EPIs inadequados, como a 

máscara KN95, proibida pela Anvisa para uso de profis-

sionais de saúde que estão lidando com a pandemia. A 

equipe do CRM-PB também constatou que o hospital 

tem medicamentos suficientes e tem um médico de 

plantão por 24 horas. 

“O CRM-PB já solicitou a imediata nomeação de 

um diretor técnico para o hospital e a compra de másca-

ras N95 ou PFF2, além da compra de respiradores. 

Mesmo que o hospital não seja referência para pacientes 

com Covid-19 é necessário ter uma mínima estrutura 

para a estabilização dos casos moderados e graves, an-

tes que seja feita a transferência para uma unidade hos-

pitalar com mais condições de atendimento”, ressaltou 

o vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques. 

A Comissão do CRM-PB também constatou que 

na cidade há um Pronto Atendimento já construído há 

alguns anos, mas fechado e sem uso. “A população de Rio 

Tinto vem sendo atendida de forma precária, mas há 
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uma outra unidade já erguida e que não serve à popula-

ção. Vamos solicitar informações aos gestores munici-

pais sobre esta unidade e se há equipamentos que po-

dem ser utilizados”, completo o conselheiro e membro 

da Comissão, Bruno Leandro de Souza. 

 

O município de Baía da Traição, a 85 km de João 

Pessoa, não dispõe de pronto atendimento médico ou 

unidade hospitalar. Os quase 9 mil habitantes da cidade 

que, desde o início da pandemia, já registrou 496 casos 

de Covid-19 e cinco óbitos pela doença, contam apenas 

com unidades básicas de saúde. No entanto, o posto de 

triagem da principal Unidade Básica de Saúde da Famí-

lia (UBSF) Antônio Palitot estava sem realizar atendi-

mentos e sem médicos no momento da visita do CRM-

PB, no início da tarde do dia 6 de agosto de 2020. 

“Infelizmente a população da cidade está desas-

sistida. Os casos leves, relacionados ao novo coronaví-

rus, são encaminhados para as unidades básicas de sa-

úde. Estas unidades realizam o teste rápido para a Co-

vid-19. Já os casos graves são direcionados para Ma-

manguape, que possui um hospital regional. Para estes 

casos, portanto, perde-se um tempo precioso para que 

vidas sejam salvas, uma vez que estes pacientes não re-

cebem qualquer assistência inicial até que cheguem ao 

hospital de referência”, afirmou o vice-presidente do 

CRM-PB, Antônio Henriques. 

O conselheiro e membro da Comissão de Enfren-

tamento ao Coronavírus, Bruno Leandro de Souza, 

acrescentou que o CRM-PB irá encaminhar o relatório 
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da visita ao Ministério Público Estadual para que tome 

ciência e as providências que julgar necessárias. “Além 

disso, vamos solicitar aos gestores municipais um pla-

nejamento para o atendimento de urgência e emergên-

cia à população, em período integral”, afirmou o conse-

lheiro. 

 

  

13 DE AGOSTO DE 2020 
 

Na manhã do dia 13 de agosto de 2020, o CRM-

PB visitou a cidade de Paulista, no Sertão paraibano, di-

visa com o Rio Grande do Norte, a 410 km de João Pes-

soa. A cidade de 12,2 mil habitantes tem 204 casos re-

gistrados de infecção pelo novo coronavírus e dois óbi-

tos pela Covid-19. A Comissão de Enfrentamento ao Co-

ronavírus do CRM-PB esteve na Unidade Básica de Sa-

úde PSF VI Helena Saldanha Veras e no Hospital Munici-

pal Emerentina Dantas e constatou que a assistência à 

saúde da população vem sendo prestada de forma ade-

quada. 

A UBS é referência para pacientes suspeitos ou 

confirmados com a Covid-19. Lá os pacientes fazem o 

teste rápido para a doença e são triados. Os casos leves 

são encaminhados para tratamento domiciliar e os mo-

derados e graves, para o hospital municipal. A unidade 

básica possui EPIs adequados e em quantidade sufici-

ente e conta com médicos todos os dias, sendo das 7h às 

17h de segunda a sexta-feira e das 7h às 19h nos sába-

dos e domingos. 
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Os pacientes que precisarem de assistência mé-

dica à noite, contam com o Hospital Municipal Emeren-

tina Dantas, que dispõe de fluxo bidirecional, um médico 

de plantão, EPIs adequados e suficientes, além de apa-

relho para radiografia, laboratório 24 horas e um respi-

rador para estabilização dos pacientes. O hospital tam-

bém realiza o teste rápido e o swab para Covid-19. Os 

pacientes graves são encaminhados para as unidades de 

referência, em Pombal ou Patos. 

“Tivemos uma grata surpresa na cidade de Pau-

lista, com um serviço de saúde bem estruturado”, desta-

cou o conselheiro e membro da Comissão do CRM-PB, 

Bruno Leandro de Souza. Além ressaltou ainda que a vi-

sita faz parte da campanha do CRM-PB #medicoscontra-

ocoronavirus, que está percorrendo vários municípios 

do Estado para conhecer de perto a estrutura oferecida 

pelos serviços de saúde.  

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve na manhã do dia 13 de agosto de 2020, 

no Hospital Regional Senador Rui Carneiro, em Pombal, 

no Sertão paraibano, a 375 km de João Pessoa. O hospi-

tal é uma das unidades de referência no estado para 

atendimento de adultos suspeitos e confirmados com a 

Covid-19. A cidade, com cerca de 32,8 mil habitantes, já 

registrou desde o início da pandemia 465 casos de in-

fecção pelo novo coronavírus e 5 óbitos. 

A equipe do CRM-PB constatou durante a visita 

que o hospital tem um fluxo bidirecional bem estabele-
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cido, dividido em ala covid e ala não covid. Em cada es-

paço há um médico de plantão por 24 horas. Além disso, 

conta com EPIs e medicamentos em quantidade e quali-

dade adequadas. 

A ala Covid do hospital possui 12 leitos, sendo 

sete de enfermaria e cinco de UTI. No momento da visita, 

seis leitos estavam ocupados. “Encontramos em Pombal 

um hospital bem estruturado, que serve de modelo de 

avaliação e gestão local”, afirmou o vice-presidente do 

CRM-PB, Antônio Henriques. 

 

O CRM-PB visitou no dia 13 de agosto o Hospital 

Municipal Maria Paulino Lúcio, em São Bento, no Sertão 

paraibano, a 380 km de João Pessoa. A cidade de 34 mil 

habitantes já registrou 1.593 casos de Covid-19, 25 óbi-

tos pela doença e ocupa a nona colocação no ranking dos 

municípios com mais casos de infecção por coronavírus 

na Paraíba. 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB observou que o hospital possui fluxo bidirecio-

nal, há um médico exclusivo para a ala covid, há EPIs e 

medicamentos em quantidade suficientes, possui um 

respirador, realiza radiografia, teste rápido para Covid-

19 e swab. Os casos leves e moderados são atendidos no 

hospital, mas os pacientes mais graves são encaminha-

dos para Pombal ou Patos. 

“O hospital está bem estruturado, no entanto, 

apresenta um ponto negativo: laboratório não funciona 

24 horas. Vamos solicitar ao diretor técnico da unidade 
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hospitalar e ao gestor municipal que providenciem a re-

alização de exames laboratoriais em tempo integral, 

considerando a demanda e a necessidade da popula-

ção”, afirmou o vice-presidente do CRM-PB, Antônio 

Henriques. 

O conselheiro e membro da Comissão, Bruno Le-

andro de Souza, ressaltou que a visita faz parte da cam-

panha #medicoscontraocoronavirus, que está percor-

rendo vários municípios do Estado para conhecer de 

perto a estrutura oferecida pelos serviços de saúde. “Es-

tamos interiorizando as ações do CRM-PB durante a 

pandemia e já visitamos quase 60 municípios nos últi-

mos quatro meses”, disse o conselheiro. 

