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 O clima de ceticismo abateu a população brasileira. 
A grave crise moral, ética, política e econômica que permeia 
os descaminhos da gestão pública comprometem inexora-
velmente os setores precípuos do Estado: a violência cam-
peia, a educação claudica e a saúde jaz na UTI das mal 
aparelhadas e superlotadas instituições. 
      Temos nos reportado repetidas vezes ao problema do 
sub-financiamento da saúde, em face dos cortes reiterados 
no seu orçamento, e igualmente à má gestão dos recursos 
alocados, por falta de planejamento adequado e de projetos 
para sua devida aplicação.
      A União vem se esquivando de aplicar os 10% da renda 
bruta na saúde, reivindicação incondicional das entidades, 
através do movimento Saúde + 10. A recente aprovação da 
PEC 1/15, em primeiro turno, no Plenário da Câmara Fede-
ral, garantindo recursos da ordem de 19,4% da Receita Cor-
rente Líquida(RCL) ao longo de 7 anos, já representa um 
alento. A verdade é que os governos federal, estaduais e 
municipais investiram apenas R$3,89/habitante/dia, segun-
do estudo realizado em 2014 pelo CFM em parceria com a 
ONG Contas Abertas, perfazendo um montante de U$513 
naquele ano, quando em 2013, a média das Américas era de 
U$1.816. Os estados aplicaram na saúde apenas R$1,38, 
sendo que a nossa Paraíba ficou no 4º lugar no ranking dos 
piores, alocando tão somente R$0,85/habitante/dia. Nesse 
contexto, o município de João Pessoa, sobressai-se entre 
10 capitais que mais gastaram com a saúde.
      Não é de se estranhar, portanto, a situação de pe-
núria em que se encontram nossas instituições de saúde 
nos níveis federal, municipal e estadual, onde se consta-
tam corriqueiramente a superlotação, a falta de insumos, de 
medicamentos básicos, equipamentos, e até as precárias 
condições de funcionamento, pondo em risco a segurança 
do paciente. A demanda reprimida chega a ser constrange-
dora. O problema também se estende à saúde suplementar, 
onde as queixas são freqüentes. 
         E para agravar a situação, enfrentamos epidemia pre-
ocupante de Dengue, Chikungunya e Zica,-  cuja prevenção 
depende do combate ao vetor e do uso de repelentes, já 
que ainda não dispomos de vacinas - e, mais recentemen-
te, a Influenza (H1N1), responsável por diversos óbitos no 
País, para a qual existe imunização adequada e de elevada 
soroconversão, através das vacinas trivalente (H1N1,H3N2 
e  B) e quadrivalente (H1N1,H3N2, B - cepas Yamagata e 
Victoria). No entanto, o desabastecimento na rede privada 
e a limitação das indicações na rede pública têm provocado 
verdadeiro pânico na população 
       O Conselho Regional de Medicina tem cumprido seu pa-
pel, fiscalizando e adotando as medidas necessárias, com o 
intuito único de salvaguardar o exercício ético profissional, 
em defesa da sociedade, sempre à disposição para contri-
buir com as ações que possam reverter o quadro.
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RELATÓRIO DE GESTÃO É APROVADO EM 
ASSEMBLEIA GERAL 

Diretoria

A diretoria do Conselho Regional de 
Medicina da Paraíba realizou no último dia 31 
de março uma Assembleia Geral para discutir 
e votar o relatório de gestão do presidente, as 
contas do exercício de 2015 e a resolução 
CRM-PB que regulamentará o pagamento de 
diárias e verbas de representação. Os presentes 
apreciaram e aprovaram por unanimidade todos 
os documentos. 

Ao longo da assembleia, o presidente do 
CRM-PB, João Medeiros, apresentou as ações 
realizadas pelo conselho para o cumprimento às 
funções institucionais de cadastro, fiscalização 
e judicância, de conformidade com as normas 
emanadas do Conselho Federal de Medicina, do 
seu regimento interno, do plenário, bem como as 
demais jurisprudências que regem os Conselhos 
de Fiscalização.

Em 2015, em conformidade com o 
planejamento estratégico, adotou medidas,  
como  remanejamento de pessoal, para dar maior 
conformidade ao desenvolvimento das atividades;  
adotou práticas para redução de material de 
consumo, evitando  imprimir documentos que 
pudessem  ser apenas digitalizados, contribuindo 
para a redução de papel.

Como medida de sustentabilidade e 
redução de custos, foi adotada a coleta de lixo 
seletivo e iniciou a substituição das lâmpadas 
existentes, por LED, visando à redução do 
consumo de energia. Também foram realizados 
esforços para reduzir o custo com telefonia, com 
sucesso, de acordo com os  registros contábeis.  
Da mesma forma, implementaram-se obras de 
manutenção da sede, em conformidade com o 

Documento foi aprovado por unanimidade em assembleia realizada no dia 31 de março, no Conselho 

pelo prestígio e com conceito da profissão. 
João Medeiros destacou as participações da 
diretoria do conselho nas sessões na Câmara 
dos Deputados em apoio a PEC da Carreira de 
Estado para médico e eventos, como o Fórum 
de Ensino Médico, em que foram discutidas 
ações para garantir e melhorar a formação 
e capacitação de docentes e preceptores: 
assegurar adequada formação do futuro médico; 
incluir na matriz curricular temas relacionados à 
vida política e sócio cultural; evitar a abertura 
indiscriminada de novas escolas médicas, sem 
estrutura para a formação teórico prática dos 
discentes.

Para resguardar a saúde da população, o 
presidente participou, junto com o presidente do 
CFM Carlos VItal, da reunião com o presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho  da Paraíba 
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para externar sua preocupação com os riscos 
que poderão advir de perícias médicas realizadas 
por profissionais com outra formação. E, para 
melhor conscientização da categoria médica e do 
poder público, foi realizado um Workshop sobre 
o tema. Em busca da garantia de  atendimento 
de qualidade à população, a diretoria participou 
ativamente das reuniões e discussões com o 
Governo Federal para aprovação do Decreto nº 
8.497/2015, o qual regulamentou o registro de 
especialistas nos Conselhos de Medicina.

Na área de educação, foram realizados 
cursos do programa de Educação Médica 
Continuada, promovendo atualizações nas áreas 
de Clínica Médica Reanimação Cardiovascular e 
vias áreas superiores;  Pediatria; Ginecologia e 
Obstetrícia; Uro, Nefro-Endocrinologia e Doenças 
da Tireoide.

NOVA DIRETORIA TOMA POSSE

Assembleia foi realizada no dia 31 de março e contou com a presença de conselheiros

 Após a Assembleia Geral, a nova diretoria 
do CRM-PB para Gestão 2016-2018 tomou posse. 
O mandato começou no 1º de abril de 2016 e segue 
até o dia 30 de setembro de 2018.  A nova diretoria 
do CRM-PB é composta por João Gonçalves de Me-
deiros Filho (Presidente), Norberto José da Silva Neto 
(Primeiro Vice-Presidente), Roberto Magliano de Mo-
rais (Segundo Vice-presidente), Marcelo Antônio C. 
Queiroga Lopes (Primeiro Secretário), Walter Fernan-

des de Azevedo (Segundo Secretário), Fernando 
Oliveira Serrano de Andrade (Tesoureiro), João 
Alberto Morais Pessoa  (diretor do Departamento 
de Fiscalização), Wilberto Silva Trigueiro (Correge-
dor) e Marco Aurélio Smith Filgueiras (Vice-Corre-
gedor). Na Comissão de Tomada de Contas, foram 
empossados: Paulo Roberto Dantas da Nóbrega 
(Presidente), Alberto Luiz Duarte Marinho (Mem-
bro) e Remo Soares de Castro (Membro).

planejamento do exercício. 
Entre as ações de compromisso 

social da instituição, destaca-se a 
parceria com o Ministério Público, 
através da Curadoria da Infância e 
Juventude, para campanha “Criança 
Desaparecida” sob a comando do 
Conselho Federal de Medicina. A 
ação de âmbito nacional objetivou 
conscientizar a população em geral 
da gravidade do tema, através da 
imprensa leiga e institucional, como 
também, a distribuição de cartilha 
esclarecedora das medidas a serem 
adotadas pela classe médica, nos 
casos de atendimento a crianças com 
sinais de maus tratos. A parceria com 
Ministério Público se estendeu com 
o lançamento do projeto “Segurança 
e Saúde” visando à proteção do 
consumidor.

No relatório também foram 
apresentadas as iniciativas do CRM-
PB em zelar e trabalhar pelo perfeito 
desempenho ético da medicina e 
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Fosfoetanolamina

DALVÉLIO DE PAIVA MADRUGA

coluna Do cFm

19 medidas contra corrupção

Diploma Médico

Hepatites B e C, Sifilis e HIV

Em defesa da ética e da justiça

Gastos com a Saúde

4

“O engajamento da sociedade na obtenção das assinaturas em pouco mais de seis meses e o au-
ditório lotado no ato solene de entrega do projeto de lei mostram que os brasileiros defendem uma 
república sem corrupção. É um movimento apartidário, que quer o melhor para o país e que todos 
paguem pelos erros cometidos”, avalia o tesoureiro do CFM, conselheiro José Hiran Gallo. O CFM 
aderiu formalmente à campanha em setembro do ano passado, durante o II Encontro Nacional dos 
Conselhos Regionais de Medicina 2015. A partir de então, enviou mensagens por e-mail para os 
mais de 400 mil médicos brasileiros incentivando a aposição das assinaturas. Também pautou o 
assunto em seus veículos de comunicação, como o jornal, o site e as redes sociais.

