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“NUNCA É TARDE 
PARA IR EM BUSCA 
DE UM SONHO”
Aos 24 anos, formada em Direito, com 
pós-graduação em Direito Processual Ci-
vil, aprovada no Exame da Ordem dos Ad-
vogados e com um emprego na Defensoria 
Pública, Thâmara Leite Carneiro resolveu 
mudar de profissão. Focou no sonho que 
tinha desde a infância e foi estudar para 
ingressar em uma faculdade de Medicina. 
Na segunda tentativa passou no vestibular 
da Faculdade de Medicina Nova Esperan-
ça (Famene), em João Pessoa, e, em maio deste ano, tornou-se médica.

A formatura veio em plena pandemia, sem festa ou comemoração, mas para 
Thâmara teve a sensação de sonho realizado e dever cumprido. Dever que 
está apenas iniciando, com uma nova rotina de trabalho, plantões e ativi-
dades que têm hora para começar, mas não para terminar. “Começamos a 
trabalhar em um cenário totalmente diferente, sob pressão ainda maior do 
que o normal, com medo de ser contaminado ou contaminar alguém próxi-
mo, lidando diariamente com o sofrimento de famílias”, diz a jovem médica.

Atualmente, aos 32 anos, Thâmara trabalha na estratégia de saúde da família 
no município de Sapé, é plantonista da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
de Guarabira e médica Reguladora do Estado da Paraíba. Já tra-
balhou também em um PSF em Areia e no Hospital Regional de 
Solânea. Em breve, pretende se especializar em Ginecologia e 
Obstetrícia. “Fazer o que se ama torna tudo mais fácil”, completa.

MÉDICOS CANDIDATOS TERÃO 
CARTILHA COM ORIENTAÇÕES 
ÉTICAS E JURÍDICAS 

Com o objetivo de informar e orientar os médicos candidatos a cargos eletivos 
e a sociedade sobre os limites éticos e jurídicos entre a atuação profissional 
e a campanha eleitoral, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba editou 
e publicou a Cartilha do Médico Candidato. Em uma audiência virtual, nesta 
sexta-feira (02), o documento foi apresentado ao presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE-PB), José Ricardo Porto, pelo presidente do CRM-PB, 
Roberto Magliano de Morais, e pelo advogado do CRM-PB, Rodrigo Farias. 

A cartilha está disponível no site www.crmpb.org.br e, em breve, estará tam-
bém no portal do TRE-PB, conforme informou José Ricardo Porto, na audiên-
cia virtual. “Já li a cartilha e gostei muito, por apresentar uma leitura acessível, 
facilitando o entendimento da legislação. Vamos divulgar e disponibilizar em 
nosso portal de notícias”, afirmou o presidente do TRE-PB.

Durante a audiência online, Roberto Magliano ressaltou a importância da pu-
blicação e agradeceu a disponibilidade do desembargador José Ricardo Por-
to em conhecer e divulgar a cartilha. “Ficamos felizes e honrados com sua 
presença nesta apresentação. Aproveito para destacar também o empenho e 
a iniciativa de nosso advogado Rodrigo Farias, em elaborar este documento 
tão importante para os médicos candidatos e a sociedade em geral”, disse o 
presidente do CRM-PB.

Ele ainda acrescentou que cartilha foi elaborada de forma didática, com per-
guntas e respostas, orientando o que é ou não permitido no período eleitoral. 
“Alguns médicos, às vezes por falta de informação mesmo, confundem a cam-
panha eleitoral com a sua atuação profissional, podendo infringir o Código de 
Ética Médica e a legislação eleitoral”, explicou o presidente do CRM-PB. Esta 
é a quarta edição da cartilha que, este ano, tem a sua versão revisada e dis-
ponível apenas de forma online.

O advogado do CRM-PB e um dos responsáveis pela elaboração da Cartilha, 
Rodrigo Farias, destacou que a publicação buscou, do ponto de vista jurídi-
co, destacar, em cada item apresentado, o posicionamento da jurisprudência 
eleitoral. “A cartilha alerta e orienta os profissionais médicos e a sociedade 
sobre a necessidade da observância rigorosa da legislação eleitoral”, disse o 
advogado.