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB também visitou, nesta quinta-feira (13), o Hos-

pital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, localizado no mu-

nicípio Brejo do Cruz, a 365 km de distância de Joao Pes-

soa. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Se-

cretaria Estadual de Saúde, a cidade registra 351 casos 

de Covid-19 e cinco óbitos pela doença. 

De acordo com o conselheiro e membro da co-

missão, Bruno Leandro de Souza, a unidade visitada 

conta um médico plantonista 24h e com escala médica 

completa, além de equipamento de proteção individual 

(EPIs) e medicamentos em quantidades adequadas. 

A unidade de saúde também dispõe de laborató-

rio, faz teste rápido de covid e colhe amostra de swab 

que é enviada para análise do Lacen. Porém o serviço só 
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funciona durante o dia. Segundo o diretor geral do hos-

pital, o laboratório já está passando por adequações 

para funcionar no período noturno também. 

“O hospital está bem estruturado. Os pacientes 

que apresentam quadros graves são encaminhados para 

os hospitais de referência em Pombal ou Patos. O único 

encaminhamento que solicitamos foi o funcionamento 

do laboratório 24h por dia”, disse Bruno Leandro. 

 

 

17 DE AGOSTO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB visitou no dia 17 de agosto de 2020 o município 

de Riachão do Bacamarte, a 100km de João Pessoa e a 

30 km de Campina Grande. Desde o início da pandemia, 

a cidade que tem cerca de 4,5 mil habitantes, já registrou 

227 casos de Covid-19 e nenhum óbito pela doença. 

O conselheiro e membro da Comissão, Bruno Le-

andro de Souza, informou que a gestão municipal mon-

tou um Centro Covid na Secretaria de Saúde, onde é feita 

a triagem dos pacientes e testes rápidos. A cada turno, o 

centro conta com um médico de plantão de uma unidade 

de saúde diferente. O local possui EPIs e medicamentos 

em quantidade adequadas, tem uma sala para estabili-

zar o paciente e ambulância para os que precisem ser 

transferidos, mas não possui respirador. Os casos gra-

ves são regulados para Campina Grande. 

“Considerando que existe um serviço de saúde 

montado em período de pandemia, recomendaremos ao 
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gestor municipal a manutenção de uma equipe noturna 

para atender a demanda”, ressaltou Bruno Leandro. Ele 

ainda acrescentou que a ação faz parte da campanha do 

CRM-PB #Médicos Contra o Coronavírus que já percor-

reu 60 municípios nos últimos quatro meses para co-

nhecer de perto a estrutura oferecida pelos serviços de 

saúde nas diversas regiões do estado. 

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB visitou a Unidade Mista de Saúde Maria Hermí-

nia da Silveira, em Mogeiro, na manhã do dia 17 de 

agosto e constatou falhas na escala médica. A unidade 

conta com médico apenas nas terças-feiras à noite e, nas 

sextas, sábado e domingo, por 24 horas. Nos demais ho-

rários, o atendimento é feito apenas pelo corpo técnico 

de enfermagem. O relatório da visita foi encaminhado ao 

Departamento de Fiscalização do CRM-PB. 

“A Unidade tem uma boa estrutura, uma sala es-

pecífica para pacientes Covid, medicamentos e EPIs em 

quantidade suficiente. No entanto, não há médicos dia-

riamente para atender os pacientes, nem um diretor téc-

nico nomeado. Por este motivo, encaminharemos ao de-

partamento de fiscalização para providências”, desta-

cou o conselheiro e membro da Comissão, Bruno Lean-

dro de Souza. 
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24 DE AGOSTO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve no dia 24 de agosto na Unidade de Saúde 

Alberto Batista Gomes, na cidade de Cruz do Espírito 

Santo, onde foi montada, durante a pandemia, uma uni-

dade de urgência e emergência. O local conta com fluxo 

bidirecional, medicamentos e EPIs em quantidade sufi-

ciente. Há uma área exclusiva para atendimento aos pa-

cientes com Covid-19, com oxigenoterapia, se for neces-

sário. Os pacientes graves são encaminhados para Santa 

Rita. 

A unidade conta com médicos durante o dia (7h 

às 16h), à noite e nos finais de semana. “Solicitamos ao 

gestor local que a escala médica seja completa no perí-

odo do dia, com médicos das 7h às 19h, para garantir a 

continuidade da assistência”, afirmou o conselheiro e 

membro da Comissão, Bruno Leandro de Souza. Ele 

ainda parabenizou a transformação da unidade básica 

em unidade de pronto atendimento, durante a pande-

mia, como uma ação importante para o atendimento da 

população do município. 

Cruz do Espírito Santo localiza-se a 25 km de 

João Pessoa e possui 17,3 mil habitantes. De acordo com 

dados da Secretaria Estadual de Saúde, a cidade já con-

firmou 286 casos de infecção pelo novo coronavírus e 

20 óbitos por complicações decorrentes da Covid-19. 
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A Unidade Mista de Saúde, em Mari, foi visitada 

pela Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB, no dia 24 de agosto de 2020. A cidade fica a 73 

km de João pessoa, possui 21,8 mil habitantes e já regis-

trou, desde o início da pandemia, 1.140 casos de Covid-

19 e 16 óbitos pela doença. É a 15ª cidade da Paraíba 

com o maior número de pessoas já infectadas pelo novo 

coronavírus. 

Na Unidade Mista, a equipe do CRM-PB observou 

que há um médico de plantão 24 horas, EPIs e medica-

mentos em quantidades suficientes, há um respirador 

na sala de estabilização e o laboratório funciona 24 ho-

ras. Os pacientes graves são encaminhados para o Hos-

pital Metropolitano, em Santa Rita. 

“A unidade não dispõe, no entanto, de um setor 

de radiologia. Exames de radiografia são extremamente 

importantes para pacientes com problemas respirató-

rios ou que sofrem algum trauma. Fizemos a sugestão, 

aos gestores, da implantação deste setor na unidade”, 

afirmou o conselheiro e membro da Comissão, Bruno 

Leandro de Souza. 

  

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve, na tarde do dia 24 de agosto, na cidade 

de Cuitegi, a 105 km de João Pessoa. A cidade possui três 

unidades básicas de saúde para o atendimento à popu-

lação de quase 7 mil habitantes. Em cada uma das uni-

dades foi montado um Centro Covid para o atendimento 

a pacientes com suspeita ou confirmados com a doença. 



O CRM-PB em toda a Paraíba | 74 

 

Retorna ao Sumário 

Conforme o conselheiro e membro da Comissão, 

Bruno Leandro de Souza, os Centros Covid dispõem de 

médicos todos os dias da semana, de forma que prestam 

assistência em tempo integral à população. Trabalham 

nestes centros os médicos das unidades básicas e foram 

contratados novos profissionais para prestarem atendi-

mento nos finais de semana. 

Nos Centros Covid são realizados os testes rápi-

dos, há EPIs e medicamentos básicos em quantidades 

suficientes. Os pacientes graves são encaminhados para 

Guarabira, que fica a 9 km da cidade. Cuitegi já registrou, 

desde o início da pandemia, 400 casos de Covid-19 e 

nove óbitos pela doença. 

 

 

25 DE AGOSTO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus 

esteve no Centro de Saúde Eitel Santiago, na cidade de 

Mulungu, a 90 km de João Pessoa, no dia 25 de agosto de 

2020. A unidade possui médico dedicado ao atendi-

mento exclusivo de pacientes com suspeita de Covid-19 

todos os dias, dispõe de Equipamentos de Proteção In-

dividual (EPIs) e respirador na sala de estabilização. 

“O centro de saúde está bem adequado para o 

atendimento. Há a intenção da Secretaria Municipal de 

Saúde de ampliar os serviços da unidade, após a pande-

mia, e transformá-lo em um pronto atendimento, o que 

seria muito importante para a população do município”, 
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afirmou o conselheiro e membro da Comissão, Bruno 

Leandro de Souza. 