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou 
em primeiro turno no dia 22 de março a Proposta 
de Emenda à Constituição 1/15, que garante mais 
recursos da União para a saúde pública ao longo 
de sete anos até chegar a 19,4% da Receita Cor-
rente Líquida (RCL). A matéria, aprovada por 402 
votos a 1, precisa passar ainda por um segundo 
turno na Casa, antes de seguir para o Senado. 
A votação da proposta foi viabilizada depois de 
negociações entre o governo, a Frente Parlamen-
tar da Saúde e a pressão de entidades ligadas 
ao setor, dentre elas o CFM. Nos últimos anos, o 
movimento conhecido por Saúde+10, do qual par-
ticipou o CFM e CRMs, reuniu 2,2 milhões de as-
sinaturas em prol de um projeto de lei de iniciativa 
popular (PLP 321/13), que pedia a destinação de 
10% da Receita Corrente Bruta (RCB) da União 
para o SUS. Foi nessa proposta que a PEC 1/15 
baseou-se. Segundo o autor da PEC, Vanderlei 
Macris (PSDB-SP), o percentual reivindicado pelo 
Saúde+10 é equivalente a 18,7% da RCL. 

O Senado aprovou, em votação simbólica, proje-
to de lei que proíbe cursos de Medicina do país a 
emitirem diplomas com a denominação “bacha-
rel em medicina”. Pela proposta, o documento 
deverá conter somente a palavra “médico”. A 
decisão foi tomada em 22 de março. O tema já 
havia sido analisado pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados, que aprovou em outubro do ano 
passado, o Projeto de Lei 8140/14, do deputa-
do Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), que teve 
substitutivo apresentado pela deputada Raquel 
Muniz (PSC-MG).  Após receber o aval da Câ-
mara, o texto seguiu para apreciação do Sena-
do, onde foi relatado na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) pelo senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), que é médico. Em sua argumenta-
ção, ele explica que os formados no curso de 
medicina estão enfrentando dificuldades para 
serem aceitos em cursos de especialização no 
exterior.

O médico deve orientar seus pacientes a rea-
lizarem os exames de hepatites B e C, sífilis e 
HIV. Este é o foco da Recomendação nº 2/2016, 
aprovada pelo plenário do Conselho Federal 
de Medicina CFM) com o objetivo de ajudar no 
diagnóstico em tempo oportuno dessas doenças 
infectocontagiosas. A Recomendação foi publi-
cada no site do CFM, no dia 15 de março, e en-
viada aos médicos brasileiros, passando a valer 
a partir desta data.

Diante das circunstâncias governamentais e 
políticas que abalam os pilares do Estado De-
mocrático de Direito na República, o Conselho 
Federal de Medicina (CFM):
1. repudia qualquer ação que impeça ou dificulte 
as investigações da Polícia Federal, do Ministé-
rio Público e as decisões da Justiça no combate 
à corrupção no País;
2. entende que nenhum cidadão ou autorida-
de pode ser beneficiado por subterfúgios para 
desvios de competências judiciais, constitucio-
nalmente firmadas, em absoluto detrimento dos 
princípios da legalidade e da moralidade;
3. conclama os médicos e a população ao enga-
jamento na luta pelo restabelecimento da ordem 
jurídica determinada na Carta Magna e indispen-
sável à reconstrução da Nação.

ouviDoria

O Papel da Ouvidoria do CRM-PB

A Ouvidoria foi criada em novembro de 
2014 para ser um canal direto de comunicação 
entre a Sociedade, a Classe Médica e o CRM
-PB, buscando ouvir os anseios e dificuldades 
dos médicos e dos cidadãos, em assuntos re-
lacionados aética médica. Ela funciona como 
a “primeira instância” para atender e dar en-
caminhamentos às demandas relativas às soli-
citações, sugestões, elogios, dúvidas, críticas, 
reclamações ou denúncias. Tem como função 
aprimorar o relacionamento e dar solução aos 
conflitos entre médicos e pacientes. 

 Está disponível para esclarecer dúvidas, 
dar orientações sobre o exercício ético da me-
dicina, procurando não deixar sem resposta o 
médico ou o cidadão que a procure, buscando 
solucioná-las, após análise.

Objetiva informar e esclarecer ao médico e 
ao cidadão, sempre que possível, dentro dos 
meios ao seu alcance, em caso de matérias 
com ou sem jurisprudência Conselhal firmada, 
quais são seus direitos e obrigações, tendo 
como base o Código de Ética Médica, as reso-

luções e os pareceres. 
Quando necessário, a Ouvidoria encaminha 

às áreas internas do CRM-PB as manifestações 
recebidas, em busca de coleta de informações. 
Também acompanha as providências adotadas, 
assegurando que a resposta seja devidamente 
encaminhada aos demandantes. 

Em casos sem gravidade e que não tenham 
acarretado danos para terceiros, a Ouvidoria 
busca de forma consensual uma solução efetiva, 
mediando os eventuais conflitos entre o médicos 
e reclamantes, de maneira ágil e objetiva. Caso 
haja conciliação entre as partes envolvidas, tal 
fato será lavrado em ata específica, sendo esta 
aprovada “ad referendum” da Câmara Técnica 
do Conselho Regional de Medicina.

Não havendo a conciliação, a demanda se-
guirá seu trâmite normal com o envio do relatório 
circunstanciado à Corregedoria.

Evidenciado a existência de indícios de in-
fração ética, a Ouvidoria organiza o conjunto de 
informações obtidas entre os envolvidos sobre 
fatos ocorridos, analisa a demanda, emite relató-

rio sem juízo de valores e a encaminha ao De-
partamento de Fiscalização ou à Corregedoria 
para a competente tramitação.

A Ouvidoria garantirá o sigilo, quanto à autoria 
da manifestação, quando tal providência se fizer 
necessária. Também dará retorno a todas as de-
mandas, inclusive as de sugestões e elogios.

A diretoria do CRM-PB espera, com a criação 
da Ouvidoria, melhoria na prestação dos nossos 
serviços, do atendimento médico e ao cidadão.

O Conselheiro Alberto Luiz Duarte Marinho 
foi indicado pela presidência do CRM-PB para 
desenvolver um projeto de Ouvidoria, que deu 
origem a resolução CRM-PB Nº 169/2014. Ela 
está em funcionamento há 1 ano, já tendo al-
cançado sua maturidade. 

 CANAIS DE COMUNICAÇÃO
No portal crmpb@crmpb.org.br, no ângulo 

superior da página principal encontra-se o íco-
ne “OUVIDORIA”. Clicando lá, aparecerá cam-
pos que você pode preencher e enviar;

Telefone: As ligações telefônicas serão 
atendidas por um funcionário capacitado, no 
horário das 08h às 17h através do número (83) 
2108 7241;

Presencial: O CRM-PB disponibilizará um 
funcionário para atender o demandante no ho-
rário das 08h às 17h;

Alberto Luiz Duarte Marinho, Conselheiro Ouvidor

Artigo assinado pelos Drs. Carlos Vital (Presidente do Conselho Federal de Medicina),  Gusta-
vo Fernandes (Presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica) e Florentino Cardoso 
(Presidente da Associação Médica Brasileira) foi publicado no caderno Tendências e Debates, do 
jornal Folha de São Paulo, no dia 20 de março, para alertar a população sobre a importância dos 
estudos entorno da fosfoetanolamina.  Mesmo sem registro na Anvisa e argumentos científicos, 
contrariando a Lei do Ato Médico - Lei 12842/2013, a fosfoetanolamina foi aprovada na Câmara 
Federal e Senado. No dia 14 de abril, o CFM divulgou nota na qual recomendava aos médicos 
brasileiros a não prescreverem a fosfoetanolamina sintética para tratamento de câncer até que a 
eficácia e a segurança da substância sejam reconhecidas por evidências científicas.
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 O crescente número de casos confirmados 
de microcefalia nos últimos meses tem mobilizado 
a classe médica e científica em busca de respostas 
que expliquem o fenômeno. Na Paraíba, uma 
análise realizada no banco de dados da Rede 
de Cardiologia Pediátrica do Estado indicou 
subnotificação dos casos de microcefalia entre 
2012 e 2015. Produzido por pesquisadores do 
Círculo do Coração de Pernambuco, em parceria 
com a Secretaria de Saúde da Paraíba, a pesquisa 
foi publicada no final de janeiro em um boletim da 
OMS e ganhou repercussão mundial, mostrando 

que os casos atuais podem não ter relação apenas 
com o vírus zika. 
 O estudo foi elaborado a partir de uma 
força-tarefa com pesquisadores para analisar 
dados de 16 mil casos de bebês nascidos nos 
últimos quatro anos, registrados no banco de 
dados do projeto, que conta com informações de 
100 mil recém-nascidos paraibanos.  Os resultados 
mostraram que entre 4% e 8% dos bebês tinham 
microcefalia, revelando uma 
taxa de notificação de, pelo 
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menos, 20 casos para cada 10 mil, número bem 
superior ao indicado pelo Sistema de Informações 
sobre Nascidos Vivos (Sisnac) em 2014, que 
apresentava uma taxa de notificação de microcefalia 
de 0,5 caso para cada 10 mil nascimentos. A seguir 
a entrevista com a coordenadora da Rede de 
Cardiologia Pediátrica da Paraíba e do Círculo do 
Coração de Pernambuco, Sandra Mattos, sobre a 
pesquisa e seus resultados. 

