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2020, o ano que marca a humanidade pela 
chegada de uma pandemia que mudou hábitos, 
tirou vidas e ainda continuamos fortes lutando 
com as armas que temos e avançando em 
tratamentos possíveis até a chegada de vacinas

Nossa luta continua,

mas vai passar
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Reuniões com a diretoria do CRM-PI, com funcionários e com gestores da Sesapi,  em fevereiro, já visando ações preventivas para a pandemia

No final de janeiro deste ano, fomos 
surpreendidos com uma infecção viral que 
começou a matar centenas de pessoas e 
deixar tantas outras internadas com 
insuficiência respiratória na província de 
Hubei, na China. Logo, dezenas de outros 
países conheceram o horror que o novo 
coronavírus poderia trazer para o mundo,  
sendo declarada a doença Covid-19 como uma 
pandemia. O CRM-PI se reuniu, discutiu, 
avaliou e se pronunciou em todas as situações 
possíveis, mudou os próprios protocolos, 
informou, sugeriu, recomendou e deixou de 
recomendar o que estava em voga ou 
protocolos que foram surgindo, no decorrer 
dos meses, após março, quando a doença já se 
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alastrava pelo nosso país.
Foram produzidos vídeos institucionais com 
mensagens de conselheiros apresentando 
dicas importantes sobre prevenção. Desde o 
início da pandemia, a presidente deste CRM-PI, 
Drª Mírian Palha Dias Parente, vem realizando 
reuniões por videoconferência, com outros 
conselheiros, diretores técnicos de hospitais, 
coordenadores de UBS e gestores de saúde 
municipais. No decorrer desses meses de 
pandemia, o CRM-PI buscou atuar com 
serenidade, observando protocolos importantes 
e sempre orientando que todos buscassem se 
precaver, como uma forma de criar uma 
barreira de infecção mais segura possível contra 
coronavírus. 

Foram publicados 45 documentos, resultantes de Resoluções (sendo Resoluções 
CRM-PI: n° 101/2020, n° 102/2020 e n° 03/2020); Portarias (10); Diretrizes (02); 

Pareceres (11); Informes (04), Recomendações (05); Notas (08) e Ações Judiciais (02).

Desde março deste ano, o CRM-PI se viu na 
linha de frente dessa grave pandemia de 
Covid-19, tendo que realizar uma série de ações 
para informar, orientar, dirimir dúvidas, 
subsidiar e buscar proteger médicos e a 
população com medidas que minimizassem os 
efeitos da doença no Piauí.
Entre essas acões, foi publicado um Parecer 
Conjunto CRM-PI N° 01/2020 das Câmaras 
Técnicas de Infectologia e de Medicina    

Intensiva do Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Piauí, publicado em 8 de abril, 
que trouxe como entendimento que, muito 
embora os resultados da utilização da 
cloroquina fossem apenas experimentais, não 
havendo evidências científicas comprovando 
a sua eficácia, o médico tem autonomia para 
prescrever cloroquina ou hidroxicloroquina 
para o tratamento da COVID-19.

AÇÕES NA PANDEMIA:
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O Conselho se mobilizou e realizou uma 
campanha de arrecadação de EPIs, produtos 
de higiene e limpeza e alimentos, que foram 
doados para entidades e para profissionais de 
saúde que também, nesse caminho, 
enfrentaram a falta de equipamentos de 
proteção para trabalharem com segurança.

Perdemos médicos, fato que tanto nos 
marcou e por isso o CRM-PI não deixou de 
homenageá-los por duas oportunidades, com 
vídeos mostrando um pouco desses colegas 
que deixarão saudade.

Além de muitas lives, cursos, palestras por 
videoconferência por meio de nossos canais 
digitais, como Instagram e Youtube, também 
foram produzidos vídeos institucionais com 
dicas e orientações de conselheiros deste 
Regional sobre formas de evitar e se proteger 
do novo coronavírus.