Mulungu tem cerca de 11 mil habitantes e, desde 

o início da pandemia, já registrou 376 casos de infecção 

pelo novo coronavírus e nove óbitos pela Covid-19.  

 

 

26 DE AGOSTO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB visitou, no dia 26 de agosto, a cidade de Junco 

do Seridó, na mesorregião da Borborema, a 232 km de 

João Pessoa. A cidade possui 7,2 mil habitantes e já re-

gistrou 63 casos de Covid-19 e quatro óbitos pela do-

ença. A equipe do Conselho esteve na Unidade Básica de 

Saúde OS I Otília Balduíno de Azevedo e constatou que 

há problemas na assistência aos pacientes. 

“O município não dispõe de hospital nem de uni-

dade de pronto atendimento. Então, a unidade básica 

funciona para atender pequenas urgências, mas não 

possui médicos todos os dias. No momento de nossa vi-

sita, por exemplo, não havia médico”, afirmou o vice-

presidente do CRM-PB, Antônio Henriques. Ele ainda 

acrescentou que a unidade não conta com exames de 

imagem, nem laboratório. “Vimos que há um laboratório 

recém-inaugurado, que irá funcionar 24 horas, mas em 

breve”, disse. 

Ele ainda acrescentou que os pacientes que pre-

cisam de atendimento especializado são encaminhados 
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para Santa Luzia, a 31 km de Junco do Seridó. “Infeliz-

mente, está sendo oferecido um atendimento bem pre-

cário à população da cidade”, afirmou. 

 

A cidade de Juazeirinho, na mesorregião da Bor-

borema, a 210 km de João Pessoa, foi visitada pela Co-

missão de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB, 

no dia 26 de agosto de 2020. A cidade tem 18,2 mil ha-

bitantes e já registrou 215 casos de Covid-19 e um óbito. 

A equipe do CRM-PB esteve no Hospital Municipal de Ju-

azeirinho. 

“O hospital conta com médicos, escala completa 

nas 24 horas, diretor técnico nomeado e registrado no 

CRM, radiografia 24 horas. No entanto, o laboratório só 

funciona no período diurno o que prejudica o atendi-

mento e diagnósticos, já que a unidade funciona dia e 

noite”, afirmou o vice-presidente do CRM-PB, Antônio 

Henriques. 

Ele ainda ressaltou que a unidade não possui ne-

nhum ventilador mecânico para estabilização de pacien-

tes. “Nas três cidades, às margens da BR-230 que visita-

mos esta semana (São Mamede, Junco do Seridó e Jua-

zeirinho), em nenhuma delas há respiradores. Isso é 

preocupante”, completou Antônio Henriques. 
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27 DE AGOSTO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve, no dia 27 de agosto de 2020, na cidade 

de Mataraca, no Litoral Norte paraibano, a 100 km de 

João Pessoa. A equipe visitou a Unidade Mista de Saúde 

Bom Jesus e constatou que o local não oferece segurança 

aos pacientes e aos profissionais do local, tendo sido ar-

rombada no final do mês de julho. Além disso, não dis-

põe de nenhum tipo de atendimento direcionado para 

as pessoas com sintomas sugestivos de Covid-19 dos de-

mais pacientes que procuram o local. Não possui respi-

rador e alguns equipamentos, como o eletrocardio-

grama, precisam de manutenção. 

“A Unidade precisa fazer diversas adequações. 

Vamos encaminhar nosso relatório ao Departamento de 

Fiscalização do CRM-PB para averiguar o problema da 

insegurança para o ato médico e para os pacientes. Além 

disso, vamos solicitar ao gestor a nomeação imediata de 

um diretor técnico, adoção de um fluxo bidirecional (se-

parando os suspeitos de Covid dos demais) e a aquisição 

de um respirador, para estabilização dos pacientes crí-

ticos, antes de encaminhá-los a uma unidade de referên-

cia”, explicou o conselheiro e membro da Comissão, 

Bruno Leandro de Souza. 

Ele ainda acrescentou que a unidade está pas-

sando por uma reforma, com algumas salas sendo pin-

tadas. Também ressaltou que o serviço possui EPIs e 

medicamentos em quantidade suficiente. Mataraca, com 
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8,5 mil habitantes, já registrou, conforme dados da Se-

cretaria Estadual de Saúde, 209 casos de infecção pelo 

novo coronavírus e sete óbitos pela Covid-19. 

 

No dia 27 de agosto de 2020, a Comissão de En-

frentamento ao Coronavírus esteve na Casa de Saúde e 

Maternidade Nossa Senhora da Conceição, no município 

de São Mamede, localizado no Sertão paraibano e a 

20km de Patos. Com 7,7 mil habitantes, o município re-

gistrou 47 casos de Covid e quatro óbitos pela doença. 

De acordo com o vice-presidente do CRM-PB, An-

tônio Henriques, o serviço de saúde conta apenas com 

um médico plantonista e tem um fluxo bem estabelecido 

para o atendimento de pacientes suspeitos de Covid-19. 

No entanto, não dispõe de respirador, laboratório ou 

exames de imagens. 

“A unidade atende um número pequeno de paci-

entes e, no momento, não realiza procedimentos cirúr-

gicos. O laboratório é terceirizado e não presta serviço 

no período noturno e nos finais de semana”, destacou. 

Os pacientes mais graves são encaminhados para os ser-

viços de saúde de Patos. 

 

 

25 DE SETEMBRO DE 2020 
 

O CRM-PB visitou, na manhã de 25 de setembro 

de 2020, o Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e a 

Unidade de Pronto Atendimento (ainda em construção), 
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na cidade de Rio Tinto, a 70 km de João Pessoa. No hos-

pital, foi observado que há Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) em quantidade suficiente e que houve 

a nomeação de diretoria técnica. Além disso, o hospital 

adquiriu dois respiradores e bombas de infusão, no en-

tanto, os equipamentos estão sendo usados no Hospital 

Geral de Mamanguape, conforme previsto no Plano Es-

tadual de Enfrentamento à Covid-19. A partir de outu-

bro, os respiradores voltarão a Rio Tinto.  

Já a Unidade de Pronto Atendimento, que come-

çou a ser construída em 2012, ainda está fechado, mas 

com avanços na estrutura predial, com as ruas de acesso 

pavimentadas e com recursos materiais e equipamentos 

disponíveis para funcionar. Faltam apenas documenta-

ções do Ministério da Saúde e protocolos jurídicos. 

“Estivemos em Rio Tinto no início de agosto e, 

agora, observamos que houve avanços nos dois servi-

ços. As três principais pendências no hospital foram re-

solvidas: EPIs suficientes, diretor técnico nomeado e 

aquisição de respiradores. Esperamos que o Pronto 

Atendimento esteja em pleno funcionamento o mais rá-

pido possível”, destacou o conselheiro do CRM-PB, 

Bruno Leandro de Souza. 

O presidente do Conselho Estadual de Saúde, An-

tônio Eduardo Cunha, também participou da visita e in-

formou que recomendará a abertura imediata da UPA. 

“Esta unidade tem melhores condições de atender a po-

pulação do que o próprio hospital municipal”, disse Edu-

ardo. 
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28 DE SETEMBRO DE 2020 
 

No dia 28 de setembro de 2020, a Comissão de 

Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB visitou o a 

Unidade Básica de Saúde PSF Albino Félix, no município 

de Catingueira, no Sertão paraibano, a 350 km de João 

Pessoa. Na unidade, foi estruturado um Espaço Covid, 

que funciona todos os dias (inclusive finais de semana) 

com atendimento médico e realização de exames (swab 

e teste rápido). O espaço tem dois leitos dedicados aos 

pacientes com suspeita e confirmados com Covid-19, 

possui monitores, oxímetros, medicamentos (antibióti-

cos, corticoide e remédios de suporte) e EPIs em quan-

tidades suficientes. 