PESQUISA IDENTIFICA SUBNOTIFICAÇÃO DE 
MICROCEFALIA NA “ERA PRÉ ZIKA” NA PB
Estudos coordenados pela cardiologista Sandra Mattos estão auxiliando a comunidade científica a elucidar 
relação entre o vírus zika e a microcefalia

ENTREVISTA
Como surgiu a ideia de analisar o banco de dados 
do Círculo do Coração para acompanhar os casos 
de microcefalia na PB?
Sandra Mattos - Em novembro de 2015 nós vimos 
o enorme problema causado pelo número de casos 
com microcefalia reportados no Nordeste do Bra-
sil e percebemos também que havia, no momento, 
muitos questionamentos sobre o estabelecimento 
do diagnóstico e de estratégias de manuseio. Num 
primeiro momento, até os valores do perímetro cefá-
lico estavam sendo discutidos. Entendendo que em 
nosso banco de dados havia mais de 100.000 bebês 
cadastrados com dados antropométricos e cardiovas-
culares, propusemos a realização de uma força-tarefa 
para analisar o perímetro cefálico em 10% da amostra 
no período de 4 anos, desde o início da parceria entre 
o Círculo e a Secretaria de Saúde, quando foi estabe-
lecida a Rede de Cardiologia Pediátrica.

Vocês avaliaram dados de mais de 16 mil crian-
ças nascidas na PB acompanhadas pelo Círculo 
do Coração entre 2012 e 2015. Deste total, de 2% 
a 8% apresentaram alterações que indicam algum 
grau de microcefalia. O número de casos é bem 
superior ao registrado pelo Ministério da Saúde. 
Esta diferença é resultado de quê e que impacto 
esta constatação gera nos estudos que relacio-
nam o vírus da zika à microcefalia?
SM - Esses achados geraram novos questionamen-
tos.  Dentre eles destaca-se o fato de que havia uma 
subnotificação prévia e gera questões sobre a etiolo-
gia da doença, os critérios diagnósticos e até a forma 
de medir o perímetro cefálico.  Um ponto importante, 
por exemplo, é se a medida do perímetro cefálico sem 
a análise de outras medidas antropométricas do bebê 
é um bom parâmetro (pois, por exemplo, se um bebê 
nascer a termo, mas for pequeno para a idade gesta-
cional, um perímetro cefálico abaixo do limite “normal” 
pode ser adequado para aquela criança)
 
A senhora acredita que os casos de microcefalia 
não notificados podem estar relacionados ao ví-
rus zika, em período anterior ao surto, ou a outro 
fenômeno?
SM - Não sabemos dessa informação. Na verdade, 
apesar de termos vários casos que comprovam a re-
lação do virus Zika com a microcefalia, o número de 
casos documentados ainda é relativamente pequeno 
e a maioria dos pacientes não foi testado ainda para 
outras doenças, como a Chikungunya, que também 
podem estar envolvidas nesse processo.
      
Com base neste cenário de subnotificação, a se-
nhora acredita que o Brasil está enfrentando real-

ções que podem cursar com o 
tamanho normal da cabeça. Porém, talvez, o número 
de casos que a media notifica esteja acima daquilo 
que realmente está acontecendo.

A senhora acredita que o vírus zika deve ser real-
mente o responsável por isto?
SM - Também sabemos que esse vírus está envolvi-
do no problema. Isso já foi documentado em várias 
situações. O que não está ainda bem esclarecido é 
se o vírus Zika é o único fator responsável pelo surto, 
se outras viroses ou até outros fatores podem estar 
associados.

Há estudos que relacionam o uso de agrotóxicos 
aos casos de microcefalia. A senhora acredita que 
esta é uma variável importante?
SM - Todo questionamento científico é válido. E diante 
de um problema de saúde pública tão grave, muitos 
questionamentos surgem. Para cada um deles, faz-se 
necessário formular a hipótese e testá-la. Por isso é 
tão difícil balancear a pressão imposta pela sociedade 
de uma “resposta rápida” com a metodologia científica 
necessária para precisão da informação.
 
O Fantástico divulgou, no dia 3 de abril, uma pes-
quisa que revelava a mutação do vírus da zika no 
Brasil, relacionando este fato aos casos de micro-
cefalia. A senhora pode comentar algo a respeito?
SM - Desde o início esse é um dos questionamentos 
que vem sendo colocado pela comunidade científica 
e, potencialmente, poderia explicar a mudança na re-
percussão clínica da virose em nossa região. No en-
tanto, as pesquisas estão apenas começando. Alguns 
dos casos relacionados ao vírus Zika na literatura fo-
ram sequenciados e não mostrarão mutações. Por-
tanto acredito que precisamos aguardar um pouco. 
Mas é uma linha de pesquisa muito importante.

Após este achado, quais são ações da Rede em 
relação aos casos de microcefalia?
SM -  A rede realizou uma segunda etapa muito im-
portante que foi a avaliação clínica e ultra-sonográfica 
de aproximadamente 30% dos bebês identificados 
como microcefálicos na primeira pesquisa em Dezem-
bro. Ao todo foram reavaliados 314 crianças.
 
Para iniciar a análise, a senhora buscou a parceria 
com o CRM-PB. Qual é importância deste apoio e 
como ele ocorre?
SM - Acreditamos que o modelo da Rede pode aju-
dar no enfrentamento da microcefalia, não apenas 
para agilizar o manuseio, como também para fazer 
uma triagem inicial e assim facilitar o direcionamento 
dos pacientes e a alocação de recursos do sistema 
de saúde para o apoio às famílias. Por esse motivo 
propusemos, com o apoio do Ministério da Saúde e 
da Secretaria de Saúde da Paraíba, um plano piloto 
no mês de Fevereiro, após a aprovação do comitê de 
ética. Trabalhamos com o apoio do Conselho de Me-
dicina e de Enfermagem para capacitarmos equipes 
de médicos pediatras e enfermeiros para realizarem 
consultas clínicas e coleta de imagens de ultrassom 
transfontanela. Os resultados estão sendo encami-
nhados a SES, ao Ministério da Saúde e submetidos 
para publicação no Boletim da OMS. 

Fique à vontade para fazer qualquer consideração 
SM - A avaliação da eficácia de modelos de teleme-
dicina é muito importante pois proporciona uma ferra-
menta poderosa para integrar equipes, diminuir dis-
tâncias e facilitar a avaliação inicial de pacientes. O 
Estado da Paraíba, por ter uma Rede instalada para 
cardiologia pediátrica há quatro anos, encontra-se 
numa posição única para demonstrar a eficácia da uti-
lização do modelo no enfrentamento da microcefalia e 
expandi-lo para outras  regiões do País.

mente um surto de casos de 
microcefalia?
SM - Acho que não há dúvida 
de que estamos vendo um nú-
mero maior de casos graves 
de microcefalia. O que acho 
que tem confundido um pouco 
as informações é que muitos 
casos que talvez não sejam 
microcefalia verdadeira es-
tão sendo reportados. São os 
chamados “casos suspeitos”. 
Então sabemos que os casos 
graves aumentaram e sabe-
mos que há outras malforma-

Ricardo Puppe

Sandra Mattos, com a coor-
denadora da Rede de Cardio-
logia Pediátrica da Paraíba 
e do Círculo do Coração de 
Pernambuco
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FISCALIZAÇÃO CONSTATA DIVERSAS 
IRREGULARIDADES NO TRAUMINHA, 
EM JOÃO PESSOA
Vistoria foi motivada por denúncias da população e da imprensa, além das queixas recorrentes dos médicos 
que atuam na unidade hospitalar

A diretoria do Conselho Regional de Medi-
cina da Paraíba (CRM-PB) apresentou à impren-
sa, no dia 5 de abril, detalhes de uma vistoria 
realizada, no dia 4, pela equipe do Departamen-
to de Fiscalização da entidade no Complexo 
Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio 
Burity (Trauminha), localizado em Mangabeira, 
bairro mais populoso da capital paraibana. Du-
rante a fiscalização, foram constatadas diversas 
irregularidades, como superlotação em todas 
as áreas de atendimento do hospital, falta de 
insumos e medicamentos, equipamentos suca-
teados e quebrados, além de uma longa fila de 
espera para cirurgia. 