R o t i n e i r a m e n t e , o 
CRM-PI publicou alertas e 
informes para a população 
em geral e atuou firme 
contra alguns decretos 

estaduais e municipais, a exemplo da 
recomendação da abertura de consultórios, 
clínicas e ambulatórios para que a população 
pudesse voltar a fazer consultas, prevenções e 
tratamentos quanto a tantas outras 
enfermidades, entre elas o câncer.
Foram concedidas mais de 50 reportagens para 
TVs e rádios, além de inúmeras publicações de 
notícias em portais e jornais.
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Durante essa pandemia, muitos órgãos de 
controle e fiscalização se viram limitados a 
realizarem vistorias in loco em hospitais, clínicas 
e unidades de saúde. Essa limitação se deu por 
razões óbvias, como o risco de contaminação. O 
CRM-PI continuou, com todas as medidas de 
segurança possíveis, a fiscalizar presencialmente 
e a detectar irregularidades em hospitais, 
unidades de saúde, clínicas e outros. Relatórios 
continuaram a serem produzidos, notificações 

sendo feitas, no sentido de que a população tivesse

dignidade também durante esses meses de 

pandemia. Para se ter uma ideia, foram realizadas até 

o momento 109 fiscalizações no Piauí, a maioria 

presenciais. Desde março, quando se começaram os 

decretos de restrições, o Departamento de 

Fiscalização do CRM-PI, por meio de denúncias ou 

por rotina, percorreu municípios de norte a sul do 

Estado, como Parnaíba, Luís Correia, Miguel Alves, 

Jardim do Mulato, Capitão de Campos, Campo Maior, 

Monsenhor Gil, Bom Princípio do Piauí, Picos, 

Marcolândia, Corrente, São Raimundo Nonato, Bom 

Jesus, Guadalupe, além de várias fiscalizações em 

Teresina. Na capital, novamente inúmeras 

irregularidades foram registradas em hospitais de 

referência, como no Hospital da Polícia Militar e na 

maior maternidade pública do Estado, 

Mesmo com restrições e regras 
de isolamento, O CRM-PI realizou 
este ano mais de 100 fiscalizações

A solidariedade é ato de humanidade e de amor. 
Neste fim de ano podemos garantir que muitas 
famílias não sejam privadas do essencial: se 
alimentar. Por isso, o CRM-PI criou a campanha 
Natal Solidário, na qual estamos recebendo 
alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, 
roupas, lençóis, brinquedos e o que mais puder. 
As doações devem ser feitas na sede do CRM-PI, 
na Rua Goiás, nº 991 – Ilhotas – Teresina-PI. A 
entrega das suas doações serão feitas à famílias 
carentes neste mês de dezembro.

Interior da farmácia em UBS de Miguel Alves - 
vistoria no mês de agosto

UBS Broderville, em Parnaiba - 
lixo hospitalar a céu aberto

Maternidade D. Evangelina Rosa
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D. Evangelina Rosa, que, após uma fiscalização, o 

CRM-PI apontou diversas irregularidades em 

relatório técnico, como avarias em consequência de 

chuvas, vários problemas de infiltração, houve 

escoamento de água por todas as escadas de 

acesso aos andares do prédio. 

Segundo denúncias recebidas, havia o temor de

desabamento. Foi registrado também o desrespeito 

às normas sanitárias de prevenção da  

pandemia de COVID-19, além dos funcionários 

reclamarem da qualidade e da pouca quantidade 

dos EPIs. Espera-se que o Governo do Estado, por 

meio da Sesapi, já notificado, resolva com urgência 

as irregularidades. 

Mesmo com restrições e regras de isolamento, fiscalizações foram 
necessárias

“ “
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Cada mês do ano, como já é tradição, o CRM-PI é 

mais um órgão engajado na conscientização da 

população para ter mais cuidado e atenção à 

prevenção de várias doenças e males que tiram vidas. 

Assim o é em setembro contra o suicídio, em 
mama e neste mês de novembro, por exemplo, conscientizar o homem para se prevenir contra o câncer de 

próstata. É também uma forma de contar com o poder público para que dê as ferramentas para as consultas 

e exames de rotina por meio da rede pública de saúde. Como forma de apoiar todas essas campanhas, além 

de divulgarmos as mesmas, a sede do CRM-PI em Teresina fica iluminada mensalmente com a cor 

representante de cada campanha. 

Apoiando todas as campanhas pela prevenção e tratamento de doenças

Médicos que completaram 50 anos de carreira são homenageados
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Na passagem pelo Dia do Médico 2020 (10 de 

outubro), o CRM-PI, assim como no ano passado, 

homenageou os médicos que completaram 50 anos 

de exercício da profissão médica. Um vídeo 

homenageando os médicos também foi veiculado 

em TV local. Cerca de 30 médicos que se formaram 

em 1970 foram homenageados com placas de 

reconhecimento pelos seus esforços, engajamento, 

doação e amor à medicina. Devido às medidas de 

restrição para evitar a contaminação pelo novo 

coronavírus, a honraria foi entregue na própria 

residência de cada homenageado, sem cerimônia.