A equipe do CRM-PB considerou o atendimento 

feito no local satisfatório e foi recebida pelo médico Ti-

ago Fragoso e pelo secretário municipal de Saúde, José 

Ruclenato Gomes da Silva. A cidade possui cerca de 5 mil 

habitantes e registrou, desde o início da pandemia, 20 

casos de Covid-19 e dois óbitos pela doença. 

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB visitou na manhã de 28 de setembro o Hospital 

Distrital Francisco Bento Cabral, na cidade de Aguiar, no 

Sertão paraibano, a 421 km de João Pessoa. A equipe do 

CRM-PB constatou que o hospital possui diversas irre-

gularidades, como: falhas na escala médica, falta de di-

retor técnico, está sem ambulância disponível, não pos-

sui laboratório, não há respirador e o carro de parada 



Médicos Contra o Coronavírus | 81 

 

Retorna ao Sumário 

está sendo utilizado para reposição de medicações de 

rotina. 

O CRM-PB já havia visitado o hospital no dia 16 

de julho e constatado praticamente as mesmas irregula-

ridades. Ou seja, mais de dois meses depois e as pendên-

cias não foram resolvidas. 

Atualmente, os pacientes que necessitam de exa-

mes laboratoriais são transferidos para outro município 

ou pagam pelos exames em laboratórios particulares. 

Além disso, nas quartas-feiras durante o dia e nas sex-

tas-feiras (a cada 15 dias), o hospital não possui médi-

cos.  

A equipe do CRM-PB também constatou que a 

ambulância do hospital quebrou e, após ser consertada, 

foi direcionada para o hospital de Sousa. Portanto, a uni-

dade de Aguiar ficou sem ambulância. Um relatório da 

visita será enviado ao Departamento de Fiscalização do 

Conselho para as providências necessárias. 

 

 

06 DE OUTUBRO DE 2020 
 

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba 

(CRM-PB) visitou, na tarde de 6 de outubro de 2020, a 

Policlínica Municipal de Jaguaribe, em João Pessoa, para 

averiguar a possível falta de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs). 

 A equipe do CRM-PB constatou que há es-

toque suficiente de luvas, aventais e máscaras, com os 

profissionais de saúde trabalhando de forma correta, 
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com os equipamentos. No momento da visita, o bloco de 

pequenas cirurgias estava funcionando e todos os funci-

onários do setor estavam com os EPIs necessários. 

 

 

07 DE OUTUBRO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve no dia 7 de outubro de 2020 na cidade 

de Desterro, no Sertão paraibano, a 280 km de João Pes-

soa. A equipe visitou a Unidade Básica de Saúde Jânio 

Hélder da Silva e constatou que está funcionando de 

acordo com as conformidades necessárias. A unidade 

tem escala médica completa, Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), equipamentos de urgência e emer-

gência e faz a triagem dos pacientes com suspeita ou 

confirmados com Covid-19. Se o paciente estiver com a 

doença e precisar ser hospitalizado, é encaminhado 

para Patos. 

Anexo à unidade, há um laboratório que funciona 

para coleta de exames para Covid-19 e para os demais 

exames de rotina. Desterro possui 8,5 mil habitantes e, 

desde o início da pandemia, já registrou 87 casos de in-

fecção pelo novo coronavírus e dois óbitos decorrentes 

da doença. 
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08 DE OUTUBRO DE 2020 
 

A Unidade Covid, no município de Teixeira, no 

Sertão paraibano, a 330 km de João Pessoa, foi visitada 

pela Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB, no dia 8 de outubro. A unidade funciona ao 

lado da Unidade Mista de Saúde Sancho Leite e realiza 

triagem, testes rápidos e encaminha os pacientes graves 

para Patos, município de referência para o tratamento 

da doença, no Sertão. Teixeira já registrou 199 casos de 

Covid-19 e seis óbitos pela doença. 

A Unidade Mista funciona com escala médica 

completa, com um médico por plantão, por 24 horas e 

possui medicamentos em quantidade suficiente. No en-

tanto, o laboratório não funciona 24 horas e não há res-

pirador para os pacientes mais graves da sala vermelha. 

O serviço também não dispõe de aparelho de radiogra-

fia. 

Conforme informações da diretora técnica, Maria 

Salete Lucena Batista, a Unidade Mista está passando 

por uma reforma, que deve ser finalizada no início do 

próximo ano e, após esta conclusão, o local terá um 

bloco cirúrgico e os equipamentos para os exames de ra-

diografia. 

  

O Espaço Covid da Unidade Básica de Saúde Rita 

de Souza, na cidade de Assunção, na microrregião do Ca-

riri Ocidental paraibano, foi visitado pela Comissão de 

Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB, no dia 8 de 
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outubro de 2020. A cidade, com cerca de 3,5 mil habi-

tantes e a 230km de João Pessoa, registrou 47 casos de 

Covid-19 e nenhum óbito pela doença, conforme dados 

do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da 

Saúde. 

Conforme a equipe do CRM-PB, no Espaço Covid 

foi montado um centro de triagem, onde o paciente com 

sintomas é atendido, realiza o teste rápido e, em caso de 

intercorrência mais grave, é encaminhado para Patos ou 

para Taperoá. A unidade básica realiza terapia de su-

porte, com medicamentos básicos, sem a realização de 

exames de imagem, nem possui laboratório 24 horas. 

Não funciona à noite, nem nos finais de semana. Os pa-

cientes que precisam de atendimento neste horário, 

deslocam-se para Taperoá, localizada a 20km de Assun-

ção. 

 

No dia 8 de outubro de 2020, a Comissão de En-

frentamento ao Coronavírus do CRM-PB esteve no mu-

nicípio de Maturéia, localizado no Sertão paraibano, a 

323km de João Pessoa, e conheceu o Centro Covid, ins-

talado da Unidade Básica de Saúde da cidade. O serviço 

tem escala médica completa e oferece atendimento 24h, 

inclusive nos finais de semana. 

A unidade dispõe de medicamentos básicos, 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e realiza 

testes rápidos de Covid. No entanto, não conta com exa-

mes de imagens e respirador ou outro local destinado 

para oxigenioterapia. Apesar de não ter laboratório pró-
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prio, há um convênio municipal para realização de exa-

mes. Os casos graves são encaminhados para o municí-

pio de Patos, a 45km da cidade. 

De acordo com os dados epidemiológicos da Co-

vid-19 da Secretaria Estadual de Saúde, a cidade tem 48 

casos registrados da doença e um óbito confirmado. 

 

 

19 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB visitou, no dia 19 de novembro de 2020, o Hos-

pital Regional de Pombal, no Sertão paraibano. A cidade, 

a 376 km de João Pessoa, já registrou 801 casos de Co-

vid-19 e sete óbitos pela doença. 

Conforme constatou o conselheiro e membro da 

Comissão, Bruno Leandro de Sousa, o hospital conta 

com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em 

quantidade suficiente, médicos de plantão, além de rea-

lizar testes (swab e sorológico). O hospital possui 5 lei-

tos de enfermaria e 5 leitos de Unidade de Terapia In-

tensiva (UTI). No momento da visita, havia três leitos de 

enfermaria ocupados e nenhum leito de UTI ocupado. 

 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve, no dia 19 de novembro de 2020, no mu-

nicípio de Sousa, localizado no Sertão paraibano, a 373 

km de João Pessoa, e visitou o Hospital Regional da ci-

dade. 
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Apesar de não ser um serviço de saúde referência 

para o atendimento de pacientes com Covid-19, a uni-

dade tem fluxo bidirecional de pacientes, que são tria-

dos e encaminhados para atendimento e realização de 

exames para detectar a doença. 

O hospital conta com dois leitos com respirador 

que são ocupados por pacientes que apresentam qua-

dros mais graves da doença até que eles possam ser 

transferidos para unidades de referência das cidades de 

Pombal, Cajazeiras, Piancó ou Patos. No momento da vi-

sita do CRM-PB, não havia pacientes internados nestes 

leitos.  