O presidente do CRM-PB, João Medeiros, 
disse que a vistoria foi motivada por denúncias 
da população e da imprensa, além das queixas 
recorrentes dos médicos que atuam na unida-
de hospitalar.  “Realizamos uma fiscalização há 
cerca de seis meses e encontramos diversas 
dificuldades. Voltamos ao hospital para verificar 
novamente as condições para que possamos 
subsidiar ações que colaborem para melhoria 
do atendimento à população”, destacou João 
Medeiros. 

Na abertura da coletiva de imprensa, ele 
ressaltou que as fiscalizações do CRM-PB não 
têm qualquer conotação política. “Meu partido é 
o CRM, que tem a missão de zelar pelo exer-
cício ético da medicina. Reconhecemos as di-
ficuldades e o empenho dos gestores, mas não 
podemos ignorar o que foi encontrado e que cer-
tamente coloca em risco o atendimento ético da 
população”, disse. 

 De acordo com o presidente do CRM
-PB, a situação do Trauminha é reflexo do mo-
mento sombrio que vive a saúde no país. “As 
dificuldades são grandes e não só em nível lo-
cal. A saúde brasileira enfrenta um problema de 
subfinaciamento e de gestão de recursos em to-
das as esferas,  municipal, estadual, federal e 
privada”, destacou. 

 João Medeiros ressaltou ainda que o 

apoio do Ministério Público será fundamental 
para solucionar os problemas no hospital e evi-
tar um prejuízo maior para a população. “Não 
podemos pensar em interdição neste momen-
to. Isso seria um desastre para os pacientes. 
O conselho pode pensar em interdições éticas 
setoriais, em áreas que não oferecem a mínima 
condições de funcionamento”, esclareceu. 

 O diretor do Departamento de Fiscali-
zação do CRM-PB, João Alberto Pessoa, dis-
se que a situação do Trauminha é vexatória. 
“Fazendo uma avaliação técnica, se não fosse 
por uma calamidade maior, o hospital não de-
veria estar com portas abertas, não há condi-
ções para atender a população”, disse o dire-
tor. Ele acrescentou que durante a fiscalização 
foi verificado falta de higiene, como barata em 
enfermaria, ausência de roupa para médicos e 
pacientes, falta de materiais e medicamentos 
(antibióticos e analgésicos), lavanderia e radio-
logia quebradas, setor de revelação com mate-
rial ultrapassado e vencido, falta de roupa de 

cama, entre outros problemas. 
 João Alberto destacou ainda a grande 

demanda reprimida de cirurgias. “Há pacientes 
esperando cirurgias há 120 dias. Alguns ficarão 
com sequelas permanentes pela demora no pro-
cedimento. Há pacientes que receberam alta e 
esperam a cirurgia em casa, correndo também o 
risco de sequelas”, acrescentou. 

 Para ele, apenas com o apoio do Mi-
nistério Público é possível se reverter o qua-
dro. “Desde o primeiro relatório verificamos que 
problemas graves que precisam ser corrigidos 
com urgência. Contamos com a atuação do Mi-
nistério Público, que pode pedir o sequestro de 
bens para que os pacientes internados possam 
receber o atendimento adequado rapidamente”, 
disse. 

 O relatório da fiscalização do Complexo 
Hospitalar de Mangabeira Tarcísio Burity (Trau-
minha) foi encaminhado para o Ministério Públi-
co da Paraíba, Secretaria Municipal de Saúde 
de João Pessoa e para direção do hospital. 
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ROUPAS HOSPITALARES
A quantidade insuficiente, inclusive para equi-
pe médica do bloco cirúrgico, restringido o 
número de procedimentos. Muitos  leitos es-
tavam utilizando roupas de cama residenciais 
dos pacientes. 

MATERIAL CIRÚRGICO
Houve melhora no quantitativo do instrumen-
tal cirúrgico e não houve reclamações dos 
médicos em relação à disponibilidade. No 
entando, foi constatado  dificuldades na cen-
tral de esterilização (falta de invólucro e corte 
manual de gazes). Apesar de não se tratar de 
material cirúrgico, foi identificado que os cole-
tores de urina utilizados são abertos, propor-
cionando risco de infecção urinária.

MATERIAL DE ORTESE E PRÓTESE
Apenas uma empresa fornece materiais orto-
pédicos.  Não há reposição diária do material. 
Foi constado ainda que a reposição dos mate-
riais leva até 15 dias, implicando, às vezes na 
suspensão de cirurgias programadas.

SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉ-
SICA
Com seis pacientes internados, o local tinha 
apenas um monitor e um oxímetro e todos os 
outros pacientes ficavam sem monitorização.

DEMANDA REPRIMIDA DE PROCEDIMEN-
TOS CIRÚRGICOS
Muitos pacientes aguardam procedimentos 
cirúrgicos há mais de 30, outros há 60 e 120 
dias, fato que pode proporcionar sequelas 
permanentes. Alguns pacientes recebem alta 
e aguardam a cirurgia em casa.

HIGIENE
Visível falta de higiene nos diversos ambien-
tes, inclusive com presença de baratas em 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 
ENCONTRADOS

enfermaria. Fo-
ram encontradas 
lixeiras sem tam-
pa nos locais de 
atendimento, além 
de lixeiras sen-
do utilizados para 
coletar água dos 
aparelhos de ar 
condicionado nos 
consultórios, salas 
de urgência e en-
fermarias.

MANUTENÇÃO PREDIAL
Prédio necessita de manutanção para sanar fa-
lhas prediais, como vazamento em teto, gesso 
de teto quebrado, fungos nas paredes e teto, 
infiltração em paredes, descargas de banheiro 
sem funcionar, portas quebradas,  piso com re-
vestimento quebrado, torneiras sem funcionar,  
fiação exposta e canalização de gases medici-
nais sem funcionar. 

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Colchões e poltronas rasgados, cadeiras, mesas 
e leitos enferrujados, ar condicionados defeitu-
osos, inexistência de macas disponíveis para 
transporte intrahospitalar de pacientes, pequeno 
número de cadeiras de rodas e de banho. 

MEDICAMENTOS
Falta de medicamentos no hospital. Não havia 
antiemético e os esquemas de antibioticoterapia 
são comumente trocados por falta de continuida-
de na aquisição dos antibióticos.  É comum falta 
de vários outros medicamentos durante o mês.

ENFERMARIAS
Falta de ventilação/climatização (ausência de ja-
nelas,  ar condicionadores  quebrados). Banhei-
ros não têm ventilação. A superlotação ficou evi-
dente pela presença de pacientes internados em 
consultório médico, corredores e em macas nas 
enfermarias e salas de urgência e emergência.

SALA VERMELHA 
A capacidade do setor é de sete leitos, no en-
tanto, havia 12 pacientes. No local foram encon-
trados apenas cinco monitores, um deles não 
era multiparâmetros, oito respiradores artificiais, 
dezessete bombas de infusão, um oxímetro, 
um cardioversor (que não funciona por falta de 
tomada elétrica no ambiente) e uma máquina 
para hemodiálise (serviço é terceirizado). Risco 
de infecção cruzada é muito elevado e grande 
parte dos pacientes não recebe nenhum cuidado 
preventivo pela falta de monitorização adequa-
da. Algumas vezes o médico plantonista fica em 
situação muito constrangedora tendo que optar 
por quem tratar em função da  falta de equipa-
mentos em número proporcional aos pacientes 
internados. Foi relatado que muitas vezes a sala 

de sutura é utilizada para o atendimento de 
emergências por falta de leitos na sala verme-
lha.

TERAPIA INTENSIVA
Apesar de está funcionando dentro de padrões 
aceitáveis, constatamos alguns pontos falhos: 
roupas de cama insuficientes, falta de medica-
ção, ausência de gasometria arterial.

CONSULTÓRIOS MÉDICOS
Os consultórios situados ao lado da recepção 
possuem também graves problemas estrutu-
rais como mofo em parede e ar defeituosos.

SETOR DE IMAGEM
Dosímetros e aventais vencidos e  em péssimo 
estado de conservação. Das duas salas de ra-
diologia, apenas uma funcionava com um apa-
relho de 170 MA, impróprio para exames que 
precisem de maior irradiação.  As radiografias 
reveladas são de péssima qualidade. O hos-
pital possui no centro cirúrgico 3 arcos cirúr-
gicos, porém apenas um funcionava. A tomo-
grafia está com defeito há cerca de dois anos.
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UNIDADES DE SAÚDE DE SANTA RITA 
CONTINUAM FECHADAS
Há oito meses, 20 unidades do municípío estão fechadas. Situação ainda continua sem solução 

Após quase oito meses de uma série de 
interdições éticas nas unidades do Programa de 
Saúde da Família (PSF) de Santa Rita, a situ-
ação não mudou. É o que constata o Departa-
mento de Fiscalização do Conselho Regional 
de Medicina da Paraíba (CRM-PB). Segundo o 
diretor do setor, João Alberto Pessoa,  20 PSFs 
continuam fechados. 

O diretor explicou que as interdições re-
alizadas em setembro e outubro do ano passa-
do nas unidades de saúde do município foram 
resultado da identificação de diversas irregula-
ridades, como problemas de infraestrutura nos 
prédios, falta de profissionais, medicamentos, 
insumos e equipamentos, entre outros. “Até o 
momento, nada foi resolvido. A população da 
cidade de Santa Rita está sofrendo com a falta 
resolução destes problemas”, disse.

João Alberto Pessoa explicou as interdi-
ções éticas não continuaram no município por-
que o Ministério Público da cidade fez um pedido 
de pactuação entre o CRM-PB e a prefeitura de 
Santa Rita. “A prefeitura se comprometeu em 
reformar em caráter de urgência as unidades 
de saúde da cidade, inclusive decretando cala-
midade pública na saúde pública do município. 
Porém, até o momento nada foi encaminhado”, 
destacou.

Em fevereiro, o CRM-PB recebeu um ofí-
cio da direção do Hospital e Maternidade Gover-
nador Flávio Ribeiro Coutinho, em Santa Rita, 
informando que a instituição seria obrigada a 
não mais atender pacientes de obstetrícia e gi-
necologia por falta de recursos para custear as 
despesas. Depois que o CRM-PB tornou pública 
a situação do hospital e da intervenção do Minis-
tério Público Federal, a Prefeitura de Santa Rita 
conseguiu alocar recursos para a unidade hospi-
talar. “O hospital estava trabalhando no verme-
lho. São realizados mais de 250 procedimentos 
por mês no hospital, que tem uma despesa de 

PSF MARCOS MOURA I
PSF MARCOS MOURA II
PSF MARCOS MOURA III
PSF JARDIM EUROPA I
PSF DR. TEIXEIRA DE VASCONCELOS
PSF MARIA DE LOURDES ALVES DE ASSIS
PSF IRMÃ CACILDA
PSF SOL NASCENTE
PSF IVONE MORAIS
PSF PADRE MALAGRIDA II
PSF BARAO DO ABIAY
PSF BEBELANDIA
PSF CELESTE RIBEIRO
PSF HEITEL SANTIAGO
PSF JARDIM EUROPA II
PSF LIVRAMENTO
PSF MASA
PSF ANA VIRGINIA
PSF CICEROLANDIA
PSF ODILANDIA

R$ 404 mil e havia apenas R$ 160 mil de re-
cursos. Se a unidade realmente suspendesse o 
atendimento, seria um caos para população do 
município”, ressaltou o diretor. 

João Alberto ressaltou que a precarieda-
de da saúde em Santa Rita reflete os problemas 
encontrados em todos os municípios do Estado, 
inclusive na capital. “Seja na rede privada, pú-
blica ou filantrópica, a situação é muito grave. 
No Hospital do Trauma, há superlotação, parece 
um acampamento de guerra. No Trauminha, em 
Mangabeira, faltam materiais, insumos, equipa-
mento. Este só não interditamos ainda para não 
gerar mais prejuízos para população. Mas os 
médicos estão sobrecarregados e trabalhando 
sem as mínimas condições”, disse. 

Outro ponto preocupante em relação à 
saúde no Estado é o déficit de leito. Um levan-
tamento realizado pelo Departamento de Fisca-
lização do CRM-PB em maio do ano passado 
identificou um déficit de 319 leitos de pediatria 
nos hospitais públicos da grande João Pessoa. 
Segundo João Alberto, a falta de leitos hospita-

Unidades interditadas
entre os dias 19 e 3 de outubro

lares destinados ao atendimento infantil se agra-
vou com a redução, nos últimos três anos, de 
159 leitos após fechamento do Hospital Santa 
Paula (em julho de 2012), Hospital João Soares 
(em abril de 2013) e Hospital Infantil de Santa 
Rita (em janeiro de 2012). 

Entre os principais problemas encontra-
dos nos PSFs de Santa Rita, destacam-se: au-
sência de médicos, consultórios sem aparelhos 
de pressão, estetoscópio e negatoscópio, falta 
de manutenção predial, mesas para exames 
sem conservação, com ferrugem e seus colcho-
netes e revestimentos rasgados, higiene e ilu-
minação precárias, falta de laboratório de refe-
rência para a realização de exames citológicos, 
medicamentos vencidos, ausência de esteriliza-
ção (autoclave), pias sem sabão e toalhas e de 
falta de cadeiras em algumas unidades visitadas
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CRM-PB FAZ ENTREGA DE CARTEIRAS MÉDICAS

Cerca de 60 médicos recém-formados 
receberam, no dia 28 de dezembro, as cartei-
ras profissionais, para que possam exercer sua 
profissão. A solenidade foi realizada na sede da 
entidade, em João Pessoa, e contou com a pre-
sença o presidente do CRM-PB, João Medeiros 
Filho, do segundo secretário Walter Azevedo, do 
tesoureiro Fernando Serrano, da conselheira Dé-
bora Cavalcanti, do conselheiro federal, Dalvélio 
Madruga, além de médicos e seus familiares. 

A solenidade faz parte do calendário de 
eventos do CRM-PB e é uma oportunidade 

A solenidade de entrega das carteiras foi realizada no dia 28 de dezembro e contou com a 
presença da diretoria do Conselho, médicos e familiares. Em Campina Grande, a cerimônia 
foi no dia 19 de novembro

para que os conselheiros apresentem a enti-
dade e prestem orientações sobre o exercício 
ético profissional. Na abertura, João Medeiros 
destacou a importância do momento para os 
novos profissionais e lembrou que o CRM é o 
local onde eles devem tirar dúvidas quanto ao 
exercício da Medicina. “O CRM é a ‘casa do 
médico’. Estamos aqui para orientar e acon-
selhar o médico, quando for preciso”, disse o 
presidente do CRM.

 O presidente ainda ressaltou a impor-
tância do papel do Conselho como órgão car-

torial, fiscalizador e judicante. “Além destas atu-
ações, em parceira com as demais entidades 
médicas, também lutamos arduamente pela 
dignidade profissional, melhoria da assistência 
à população e remunerações mais adequadas”, 
disse João Medeiros.

Campina Grande - No dia 19 de novem-
bro, 52 médicos recém-formados receberam a 
cateira médica profissional em Campina Gran-
de. A solenidade também foi prestigiada pela di-
retoria do CEM-PB e aconteceu no auditório da 
1a Delegacia do CRM-PB.

Aila Maiara Albuquerque 
Aislan Henrique Bezerra Pinheiro 
Ana Beatriz Bezerra Barreto 
Ana Beatriz de Souza Lima e Silva 
Ana Flávia Gomes Ângelo da Silva 
Ana Luiza de Medeiros Motta 
Andressa Alba da Silva Brito 
Andressa Braga de Sá 
Arthur Henrique Sudário Oliveira 
Arthur Hermenegildo França 
Brisa Dantas Rodrigues 
Carlos Antonio Araujo Oliveira Filho  
Cleevanildo Brito de Sousa Júnior 
Denise Alexandre Costa 
Euler Fabrício Alves Cruz 
Everlan da Silva Meira 
Fernanda Borges Tavares Cavalcanti 
Fernanda Lucena da Rocha 
Francisco Achilles Oliveira Vilar 
Francisco Diniz Borborema 
Geraldo Odilon do Nascimento Filho 
Giuly Gomes Lima 
Guilherme Cezar Soares 
Heloísa Cristina Angelis 
Igor Daniel Moreira Ferreira 
Jefferson Venicius Andrade Pontes 
Jessica Gadelha Fonseca Pires 
Jessica Shardella Almeida Alves 
Jo’ana Zanforlin Santana 
Jorge Renato Alencar de Menezes 

José Kíldere Alves do Nascimento 
José Luis da Silva Neto 
Jucianny Sales Silva 
Laís Viana Silva Beserra Barbosa 
Luana Costa Barbosa  
Luiz Juvêncio Medeiros de Arruda 
Marcel Peixoto Pinheiro Barros 
Marcone Nunes dos Santos 
Marcos Eduardo de Moura Júnior 
Maria Augusta Cavalcante Almeida 
Mayra de Albuquerque Loureiro 
Michel Brito Peixoto 
Natália Soares Machado Ribeiro 
Nicole Guimarães de Almeida 
Paulo Victor de Souza Araújo 
Priscilla Leite Campelo 
Rafaela Figueirôa Lucena 
Ramon Bezerra Alves Sousa 
Rayana Jander Sousa T. da Rocha 
Rhaíssa Mª A. Andrade de Souza 
Sérgio Medeiros da Silva Júnior  
Victor Hugo Almeida de Morais

Ádilla R. Marques Galvão
Aluiziane Rhaízia Borges Gomes
Alysson Aranha dos Santos
Anna Raquel Temoteo Delgado
Anne Caroline T. Cavalcanti Furtado
Antonio C. de Melo Filho
Artur Barbosa Lima
Augusto C. Gomes Dourado
Beatriz de A. Wanderley Guedes
Breno Batista Gomes
Bruna R. Beltrão Roberto
Bruno Lombardi Farias
Bruno Oliveira Carreiro
Clewer Guerra Filgueira
Débora de Paiva Lucena
Débora Melo Sarmento
Diego V. de Morais Santos
Elisany Almeida Nobrega
Felipe X. Muricy da Rocha
Fellype A. dos Santos Monteiro
Gabriela L. Brasileiro Vieira
Gustavo Felipe Thoma
Hethma N.a Quinho Carvalho
Humberto Fábio S.s Marques Filho
Igor Nunes Cabral de Paulo
Iury Gomes Batista
Jamilly Dantas de Alencar
Jéssica Laureano Martins
Jéssyka Emília Ferreira Rabelo
José Carlos de Freitas