De acordo com os dados epidemiológicos da Co-

vid-19 da Secretaria Estadual de Saúde, a cidade tem 

2.699 casos registrados da doença e 50 óbitos confirma-

dos. 

 

O CRM-PB esteve também no Hospital Regional 

de Cajazeiras, referência no atendimento a pacientes 

Covid-19, no dia 19 de novembro de 2020. A Comissão 

de Enfrentamento ao Coronavírus do conselho verificou 

que o hospital realiza testes (rápido, sorologia e swab), 

conta com três médicos por plantão na Ala Covid, faz 

exames de imagem quando necessário e dispõe de um 

número suficiente de Equipamentos de Proteção Indivi-

dual (EPI). 

De acordo com o conselheiro do CRM-PB, Bruno 

Leandro de Souza, o hospital tem 12 leitos de enferma-

ria para pacientes com Covid e no momento da visita ha-
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via 6 pacientes internados, o que resulta em um percen-

tual de ocupação de 50%. A unidade tem 11 leitos de 

UTI, com 7 pacientes internos (taxa de ocupação de 

63%). 

Conforme os dados epidemiológicos da Covid-19 

da Secretaria Estadual de Saúde, a cidade tem 2,9 mil ca-

sos registrados da doença e 56 óbitos confirmados. 

 

Ainda em Cajazeiras, a Comissão de Enfrenta-

mento ao Coronavírus do CRM-PB esteve também no 

Hospital Universitário Júlio Bandeira. O serviço de sa-

úde não dispõe de fluxo para atendimento de pacientes 

clínicos adultos. Porém há fluxo bidirecional para paci-

entes pediátricos com sintomas respiratórios, que são 

atendidos em uma ala especial e são submetidos aos tes-

tes de diagnóstico da Covid. 

O membro da comissão e conselheiro do CRM-

PB, Bruno Leandro de Souza, disse que há apenas uma 

vaga de internação em enfermaria para pacientes pedi-

átricos, que estava já ocupada no momento da visita do 

Conselho. Não há leitos de UTI ou enfermaria para adul-

tos. Os pacientes pediátricos graves são encaminhados, 

quando necessário, para hospitais de referência da re-

gião. 

Até o mês de julho, o Hospital Universitário Júlio 

Bandeira fazia parte das unidades de referência para o 

atendimento de pacientes adultos e pediátricos infecta-

dos pelo novo coronavírus. Eram disponibilizados 5 lei-
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tos de enfermaria e 5 leitos de UTI para pacientes adul-

tos e 6 leitos de enfermaria e um de UTI para pacientes 

pediátricos. 

 

 

29 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba 

(CRM-PB) visitou, no dia 29 de dezembro, o Complexo 

Hospitalar Regional Janduhy Carneiro, na cidade de Pa-

tos, no Sertão paraibano. O hospital é uma das unidades 

de referência para o atendimento de pacientes suspei-

tos e confirmados com Covid-19, na Paraíba.  

Conforme foi constatado pela equipe da campa-

nha “Médicos Contra o Coronavírus”, o hospital dispõe 

de EPIs e insumos em quantidade suficiente e possui um 

fluxo bidirecional adequado. No momento da visita, dos 

26 leitos de UTI disponíveis, 16 estavam ocupados. Nas 

enfermarias, dos 19 leitos disponíveis, 14 estavam ocu-

pados. 

De acordo com o conselheiro Bruno Leandro de 

Souza, um dos pontos de melhoramento do hospital é o 

repouso médico da área Covid. “Há somente três espa-

ços para descanso e, no entanto, trabalham quatro mé-

dicos. O local dispõe apenas de duas camas e um colchão 

no chão. Além disso, há apenas um banheiro coletivo 

para todos os profissionais, o que é insuficiente”, disse o 

conselheiro. Ele acrescentou que a diretoria geral do 

hospital garantiu que o repouso médico será adequado 
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em um prazo de 15 dias e que irá ainda melhorar a sala 

de prescrição medica. 

Patos, que possui uma população de 108 mil ha-

bitantes, já registrou 7.026 casos de Covid-19 e 114 óbi-

tos pela doença, conforme Boletim da Secretaria Esta-

dual de Saúde desta terça-feira (29). É a terceira cidade 

do estado com mais casos registrados de infecção pelo 

novo coronavírus, ficando atrás somente de João Pessoa 

e Campina Grande. 

 

 

04 DE MARÇO DE 2021 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve, na manhã de 4 de março de 2021, no 

município de Alagoa Grande, localizado a 112 km de 

João Pessoa, e visitou o hospital municipal da cidade. 

Apesar de não ser um serviço de saúde referência 

para o atendimento de pacientes com Covid-19, a uni-

dade tem fluxo bidirecional de pacientes, que são tria-

dos e encaminhados para atendimento e realização de 

exames para detectar a doença, e conta com médico ex-

clusivo para o atendimento de casos suspeitos e confir-

mados. 

A unidade de saúde tem kits para teste rápido 

para covid-19, Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) e insumos em quantidades suficientes. No mo-

mento da visita do CRM-PB, havia um paciente inter-

nado, embora o hospital não seja referência em interna-

ção. 
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“Todos os pacientes que necessitam de cuidados 

especializados são encaminhados para o Hospital Me-

tropolitano, em Santa Rita, ou direcionados a algum ou-

tro hospital da rede de saúde que tenha capacidade de 

receber”, explicou o conselheiro e membro da comissão 

e conselheiro do CRM-PB, Bruno Leandro de Souza. Du-

rante a visita, não foram encontradas inconformidades 

na unidade. 

De acordo com os dados epidemiológicos da Co-

vid-19 da Secretaria Estadual de Saúde, a cidade tem 

1967 casos registrados da doença e 35 óbitos confirma-

dos.  

 

O Hospital Municipal Dr. Hercilio Rodrigues, na 

cidade de Areia, também recebeu a visita da Comissão 

de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB, no dia 4 

de março de 2021. A cidade, com cerca de 24 mil habi-

tantes e a 130km de João Pessoa, já registrou, desde o 

início da pandemia, 812 casos de Covid-19 e 12 óbitos 

pela doença, conforme dados do Boletim Epidemioló-

gico da Secretaria Estadual da Saúde. 

Conforme o conselheiro e membro da comissão e 

conselheiro do CRM-PB, Bruno Leandro de Souza, o hos-

pital conta com fluxo bidirecional para pacientes, porém 

no momento da visita o médico exclusivo para atender 

casos suspeitos de covid estava ausente por problemas 

de saúde. A triagem de pacientes estava sendo realizada 

pelo médico geral.  

A unidade de saúde conta com respirador, enfer-

maria e teste rápido. As medicações e insumos também 
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estavam adequados. Contudo, o hospital tem estoque 

reduzido. “A principal inconformidade que encontra-

mos foi a falta de diretor técnico. Esta informação será 

repassada por relatório ao Departamento de Fiscaliza-

ção do conselho”, disse Bruno Leandro de Souza. 

 

 

10 DE MARÇO DE 2021 
 

Na visita a Patos, no Sertão paraibano, o CRM-PB 

esteve também na maternidade Peregrino Filho, na 

noite de 10 de março de 2021. O hospital não é unidade 

de referência Covid, mas tem recebido gestantes com a 

doença. “Na maternidade, encontramos médicos, EPIs e 

medicamentos em quantidades suficientes. No entanto, 

como a unidade está recebendo muitas pacientes com o 

novo coronavírus, é necessário um fluxo bidirecional 

bem definido”, disse Bruno Leandro de Souza, conse-

lheiro e membro da Comissão de Enfrentamento ao Co-

ronavírus do CRM-PB. 