José Jeymesson Paiva Nunes
José Ricardo A. da Costa
Jucyleia Oliveira Marques
Julianna de M. C. Delgado Vieira
Julliete M. Carneiro Gomes
Kamylla Camilo Inácio de Oliveira
Klícia Duarte Amorim
Laise Maia V. de Almeida
Larissa W. da N. Farias de Sousa
Leonardo Guilherme C. Paiva
Luciana Maria Palitot Galdino
Luciana Sarmento de Almeida
Luciano Leal Luz
Luiz Paulo Germano Pinto
Maisa de Lima Ribeiro
Maize Cordeiro de Melo
Mara Lígia de Góis Ferreira
Marcello Victor R. Cavalcante
Márcio Tadeu R. Raulino de Oliveira
Marina Rodrigues Brito
Martina B. Fernandes Pimenta
Martonio Igor Lima E Silva
Naiara de Carvalho Cavalcante
Naísa Bezerra de Carvalho
Paloma V. de Almeida e Silva
Pedro Saulo P. Raia dos Santos
Rafael Leite Macedo
Roberto C. T. de Carvalho Filho
Rodrigo Sena de Andrade
Thales Carvalho de Lacerda

CARTEIRAS ENTREGUES EM JOÃO PESSOA CARTEIRAS ENTREGUES EM CAMPINA GRANDE
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EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA DO CRM 
OFERECE CURSOS E EVENTOS
Até junho, serão realizados cinco cursos e dois simpósios. Este ano já foram realizadas capacitações em 
João Pessoa, Cajazeiras e Patos

 Cinco cursos que fazem parte do Pro-
grama de Educação Médica Continuada do CR-
M-PB serão realizados até o final deste primeiro 
semestre em João Pessoa. Ainda neste mês de 
abril, estão agendados os cursos de Farmaco-
logia I (15/04) e Farmacologia II (29/04). Já em 
maio, haverá os módulos de Nutrição (13/05) 
e Imagens (20/05). Em junho, será promovido 
o curso de Ética Médica (03/06).  Os cursos e 
eventos são gratuitos e destinados aos médicos 
inscritos nos CRMs e estudantes de medicina
 Entre os eventos programados estão 
o I Simpósio de Cardiometabolismo  (6 e 7 de 
maio), o Simpósio Paraibano de Neurologia Pe-
rinatal (21 de maio) e o IV Simpósio Paraibano 
de Ginecologia Endócrina (27 e 28 de maio), to-
dos no CRM. No primeiro, entre os assuntos que 
serão discutidos estão: “Tratamento das Dislipe-
demias: Mitos e Verdades”, com o cardiologista 
Gilson Feitosa (BA), “Potencial Diabetogênico 
das estatinas: mecanismos e implicações clíni-
cas”, com a endocrinologista Ana Luiza Rolim 
(PB), “Tratamento atual das Síndromes Coro-
narianas agudas”, com o cardiologista Helman 
Martins (PB), “Segurança Cardiovascular das 
novas drogas anti-diabéticas”, com o endocri-
nologista João Modesto (PB), “Tecido adiposo 
como órgão endócrino”, com o endocrinologista 
Fabyan Beltrão (PB) e “Avaliação do risco car-
diovascular em pacientes diabéticos assintomá-
ticos”, com Gilson Feitosa.
 O Simpósio Paraibano de Neurologia Pe-
rinatal terá as seguintes palestras: “Anomalias em-
briológicas e fetais do sistema nervoso - diferentes 
formas de apresentação”, com a neurologista Ma-
ria Valeriana Leme de Moura Ribeiro (SP); “Ava-
liação e orientação de bebês com risco de seque-
las”, com a neuropediatra Ivoneide Trindade (PE); 
a mesa redonda, coordenada pelo neuropediatra 
Saulo Serrano Pires, sobre “Atenção multiprofis-
sional aos bebês com distúrbios neurossenso-
riais”, em que serão discutidos “Estímulo precoce 
em bebês com distúrbios motores”, com  fisiote-
rapeuta da Cristina de Fátima Germano (PB), 

“Implante Coclear Precoce e Habilitação auditiva 
de bebês”, com o otorrinolaringologista Adriano 
Sérgio Meira (PB), e “Avaliação e cuidados preco-
ces das ambliopias em bebês”, com oftalmologista 
Cristiane Bezerra da Cruz Costa (PB). 
 Já o Simpósio de Ginecologia Endócrina 
vai discutir: Transsexualismo (Amanda Atahyde/
RJ), Síndrome do Ovário Policístico (José Go-
mes/PB), Insuficiência Ovariana (Madalena Cal-
das/PE), Puberdade Precoce (Amanda Athayde/
RJ), Amenorreia (Antônio Henriques/PB) e Re-
posição de Andrógenos na Mulher: Atualização 
(Lunnara Saldanha/PB)
 De acordo com o coordenador de Edu-
cação Médica do CRM-PB, João Modesto, a pro-
posta das atividades é proporcionar aos médicos 
conhecimentos técnico-científicos atualizados, 
para a pratica diária dentro dos princípios éticos. 
“Em face das múltiplas atividades que exercem 
no dia a dia encontram dificuldades em ausen-
tar-se por períodos prolongados para frequentar 
congressos e cursos de atualização que ademais 
representam um ônus elevado. A necessidade de 
reciclagens periódicas é importante no sentido de 
que possamos oferecer revisões atualizadas de 
temas alusivas às patologias de maior prevalên-

cia em nosso meio, dentre as mais diversas es-
pecialidades da medicina”, destacou. 
 Este ano, já foram promovidos, em João 
Pessoa, os cursos Antibiótico  (26/02), Psiquia-
tria I (11/03), Psiquiatria II (18/03) e  Psicologia 
(01/04). Em Cajazeiras, foram realizados os cur-
sos de Endocrinologia (4 e 5/03) e Oncohemato-
logia (11 e 12 de março). Já em Patos, houve o 
Simpósio de Saúde do Idoso, nos dias 1 e 2 de 
abril. As aulas dos cursos já realizados podem 
ser acessadas no site do CRM-PB - www.crm-
pb.cfm.org.br - no link Educação Médica. 
 Zika Vírus - Nos dia 16 e 22 de dezem-
bro, o CRM-PB promoveu um debate sobre o  
diagnóstico, conduta e repercussões perinatais 
do Zika vírus no auditório do CRM-PB e no au-
ditório da Associação Médica de Campina Gran-
de.. Na ocasião, foram discutidos o “Diagnóstico 
diferencial de Zika, Dengue e Chikungunya”, 
com Orniudo Fernandes, “Diagnóstico e Condu-
ta pré-natal”, com Roberto Magliano de Morais, 
e “Microcefalia”, com Claudio Orestes. Em João 
Pessoa, o debate foi moderado pelo presiden-
te do CRM-PB, João Medeiros. Já em Campina 
Grande, o coordenador de Educação Médica do 
CRM-PB, João Modesto, dirigiu as discussões. 

Mesa do debate sobre Zika Vírus, realizado no dia 16 de dezembro, no auditório do CRM-PB, em João Pessoa

 A nova diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia – Secção 
Paraíba, eleita para o Biênio 2016/2017, tomou posse no último dia 16 
de janeiro.  Foram empossados Arlindo Monteiro de Carvalho Júnior 
(presidente), Eugênio Henrique Barbosa (Vice-Presidente), Alan Ricar-
do Dutra do Nascimento (Primeiro Tesoureiro), Alberto Lins Filho (Se-
gundo Tesoureiro), Rafael Rebouças (Primeiro Secretário) e Jarques 
Lúcio da Silva (Segundo Secretário). 
 Em reunião realizada no dia 19 de fevereiro, a nova diretoria dis-
cutiu as diretrizes da gestão. Entre os temas abordados, destacam-se: 
Programa de educação continuada (Calendário de reuniões científicas 
mensais, criação de dois novos eventos: sessão ideo-pizza urologia e 
sessão de casos clínicos); Apoio à Liga de Urologia da Paraíba (reforma 
do estatuto, participação efetiva dos alunos nas atividades científicas, 
oficina de trabalhos científicos); Novos investimentos e manutenção da 
sede (elaboração do orçamento anual e estruturação administrativa ge-
ral); entre outros pontos.

Nova diretoria da SBU-PB
 Até o dia 16 de abril, a Paraíba registrou 109 casos de microce-
falia e outras malformações, sugestivos de infecção congênita, desde o 
início das investigações, em outubro de 2015, segundo o Ministério da 
Saúde. Entre 2015 e 2016, já foram notificados 862 casos notificados. 
Desse total, 364 já foram descartados e 389 seguem em investigação. 
 A Paraíba é o terceiro estado com maior número de casos con-
firmados no país, atrás apenas de Pernambuco (333) e Bahia (219). Em 
todo o país,  há 3.741 casos suspeitos de microcefalia em investigação. 
Até o início meados de abril, havia 7.150 notificações. Dos casos já con-
cluídos,  2.241  já foram descartados e 1.168 foram confirmados para 
microcefalia.
 Apenas  192 já tiveram confirmação laboratorial para o vírus Zika. 
No entanto, o Ministério da Saúde ressalta que esse dado não represen-
ta, adequadamente, a totalidade do número de casos relacionados ao 
vírus. Ou seja, a pasta considera que houve infecção pelo Zika na maior 
parte das mães que tiveram bebês com diagnóstico final de microcefalia.

Números da microcefalia
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A cirurgia pediátrica é uma especialidade 
de destacada nobreza  e extremamente humana.
Quem a exerce tem que aliar aos conhecimentos 
técnico-científicos, a sabedoria de lidar com pais 
e familiares, pois todos ficam transtornados com 
a doença do pequeno ser. Atualmente a Paraíba 
tem 19 cirurgiões pediátricos  em atividade, sendo 
três em Campina  Grande  e 16 em  João Pessoa, 
todos com residência médica , dois como mem-
bros titulares da CIPE.

A cirurgia pediátrica no Estado da Paraíba 
teve início semelhante à do mundo inteiro.  Nos 
meados de  1960, cirurgiões gerais passaram a 
operar crianças, sem as condições ideais de diag-
nóstico, cuidados pré, trans e pós operatórios  em 
consonância com  a época, mas com o desejo, 
amor à profissão e a abnegação, os estimularam a 
cuidar do pequeno paciente. Se não frequentaram 
na época, congressos específicos da especialida-
de, prestaram serviços inestimáveis à população 
infantil. Falamos dos médicos Orlando Cavalcan-
te de Farias e Augusto de Almeida Filho, ambos 
excelentes cirurgiões de adultos. Semanalmente 
realizavam as cirurgias mais frequentes localiza-
das na região inguinoescrotal, além de quadros  
agudos urgenciais, inclusive do RN.

Tivemos a oportunidade, ainda estudan-
tes, de auxiliar  a correção de atresia de esôfago  
com fístula distal , realizada pelo competente Dr. 
Augusto de Almeida Filho em 1968, cuja paciente 
hoje é saudável. Foi esta a primeira sobrevivência 
dessa patologia grave em nosso estado.

 Em 1967, João Pessoa teve o primeiro ci-
rurgião pediátrico, com residência médica no Hos-
pital Estadual Jesus do Rio de Janeiro, chefiado 
por Dr Ruy Bayma Archer . Falamos do eminen-
te cirurgião César Guerra Nóbrega, pioneiro na 
Paraíba. Batalhador incansável para desbravar e 
instituir a especialidade no nosso meio, que se-
ria reforçada com a chegada de Paulo Germano 
Cavalcanti Furtado em 1972 e consolidada com 
Wilberto Trigueiro em 1973, ambos discípulos 
também do Prof Ruy Archer  no referido hospital .

Os dois primeiros, juntos com Sebastião 
Coutinho entraram como professores concursa-
dos da disciplina de cirurgia pediátrica  da UFPB,  
em 1971,  tendo esse ido trabalhar em Campina 

tempo depois. 
Com a saída de  Sebastião Coutinho, Wil-

berto Trigueiro deu entrada por concurso na UFPB 
para lecionar  cirurgia pediátrica em 1976, e pouco 
tempo depois,  Manoel Marques da Silva Brandão, 
vindo da residência médica no hospital da Cruz 
Vermelha de São Paulo, também  concursado. 
Atualmente são professores os colegas Ana Cláu-
dia Soares Penazzi e Daniel Rangel.

Em 1975 , César, Paulo e  Wilberto  fun-
daram  a Clinica de Cirurgia Infantil da Paraíba,  
que além de referência da especialidade no Es-
tado  ,dispunha de quatro consultórios, aparta-
mentos e enfermarias  com  centro cirúrgico bem 
equipado para cirurgias tipo day clinic. Lá foram 
realizados mais de 20 mil procedimentos, sem 
nenhuma intercorrência anestésica. Ressaltamos 
que as anestesias lá eram feitas sempre pelos 
competentes anestesiologistas Clócio Beltrão de 
Albuquerque, Jorge Alberto Trigueiro e Fernando 
Furtado Filho. Posteriormente, José Paulo Sar-
mento tornou-se sócio da citada Clínica por mais 
de quinze anos e, alguns anos depois  Júlio Cé-
sar Nóbrega, filho do saudoso César Guerra Nó-
brega,  falecido,  em junho de 2013 , em plena ati-
vidade.  Ainda na década de 70, passou a exercer 
a especialidade na capital o médico Celso Paiva 
de Mesquita Jr, vindo de residência médica em 
São Paulo. 

Com a fundação do hospital universitário da 
UFPB em 1980, foi criado o serviço de CIPE, com 
enfermaria própria, tendo como primeiro chefe Cé-
sar G. Nóbrega, com a colaboração dos cirurgiões 
pediátricos e professores Paulo Germano Furtado, 
Wilberto Trigueiro e Manoel Marques  Brandão, 
tendo os dois últimos também chefiados  posterior-
mente o serviço de CIPE. No hospital Universitário 
lecionavam a disciplina, realizavam cirurgias, fa-
ziam ambulatório  e davam  assistência  às enfer-
marias de cirurgia pediátrica e pediatria, pois tam-

bém eram  preceptores  da residência  de 
pediatria clínica. No periodo de 1975 a 2005 
houve várias jornadas de cirurgia pediátrica 
em João Pessoa,  a fim de orientar os pedia-
tras no diagnóstico  e despertar para os mais 
jovens  o interesse pela  cirurgia da criança.  
Foi uma fase em que todos lutaram de forma 
solidária e incansável para o reconhecimen-
to e o respeito da Cirurgia Pediátrica como 
especialidade médica, operando as crianças 
pelo INAMPS ( atual SUS ) nos hospitais pe-
diátricos de João Pessoa.

Estiveram nesta cidade expoentes da 
CIPE nacional  para proferir  palestras: João 
Gilberto Maksoud, Miguel Doherty,  Euro 
Leal, Ernesto Silveira ,Ubirajara Motta, Lúcio 
Marchese, Núncio Chiara,  Roberto  Vilhena 
de Morais, Fernando Cruz , Carlos Brandt,  
Samuel Dekermacher, Moacir Tibúrcio, José 

Roberto Baratella, Manoel Firmato, Paulo Tubino,  
dentre outros. Em julho de 1996 foi realizada em 
João Pessoa, a  VII  Jornada Norte Nordeste de 
Cirurgia Pediátrica, presidida por  Wilberto Triguei-
ro, com cerca de 350 participantes e presença  até 
de palestrantes  internacionais , além  de vários 
ex-presidentes da CIPE, quando foram homena-
geados.

Logo após o evento, foi fundada a Socieda-
de Paraibana de Cirurgia  Pediátrica - Regional da 
CIPE, que teve a primeira diretoria assim consti-
tuída: Wilberto Trigueiro (presidente), César Guer-
ra Nóbrega (Vice Presidente), Paulo Germano C. 
Furtado  (secretário geral), Edivaldo Sales Jr (Pri-
meiro secretário)  e  José Paulo de Sá Sarmento 
(tesoureiro).  Com o passar dos anos chegaram 
ainda  os seguintes cirurgiões à Paraíba: Gonçalo 
Aniceto, Paulo Marcelo e Edivaldo Salles Júnior,  
todos da UFCG  radicados em Campina Grande. 
Em João Pessoa: Rosa Mariza Maciel, Vinicius 
Medeiros Barbosa, Carlos Montgomery, Ginaldo 
Lago, Vinicius Ramalho Marinho, Ana Cláudia  So-
ares Penazzi, Valéria Mendes e nos últimos três 
anos, os  cirurgiões  Henrique Silveira, Tayane 
Magalhães, Daniel  Rangel, Cláudia V.  Dantas e 
Roberto  Watanabe. Quase  todos os cirurgiões 
pediátricos de João Pessoa  trabalham no Hospital 
Infantil Arlinda Marques, atual  referência de CIPE  
na área pública. Vale ressaltar que no final de 1970 
e início da década de 1980, se realizaram diversas 
cirurgias naquele hospital, dirigido na ocasião pelo 
pediatra Weber de Mello Lula. 

Em 1991 foi criado o serviço multidisciplinar 
do tratamento de fissuras lábio palatinas, idealiza-
do e coordenado pelo cirurgião Paulo Germano 
Furtado que funciona até hoje nos hospitais uni-
versitário e Arlinda Marques, referências no trata-
mento da doença,  recebendo pacientes  do esta-
do e regiões vizinhas. Em 2011 foi lançado o livro 
“CIRURGIA PEDIÁTRICA -  Manual Prático”, com 
1.000 exemplares, de autoria de Wilberto Trigueiro 
e com a participação de 27 colaboradores.

Enfim, nossos cirurgiões pediátricos muito 
trabalham e executam as mais diversas cirurgias, 
das mais simples às mais complexas incluindo 
duas separações de gêmeos siameses realizadas 
pelos cirurgiões Wilberto Trigueiro, Manoel Mar-
ques Brandão e Paulo Germano Furtado. 