Patos é a terceira cidade paraibana com o maior 

número de casos e óbitos por covid-19: 9.143 casos e 

146 óbitos registrados pela Secretaria Estadual de Sa-

úde até esta quarta (10). Possui um dos hospitais refe-

rência para tratamento da covid-19 na Paraíba, o Com-

plexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, 

além do Hospital Infantil Noaldo Leite. 
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11 DE MARÇO DE 2021 
 

O CRM-PB visitou, no dia 11 de março de 2021, o 

Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Car-

neiro, em Patos, no Sertão paraibano, a 320 km de João 

Pessoa. Patos é a terceira cidade paraibana com o maior 

número de casos e óbitos por covid-19: 9.143 casos e 

146 óbitos registrados pela Secretaria Estadual de Sa-

úde. 

O Complexo Hospitalar Regional Deputado Jan-

duhy Carneiro é uma das unidades de referência, no Ser-

tão, para atendimento de pacientes com covid-19. Esta 

semana o hospital expandiu a quantidade de leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), passando de 26 

para 32. Destes 32, 27 estavam ocupados na manhã de 

11 de março, três leitos já estavam regulados para paci-

entes graves, restando, portanto, duas vagas disponíveis 

para novas regulações. 

“Constatamos também que o hospital está abas-

tecido de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

medicamentos e oxigênio, além de apresentar um fluxo 

bidirecional (divisão entre pacientes covid e não covid) 

bem definido. Os médicos, no entanto, nos relataram 

bastante desgaste físico e mental, diante deste cenário 

tão preocupante. Mas ressaltaram também que conti-

nuam fortalecidos e que estão confiantes no combate à 

doença”, disse o presidente do CRM-PB, Roberto Magli-

ano de Morais, que participou das visitas com o conse-

lheiro e membro da Comissão de Enfrentamento ao Co-

ronavírus do CRM-PB, Bruno Leandro de Souza. 
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O CRM-PB esteve no Hospital Infantil Noaldo 

Leite, em Patos, no Sertão paraibano, no dia 11 de março 

de 2021, uma das referências para o atendimento a cri-

anças e adolescentes com covid-19 no estado. A unidade 

de saúde adaptou cinco leitos de Unidade de Terapia In-

tensiva (UTI) pediátricos para pacientes adultos, devido 

à grande demanda de pacientes graves com covid na re-

gião. Na visita desta quinta, os cinco leitos já estavam 

ocupados por adultos. O hospital dispõe ainda de dois 

leitos de UTI pediátricos que ainda estão disponíveis. 

“Na visita ao hospital, observamos que a equipe 

médica não estava treinada para tratar os pacientes 

adultos e nos reunimos com a direção técnica da uni-

dade. Prontamente foram providenciados médicos 

plantonistas para darem seguimento ao tratamento dos 

pacientes já internados. No entanto, o CRM-PB solicitou 

que o hospital envie uma escala médica completa com 

os nomes dos médicos que irão continuar a realizar o 

tratamento contínuo enquanto esta situação de exceção 

perdurar”, explicou o conselheiro e membro da Comis-

são de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB, 

Bruno Leandro de Souza, que realizou a visita com o 

presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, e o 

conselheiro Umberto Joubert. 
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18 DE MARÇO DE 2021 
 

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do 

CRM-PB esteve, na manhã de 18 de março de 2021, no 

município de Sumé, localizado a 264km de João Pessoa, 

e visitou Hospital e Maternidade Alice de Almeida. Na 

cidade, já foram registrados 1.669 casos de covid-19 e 

16 óbitos pela doença. 

De acordo com o conselheiro e membro da co-

missão, Bruno Leandro de Souza, a unidade tem fluxo 

bidirecional de pacientes, que são triados e encaminha-

dos 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. “Du-

rante a visita fomos informados que o tempo de espera 

para uma vaga em um hospital de referência em Cam-

pina Grande pode chegar a 24 horas”, disse o conse-

lheiro. 

A visita ao Hospital e Maternidade Alice de Al-

meida contou também com a presença do vice-presi-

dente do CRM-PB, Antônio Henriques.  
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No dia 18 de março de 2021, CRM-PB visitou o 

Hospital e Maternidade Santa Filomena, em Monteiro, e 

constatou que a UTI do local, inaugurada em 2013, ainda 

não está em funcionamento. A unidade possui seis leitos 

com respiradores, no entanto, falta a aquisição de ou-

tros equipamentos e a contratação de profissionais. A 

região do Cariri não possui nenhum hospital com UTI e 

a cidade de Monteiro já registrou 2.269 casos de covid-

19 e 25 óbitos decorrentes da doença.⠀ 

No ano passado, o CRM-PB esteve duas vezes no 

hospital (abril e junho), visitando os médicos e conhe-

cendo as condições de atendimento. “Nas visitas do pro-

grama Médicos Contra o Coronavírus identificamos este 

problema da UTI, que estava praticamente pronta para 

receber pacientes, no entanto, estava parada. Encami-

nhamos nosso relatório à Secretaria Estadual de Saúde 

e ao Ministério Público”, afirma o vice-presidente do 

CRM-PB, Antônio Henriques. 

O conselheiro Bruno Leandro de Souza, que tam-

bém 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 solicitada a inclusão de verba no orçamento de 

2021 para contratação de pessoal e reestruturação final 

da unidade. “Atualmente, a unidade existe como estru-

tura física, mas não funciona como UTI. Tem recebido 

pacientes com casos respiratórios graves que precisam 

ficar em observação, monitorados e que aguardam 
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transferência para os hospitais de Campina Grande”, 

disse o conselheiro. 

Na visita deste 18 de março, foi observado que o 

hospital dispõe de EPIs e medicamentos, conta com es-

cala 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 trans-

ferência. “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”, com-

pletou Bruno Leandro. 

 

 

25 DE MARÇO DE 2021 
 

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba 

(CRM-PB) visitou, no dia 25 de março de 2021, a Uni-

dade de Pronto Atendimento (UPA), o Hospital Regional 

e o Serviço Móvel de Urgência (Samu) da cidade de Ca-

jazeiras, no sertão paraibano. Na semana anterior (19 

de março) pacientes tiveram que ser transferidos da 

UPA para o HRC por conta de um desabastecimento de 

oxigênio na unidade. Na visita desta semana foi verifi-

cado que o atendimento na UPA já voltou à normalidade, 

com o abastecimento de oxigênio regular e com a pers-

pectiva de instalação de uma usina de oxigênio até o fi-

nal do mês de março. 
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“Observamos que os equipamentos da usina já 

chegaram à UPA e que, em breve, estará em funciona-

mento. O prazo é até 31 de março. Também constatamos 

que a unidade possui insumos e EPIs em quantidade su-

ficiente e que há dois médicos de plantão”, ressaltou o 

representante do CRM-PB em Cajazeiras, Pablo Leitão. 

Ele afirmou que também esteve no Hospital Re-

gional e o no Samu para se informar sobre as circuns-

tâncias de remoção dos pacientes. “Os médicos do Samu 

foram acionados de urgência para auxiliar na transfe-

rência dos pacientes, devido à possível falta de oxigênio 

na UPA. Foi feita uma força tarefa preventiva para que 

nenhum paciente fosse prejudicado. Na ocasião, havia 

dois pacientes intubados, sendo um com covid-19”, 

disse. 

Já no HRC, o representante do CRM-PB observou 

que o local continua com todos os 13 leitos de UTI ocu-

pados. “Os diretores geral e clínico do hospital já nos in-

formaram que haverá uma expansão de leitos de UTI. O 

hospital terá mais dez leitos, mas para que estejam fun-

cionando, estão aguardando a instalação da usina de 

oxigênio para que possam trabalhar de forma tran-

quila”, afirmou Pablo Leitão. Ele ressaltou que os direto-

res disseram que há EPIs em quantidade suficiente, mas 

há dificuldades na contratação de médicos e que alguns 

medicamentos, principalmente sedativos, estavam es-

cassos, mas que já tinham sido providenciados. 