Sempre atualizados, frequentam os con-
gressos da especialidade, de urologia pediátrica e 
videolaparoscopia, publicam livros, artigos cientí-
ficos e proferem palestras em jornadas regionais 
e nacionais. Também têm participações em direto-
rias da CIPE nacional e em comités  da especia-
lidade. Esperamos que a nossa querida especiali-
dade continue crescendo na  certeza que os mais 
jovens continuarão dando o impulso necessário 
em direção de um futuro ainda mais promissor.

Paulo Germano C Furtado, José Paulo de Sá Sarmento, Júlio César A. 
Nóbrega , Wilberto Trigueiro e César Guerra Nóbrega

Grande, sendo o pioneiro na-
quela cidade. Na UFPB a dis-
ciplina era chamada Cirurgia 
Infantil e Ortopedia, seguindo a 
escola francesa, cujo chefe era 
o professor Orlando de Farias, 
sendo desmembrada pouco 

Valéria Mendes, Rosa Mariza e Manoel Marques 
da Silva Brandão
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PARAÍBA INVESTE R$ 0,85 EM SAÚDE POR 
PESSOA AO DIA
Levantamento realizado pelo CFM, em parceria com a ONG Contas Abertas, faz referência aos dados de 2014

 A Paraíba ocupa o quarto lugar no 
ranking nacional dos estados com pior investi-
mento em Saúde. Destinando apenas R$ 0,85 
em saúde, por habitante ao dia, o Estado só 
está à frente do Pará (R$ 0,74), Maranhão (R$ 
0,77) e Mato Grosso do Sul (R$ 0,80). A mé-
dia nacional de investimento é de R$ 1,38. Os 
dados são de 2014 e são resultado do mais re-
cente estudo do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), divulgado no dia 19 de fevereiro, feito 
em parceria com a ONG Contas Abertas, a partir 
de informações sobre as despesas apresenta-
das pelos gestores à Secretaria do Tesouro Na-
cional, do Ministério da Fazenda, por meio de 
relatórios resumidos de execução orçamentária.
 O levantamento mostrou ainda que fo-
ram aplicados cerca de R$ 1,2 bilhões no Es-
tado na área da Saúde. Por ano, esse valor 
representa um investimento de R$ 310,36 por 
pessoa. Em nível nacional, este número chega 
a R$ 502,77. Já entre as capitais, João Pessoa 
apresenta um índice melhor e está entre as 10 
que mais investiram em saúde. Por pessoa, foi 
investido R$ 2,26 por dia em 2014. Este é o 
segundo melhor número  entre as capitais do 
Nordeste, atrás apenas de Teresina (R$ 2,91). A 
média das capitais brasileira é de R$ 1,87.
 A má gestão dos recursos públicos é 
para o Conselho Regional de Medicina (CRM-PB) 
o principal motivo para este cenário.  “A saúde 
brasileira enfrenta um momento muito sombrio, 
temos dificuldades no financiamento e na gestão 
de recursos alocados na saúde. O investimento 
em saúde no Brasil é, em média, cinco vezes me-
nor em relação aos países desenvolvidos”, des-
tacou o presidente do CRM-PB, João Medeiros. 
 Cenário nacional - De acordo com o 
levantamento, os governos federal, estaduais e 
municipais aplicaram, em 2014, por dia R$ 3,89 
per capita para cobrir as despesas públicas com 
saúde dos mais de 204 milhões de brasileiros. 
Ao todo, o gasto por pessoa em saúde naquele 
ano foi de R$ 1.419,84.   A situação do Brasil, 
segundo os dados mais recentes da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), está abaixo da 
média das Américas, cujo investimento per ca-
pita do setor público em saúde, em 2013, foi de 
US$ 1.816. – enquanto no Brasil, naquele ano, 
foi de US$ 523 (cerca de 70% menor).
 Em ritmo regressivo, as aplicações em 
saúde por parte da esfera pública, já corrigidas 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), caíram 0,93% entre 2013 e 
2014, atingindo a cifra de R$ 290,3 bilhões – 
cerca de 3 bilhões a menos que no ano anterior. 
Esse montante agrega todas as despesas na 
chamada “função saúde”, destinada à cobertu-
ra das ações de aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e outras com impacto 
direto na área. Boa parte desse dinheiro é usa-
da também para o pagamento de funcionários, 
dentre outras despesas de custeio da máquina 
pública.
 O decréscimo de R$ 10,3 bilhões nas 
despesas municipais (déficit de 8,83% em rela-
ção ao ano anterior) impulsionou negativamente 

o desempenho nacional, comprometendo o tí-
mido aumento de dispêndios por parte dos Es-
tados e da União – da ordem de 3,82% e de 
4,84%, respectivamente. Para o economista e 
secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil 
Castello Branco, há nexo claro entre algumas 
decisões do governo federal e inúmeras impli-
cações nos Estados e municípios.
 “Em 2013 e 2014, com a preocupação 
predominante da reeleição, o governo aprofun-
dou o uso da política fiscal para tentar reativar a 
economia a qualquer custo. Isenções e benefí-
cios fiscais foram concedidos sem os resultados 
esperados. Assim, as receitas que já vinham 
diminuindo em decorrência da retração econô-
mica, foram também afetadas pelos benefícios 
fiscais e isenções, o que fez murchar também 
as arrecadações dos estados e dos municípios”, 
explicou. 
 Responsabilidade - Ele acredita que 
os estados e os municípios têm parcelas de 
culpa na retração de seus investimentos em de-
corrência, sobretudo, da falta de planejamento. 
“Diversos deles, nas épocas de ‘vacas gordas’, 
concederam reajustes generosos de salários e 
aumentaram o número de servidores, despesas 
que não podem ser reduzidas com facilidade. 
Quando as dificuldades surgiram, os cortes em 
investimentos foram utilizados para minimizar o 
déficit”, afirmou.
 O presidente do CFM, Carlos Vital, ava-
lia que a carência financeira pode ainda ampliar 

os problemas enfrentados pela rede de hospi-
tais federais, conveniados, filantrópicos e san-
tas casas, que no ano passado sofreram com 
sucessivos atrasos e falta de pagamentos. 
 “Por conta do subfinanciamento históri-
co e da má gestão, todo o sistema está com-
prometido. As autoridades precisam reconhecer 
a saúde pública como prioridade. Os problemas 
do setor começam com a definição destas prio-
ridades e se estendem para a transposição de 
metas e para o orçamento e sua execução. Tra-
ta-se de um perverso ciclo, reforçado pela ca-
rência de recursos e pela descontinuidade das 
ações administrativas nos estados e municípios, 
além da leniência e da corrupção”.
 Cenário mundial -  Dados do Global 
Health Observatory Data Repository, mantido 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
revelam que do grupo de países com modelos 
públicos de atendimento de acesso universal o 
Brasil era, em 2013, o que tinha a menor partici-
pação do Estado (União, Estados e Municípios) 
no financiamento da saúde. Esta é analise mais 
recente com relação ao tema.
 Considerando a fatia pública do total 
das despesas em saúde, no Brasil, esse percen-
tual é de 48,2%. A proporção é baixa se compa-
rada ao verificado em países como o Reino Uni-
do (83,5%), França (77,5%), Alemanha (76,8%), 
Espanha (70,4%), Canadá (69,8%), Argentina 
(67,7%) e Austrália (66,6%).

Acre........................................ 2,92
Alagoas ..................................0,89
Amazonas ..............................1,92
Amapá ....................................1,86
Bahia ......................................1,08
Ceará ......................................0,97
Distrito Federal .......................3,27
Espírito Santo .........................1,68
Goiás ......................................1,14
Maranhão ...............................0,77
Minas Gerais ..........................0,92
Mato Grosso do Sul ...............0,80
Mato Grosso ..........................1,05
Pará .......................................0,74
Paraíba ..................................0,85
Pernambuco ..........................1,45
Piauí ......................................1,06
Paraná....................................0,94
Rio de Janeiro .......................0,95
Rio Grande do Norte .............1,02
Rondânia ...............................1,45
Roraima .................................2,01
Rio Grande do Sul .................1,30
Santa Catarina .......................1,08
Sergipe ..................................1,20
São Paulo .............................1,37
Tocantins ...............................2,50

Investimento em saúde 
nos Estados

Estado Investimento por 
pessoa ao dia

Investimento em saúde 
nas capitais

Rio Branco .................................... 0,88
Maceió ...........................................1,66
Manaus.......................................... 0,99
Macapá ..........................................0,66
Salvador .........................................0,59
Fortaleza ........................................1,81
Vitória .............................................2,12
Goiânia ...........................................2,33
São Luís .........................................1,92
Belo Horizonte ...............................3,09
Campo Grande ..............................3,16
Cuiabá ............................................2,42
Belém .............................................1,84
João Pessoa .................................2,26
Recife .............................................1,62
Teresina ..........................................2,91
Curitiba ...........................................2,36
Rio de Janeiro ................................1,73
Natal... ............................................1,60 
Porto Velho .....................................1,49
Boa Vista ........................................1,35
Porto Alegre ....................................2,91
Florianópolis ...................................1,55
Aracaju ............................................2,18
São Paulo .......................................1,58
Palmas ............................................1,61

Estado Investimento por 
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