 

 

 

 



O CRM-PB em toda a Paraíba | 98 

 

Retorna ao Sumário 

07 DE MAIO DE 2021 
 

O Programa Médicos Contra o Coronavírus do 

CRM-PB visitou, no dia 7 de maio de 2021, o Centro Co-

vid da cidade de Bananeiras, no Brejo paraibano, a 130 

km de João Pessoa. A prefeitura da cidade destacou uma 

edificação com o uso exclusivo para pacientes com sus-

peita e confirmação da doença, resultando em um bom 

fluxo dos pacientes. Durante a visita foi observado que 

o Centro possui EPIs e medicamentos em qualidade e 

quantidade suficientes. 

O conselheiro Bruno Leandro de Souza ressaltou 

que o único ponto de melhoramento da unidade seria a 

aquisição de um ventilador mecânico pulmonar fixo. 

“Por enquanto, o Centro possui apenas um respirador 

de transporte. O ideal seria um fixo”, afirmou o conse-

lheiro. 

Desde o início da pandemia, Bananeiras já regis-

trou 936 casos de infecção por coronavírus e 18 óbitos 

pela doença, conforme dados da Secretaria Estadual de 

Saúde. 

 

 

20 e 21 DE MAIO DE 2021 
 

O Conselho Regional de Medicina do Estado da 

Paraíba (CRM-PB), através do Programa Médicos contra 
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o Coronavírus, visitou nos dias 20 e 21 de maio, unida-

des de saúde dos municípios de Belém, Caiçara e Serra-

ria. 

Em Belém, o vice-presidente do CRM-PB, Anto-

nio Henriques, visitou o Centro Covid-19, que funciona 

nas instalações de um antigo hospital e abriga a Unidade 

Básica de Saúde e a sede da Secretaria Municipal de Sa-

úde. O Centro Covid dispõe de dois 2 leitos e um concen-

trador de O2 e de médicos de segunda a quarta-feira, em 

horário comercial, e quinta-feira, apenas pela manhã. Já 

nas quintas à tarde e sextas-feiras não há médicos. Há 

médicos nos finais de semana. Os casos de maior com-

plexidade são encaminhados para o hospital local. 

Já na cidade de Caiçara o Centro Covid tem aten-

dimento médico em horário comercial apenas às terças, 

quartas e quintas-feiras. A unidade dispõe de apenas um 

pequeno torpedo de O2 e os casos de maior complexi-

dade são encaminhados para o Hospital de Belém. 

Em Serraria, o Centro Covid-19 funciona no 

mesmo local de uma Unidade Básica de Saúde, em horá-

rio distinto. O atendimento da UBS é no horário comer-

cial. Já os pacientes com sintomas respiratórios são 

atendidos das 16h às 22h, de segunda a sexta-feira. 

Quem procura o Centro Covid fora desse horário é enca-

minhado para o hospital local, assim com os casos de 

maior complexidade. 
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25 DE MAIO DE 2021 
 

O programa Médicos Contra o Coronavírus do 

CRM-PB visitou na manhã de 25 de maio de 2021, o Hos-

pital Regional de Sousa, no Sertão paraibano, a 430 km 

de João Pessoa. Conforme o vice-presidente do CRM-PB, 

Antônio Henriques, o hospital está extremamente bem 

estruturado. “Tivemos uma grata surpresa com as con-

dições apresentadas pelo hospital. Apesar de não ser 

uma unidade de saúde referência para o tratamento da 

covid-19, tem servido de retaguarda para toda a região 

polarizada por Sousa, com 10 leitos de enfermaria para 

pacientes com coronavírus”, disse Antônio Henriques. 

O diretor de fiscalização do CRM-PB, Bruno Lean-

dro de Souza, também participou da visita e ressaltou 

que, além de apresentar uma estrutura física adequada, 

o hospital conta com medicamentos e Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) em quantidade suficiente, la-

vanderia ampla, equipamentos necessários para o aten-

dimento de urgência e emergência, escala médica com-

pleta e seis leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

O diretor do hospital, Gilberto Sarmento, ressal-

tou que tem buscado realizar um trabalho diferenciado 

durante sua gestão iniciada há um ano. “Ações como 

esta do CRM, de vistoria em nosso hospital, nos incen-

tiva e nos motiva a fazer uma gestão responsável, vol-

tada para o bem-estar da nossa população. Estamos fa-

zendo muito, mas ainda temos muito a fazer”, comple-

tou o diretor. 
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A equipe do Programa Médicos Contra o Corona-

vírus do CRM-PB visitou no dia 25 de maio a Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Sousa, no Ser-

tão paraibano. De acordo com o vice-presidente do 

CRM-PB, Antônio Henriques, a unidade está bem estru-

turada, conta com três médicos de plantão, diretor téc-

nico nomeado e escala completa.  

Também foi observado que há 16 ventiladores 

mecânicos disponíveis com um ponto de oxigênio, me-

dicamentos e Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) em quantidades suficientes. “Os médicos nos rela-

taram boas condições de trabalho na UPA. No entanto, 

ressaltaram que tem aumentado a demanda de pacien-

tes com covid-19, apesar da unidade não ser referência 

para o tratamento da doença. Na UPA há vagas para pa-

cientes covid na área vermelha, mas quando estão mais 

graves são regulados para outros municípios”, comple-

tou. 

 

O Conselho Regional de Medicina do Estado da 

Paraíba (CRM-PB), através do Programa Médicos Con-

tra o Coronavírus, visitou também no dia 25 de maio de 

2021 o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(Samu) da cidade de Sousa, no Sertão paraibano. De 

acordo com o diretor de fiscalização do CRM-PB, Bruno 

Leandro de Souza, há dois médicos de plantão diaria-

mente e as ambulâncias estão bem equipadas, com con-

dições satisfatórias para o atendimento dos pacientes. 
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“Entretanto, estamos aguardando a nomeação 

oficial do responsável técnico pelo Serviço a fim de que 

essa pendência seja resolvida. Também convocaremos a 

secretaria municipal de saúde para organizar a escala 

médica”, completou o diretor de fiscalização. 

 

O Conselho Regional de Medicina do Estado da 

Paraíba (CRM-PB) visitou no dia 25 de maio de 2021 o 

Complexo Hospitalar Regional Janduhy Carneiro, em Pa-

tos, no Sertão paraibano, para verificar o abastecimento 

de oxigênio na unidade de saúde. Conforme o vice-pre-

sidente do CRM-PB, Antônio Henriques, o problema já 

foi solucionado e os pacientes foram transferidos com 

segurança para Campina Grande. 

Na madrugada da terça-feira, um caminhão que 

transportava oxigênio para a unidade hospitalar sofreu 

um acidente na BR-101, na Bahia. De forma preventiva, 

nove pacientes foram transferidos para o Hospital de 

Clínicas de Campina Grande (seis de enfermaria e três 

de UTI). “Fomos observar in loco como estava a situação 

do hospital e constatamos que o fluxo no decorrer do dia 

já estava normalizado e que os pacientes foram transfe-

ridos com segurança”, disse Antônio Henriques. 

O diretor de fiscalização do CRM-PB, Bruno Lean-

dro de Souza, acrescentou que além do abastecimento 

normalizado do oxigênio, o hospital está com quanti-

dade suficiente de EPIs e medicamentos. “Há falta de al-

guns medicamentos pontuais. Alguns já foram resolvi-

dos e outros podem ser substituídos, sem prejuízo para 

o paciente”, disse Bruno Leandro. 
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Ele ainda acrescentou que a equipe médica do 

hospital se mostrou bastante motivada em continuar 

prestando seus serviços, porém está preocupada com a 

alta demanda de pacientes jovens com covid. “Os médi-

cos nos relataram que há um alto índice de pacientes in-

ternados com idade entre 30 e 50 anos”, afirmou.  

“O CRM-PB continua visitando os serviços de sa-

úde nas diversas regiões do estado, observando as con-

dições de trabalho e de atendimento, onde o médico 

está, onde a população precisa. Vamos continuar reali-

zando esse trabalho, que é o nosso dever, a nossa mis-

são: estar próximo dos colegas”, completou o diretor de 

fiscalização. 

 

 

28 DE MAIO DE 2021 
 

O Conselho Regional de Medicina do Estado da 

Paraíba (CRM-PB) visitou na manhã de 28 de maio de 

2021, o Hospital Pedro I, na cidade de Campina Grande. 

A visita teve por objetivo avaliar a qualidade do serviço 

de saúde que atende exclusivamente paciente com Co-

vid-19 na 2ª macrorregião do estado. Durante a visita 

foi constatado que os 90 leitos de enfermaria estavam 

ocupados, dos 15 leitos de observação clínica um estava 

ocupado e dos 60 leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), 43 estavam com pacientes internados e já havia 

sete leitos regulados para novos pacientes. 

O diretor de fiscalização do CRM-PB, Bruno Lean-

dro de Souza, que realizou a visita com a promotora de 
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Saúde em Campina Grande, Adriana Amorim, explicou 

que dos 60 leitos de UTI do hospital, seis são destinados 

para a demanda interna, ou seja, para os pacientes que 

já estão internos na unidade de saúde. “O hospital tem 

uma demanda espontânea, um pronto atendimento 

aberto para a população, então existe a necessidade de 

leitos de observação clínica e também leitos de UTI para 

esta demanda interna, considerando que pacientes da 

enfermaria podem agravar e precisar da terapia inten-

siva”, disse o diretor do CRM-PB. 

Ele ainda acrescentou que o hospital conta com 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), medica-

mentos e sedativos em quantidade suficiente para aten-

der os pacientes. “A equipe médica, apesar do cansaço 

físico e mental, se mantém motivada e não nos fez quei-

xas sobre o serviço do hospital”, afirmou Bruno Lean-

dro. Ele ainda acrescentou que o CRM-PB continua visi-

tando e fiscalizando as unidades de saúde de todas as 

regiões do estado. “Estamos percorrendo as unidades 

de saúde onde os médicos trabalham e onde a popula-

ção precisa de atendimento. Queremos observar in loco 

como está o processo de atendimento aos pacientes do 

nosso estado”, completou. 

 

 

16 DE JUNHO DE 2021 
 

O Conselho Regional de Medicina do Estado da 

Paraíba (CRM-PB) visitou no dia 16 de junho de 2021, o 

Pronto Socorro Municipal Dr. Antônio Fialho Moreira, 



Médicos Contra o Coronavírus | 105 

 

Retorna ao Sumário 

em Araruna, a 167 km de João Pessoa. Conforme a 

equipe do programa “Médicos contra o Coronavírus”, a 

unidade está estruturalmente bem organizada, com sala 

vermelha bem equipada, medicamentos e Equipamen-

tos de Proteção Individual (EPIs) em quantidade sufici-

ente, além de médico plantonista 24 horas. 

“Apontamos como ponto de melhoramento no 

Pronto Socorro a definição de um fluxo bidirecional, se-

parando na entrada da unidade os pacientes covid dos 

demais. Também alertamos que as medicações psico-

trópicas precisam de lacre”, afirmou o coordenador de 

comunicação e diretor de fiscalização do CRM-PB, 

Bruno Leandro de Souza, que realizou a visita com o 

vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques.  

Ele acrescentou que o relatório do Conselho será 

encaminhado à direção para que os ajustes necessários 

sejam providenciados. Conforme dados da Secretaria 

Estadual de Saúde, Araruna já registrou 624 casos de co-

vid-19, desde o início da pandemia, e 16 pessoas foram 

a óbito devia a complicações da doença. 

 

 

17 DE JUNHO DE 2021 
 

O Conselho Regional de Medicina do Estado da 

Paraíba (CRM-PB), através do Programa “Médicos Con-

tra o Coronavírus”, visitou o Hospital Luiz Olegário da 

Silva, em Cacimba de Dentro, no Curimataú paraibano, a 

170 km de João pessoa, no dia 17 de junho de 2021. Em 
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julho do ano passado, o CRM-PB esteve no local e denun-

ciou que o hospital, inaugurado desde 2018, nunca ha-

via funcionado. 

“Voltamos ao hospital e constatamos que agora a 

unidade possui boas instalações e condições satisfató-

rias de tralho e de atendimento à população”, ressaltou 

o vice-presidente do CRM-PB, Antônio Henriques. O 

hospital possui cerca de 1,7 mil m2, possui respiradores, 

bloco cirúrgico e atende a população da região de Ca-

cimba de Dentro. 

“Ficamos muito satisfeitos em saber que a nossas 

ações tem surtido efeitos positivos. Em julho do ano pas-

sado, quando estivemos neste hospital, ficamos indigna-

dos em ver um equipamento como este, novo, já inaugu-

rado, não estar em funcionamento e a população sendo 

atendida de forma inadequada. Agora, a população está 

bem assistida e as equipes de saúde trabalham com con-

forto e segurança. Este também é um dos papeis do 

CRM”, acrescentou o diretor de fiscalização do CRM-PB, 

Bruno Leandro de Souza. 

Ele acrescentou que o hospital, além de estar 

bem estruturado fisicamente e com os aparelhos neces-

sários, possui Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) e medicamentos em quantidade suficiente, além 

de contar com médico de plantão 24 horas. 

 

 

 

 

 

 



Médicos Contra o Coronavírus | 107 

 

Retorna ao Sumário 

18 DE JUNHO DE 2021 
 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 

e Maternidade Santa Filomena, em Monteiro, no Cariri 

paraibano, enfim, começará a receber pacientes. A uni-

dade foi inaugurada em 2013, possuía seis leitos com 

respiradores, no entanto, faltavam alguns equipamen-

tos e a contratação de profissionais para que pudesse 

funcionar. O CRM-PB visitou a unidade três vezes nos úl-

timos doze meses e denunciou o seu não funciona-

mento, inclusive em sessão na Assembleia Legislativa da 

Paraíba, no ano passado. No dia 17 de junho, o Governo 

do Estado anunciou que o hospital de Monteiro, com 

seus seis leitos de UTI e 20 de enfermaria, farão parte 

das unidades de referência para atendimento a pacien-

tes com covid-19 na Paraíba. 

“Finalmente, o Cariri contará com leitos de UTI. A 

região não possuía nenhum hospital com esta assistên-

cia e os pacientes tinham que ser transferidos para Cam-

pina Grande. Nas visitas que realizamos pelo programa 

‘Médicos contra o Coronavírus’ identificamos que a UTI 

de Monteiro estava praticamente pronta e, no entanto, 

sem funcionar”, afirmou o vice-presidente do CRM-PB, 

Antônio Henriques. 

O diretor de fiscalização do CRM-PB, Bruno Lean-

dro de Souza, acrescentou que o CRM-PB esteve no hos-

pital duas vezes no ano passado e uma terceira no mês 

de março de 2021. “Enviamos relatórios à Secretaria Es-

tadual de Saúde e ao Ministério Público, além de solici-

tarmos à ALPB inclusão de verba no orçamento para a 
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reestruturação final da unidade. Ficamos muito felizes 

em saber que a unidade, enfim, irá funcionar e a popula-

ção do Cariri terá uma melhor assistência em saúde”, 

afirmou Bruno Leandro. 

A cidade de Monteiro, desde o início da pande-

mia, já registrou 3.551 casos de covid-19 e 61 óbitos por 

complicações da doença, conforme dados da Secretaria 

Estadual de Saúde. A partir de agora, o Hospital Santa 

Filomena passa a fazer parte das unidades de saúde re-

ferência da 2ª macrorregião de saúde, que contava ape-

nas com o suporte de Campina Grande. As internações 

serão realizadas por meio da Central de Regulação Esta-

dual Hospitalar. 



 

 

 