Roberto Magliano lembrou que o artigo 41 da Lei 9.504/97, que estabelece 
normas para as eleições no Brasil, veda ao candidato “doar, oferecer, prome-
ter ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem 
pessoal de qualquer natureza”. Já o Código de Ética Médica (CEM) define, 
entre os princípios fundamentais do exercício ético da medicina, que “o tra-
balho do médico não pode ser explorado 
com objetivos de lucro, finalidade política 
ou religiosa”.

De acordo com as estatísticas do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), no pleito de 2020, 
na Paraíba, 68 candidatos declararam sua 
principal ocupação como médicos. São 36 
disputando vagas para prefeito, 21 para 
vice-prefeito e 11 para verea-
dor. Nas duas últimas eleições 
(2016 e 2018), 34 médicos fo-
ram eleitos na Paraíba.

ENTREVISTA THÂMARA LEITE LOPES CARNEIRO 

OUTUBRO ROSA SERÁ TEMA DE AÇÕES

CONFIRA A 
ENTREVISTA

O médico pode anunciar os títulos de especialista que registrar no 
CRM local. Porém, o Decreto-lei 4.113/42 o proíbe de fazer referência 
a mais de duas especialidades, mesmo que possua número maior.

PUBLICIDADE MÉDICA
ANÚNCIO DE TÍTULOS DE ESPECIALISTA

CONFIRA  
O MANUAL

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB esteve, na 
última semana, nos munícios de Rio Tinto, Aguiar e Catingueira para 
conhecer de perto a estrutura oferecida pelos serviços de saúde no 
atendimento a casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Em Rio Tin-
to, a visita foi para verificar avanços na estrutura de atendimento do 
Hospital Municipal Dr Francisco Porto e a Unidade de Pronto Atendi-
mento (ainda em construção). No início de agosto, a Comissão esteve 
nos dois serviços e constatou inconformidades. 

Na visita realizada na última sexta-feira (25), foi possível verificar que 
a Unidade de Pronto Atendimento, que começou a ser construída em 
2012, ainda está fechada, porém com avanços na estrutura predial, com 
as ruas de acesso pavimentadas e com recursos materiais e equipamen-
tos disponíveis para funcionar. Faltam apenas documentações do Minis-
tério da Saúde e protocolos jurídicos. Já as três principais pendências 
no hospital foram resolvidas: EPIs suficientes, diretor técnico nomeado e 
aquisição de respiradores. 

Em Aguiar, no Sertão paraibano, 
a comissão esteve no Hospital 
Distrital Francisco Bento Ca-
bral, e constatou que o hospital 
possui diversas irregularidades, 
como: falhas na escala médi-
ca, falta de diretor técnico, está 
sem ambulância disponível, não 
possui laboratório, não há respi-
rador e o carro de parada está 
sendo utilizado para reposição 
de medicações de rotina. 

CONFIRA 
A CARTILHA

UNIDADES DE SAÚDE DE RIO TINTO, 
AGUIAR E CATINGUEIRA RECEBEM 
VISITA DO CRM-PB

MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇA MANUAL 
DE CUIDADOS PALIATIVOS
O Ministério da Saúde lançou o Manual de Cuidados Paliativos, dedicado a 
pessoas com doenças crônicas, infecções por Covid-19 e outros problemas 
de saúde que geram dor e sofrimento, em estágio terminal ou não. Elaborado 
em parceria com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Hospital 
Sírio-Libanês e Hospital Albert Einstein, o documento reúne conhecimento so-
bre os cuidados paliativos, com evidências da literatura médica internacional 
e do Brasil sobre o assunto de maneira prática, objetiva e compatível com a 
realidade do SUS.

Entre as orientações e cuidados de manejo clínico dos pacientes, o manual 
traz o conceito de que cuidados paliativos devem ser oferecidos a todas as 
pessoas e familiares que estejam sofrendo ou correndo risco de morte em 
decorrência de algum problema de saúde. Trata de sintomas físicos, psicos-
sociais, emocionais e espirituais. Para os pacientes que falecerem, também 
prevê continuidade do tratamento e apoio necessários aos familiares. 

Atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cer-
ca de 20 milhões de pessoas precisam de cuidados paliativos no 
mundo, sendo mais da metade na faixa etária de 60 anos para cima.

SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA 
DIVULGA DOCUMENTO RESSALTANDO A
IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO
Nesta última quarta-feira (30), a Sociedade Paraibana de Pediatria publicou 
um documento científico informando sobre a importância de não se postergar 
a vacinação por causa da Covid-19. O documento ressalta a Campanha “Va-
cinação em dia, mesmo na pandemia”, realizada pela Sociedade Brasileira de 
Imunizações, em parceria com a Unicef e a Sociedade Brasileira de Pediatria.

Essas entidades, preocupadas com a situação das baixas coberturas vaci-
nais, criaram uma cartilha digital chamada “Pandemia da Covid-19”, que traz 
mudanças na rotina das imunizações, orientando os profissionais de saúde e 
a população sobre a manutenção das atividades de vacinação de forma efeti-
va e segura, controlando os riscos de contágio pelo coronavírus.

O documento da Sociedade Paraibana de Pediatria lembra que o 
Programa Nacional de Imunizações (PNI), através do SUS, dispo-
nibiliza gratuitamente vacinas contra 19 doenças imunoprevení-
veis, nos mais de 37 mil postos de vacinação do país.

CONFIRA
A NOTÍCIA  

A campanha Outubro Rosa é um movimento mundial que 
alerta a sociedade sobre a importância do diagnóstico 
precoce do câncer de mama, ressaltando a necessidade 
dos cuidados com a saúde. Como a doença é, geral-
mente, assintomática em estágios iniciais, a realização 
periódica de exames é fundamental.

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, 
segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. O Ins-
tituto Nacional do Câncer (Inca) estima que, no ano de 2020, mais de 66 mil 
mulheres sejam acometidas pela doença.

Como ação educativa, o CRM-PB está programando a divulgação de posts 
nas redes sociais sobre o tema, além da realização de uma live sobre o 
asssunto.

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 
VISTORIA 19 UNIDADES DE SAÚDE NO 
MÊS DE SETEMBRO 

CONFIRA  
A MATÉRIA

Durante o mês de setembro deste ano, o Departamento de Fiscalização do 
Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) vistoriou 19 unidades de 
saúde do Estado, entre hospitais, clínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

Dentre as principais fiscalizações do período, destacam-se as realizadas na 
UBS Imaculada I e III, em Bayeux, onde o CRM-PB constatou a falta de equi-
pamentos e materiais nos consultórios médicos e a vistoria na UBS do Roger I 
e II, em João Pessoa, na qual foi observada a falta de itens básicos nos consul-
tórios médicos, na sala de curativos, na sala de enfermagem e de citológico. O 
CRM-PB fiscalizou também os Samus de Santa Rita e de Bom Sucesso, além 
de outras unidades nos municípios de Sapé, Alagoa Nova e Brejo dos Santos.

Durante as vistorias, os médicos fiscais e equipe verificam os riscos ao exercí-
cio da medicina e à segurança do paciente, como a falta de médicos e recursos 
materiais básicos (medicamentos e insumos), além das condições de estrutura 
predial dos serviços. As inconformidades encontradas são apresentadas em 
um relatório que é encaminhado ao gestor municipal ou estadual, ao diretor da 
unidade de saúde e ao Ministério Público.

LIVE SOBRE A 
CARTILHA PARA 
MÉDICOS CANDIDATOS 

Data: 9 de outubro
Horal: 20h 
Local: Instagram do 
            CRM-PB
            (@crmparaiba)

com Roberto Magliano de 
Morais, Débora Cavalcanti e 
Rodrigo Farias

http://www.crmpb.org.br/
https://www.facebook.com/crmparaiba/
https://www.instagram.com/crmparaiba/
https://www.youtube.com/user/CRMPB/
https://www.facebook.com/crmparaiba/
https://www.instagram.com/crmparaiba/
https://www.youtube.com/user/CRMPB/
http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23260:2020-10-01-20-11-20&catid=3
https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/17/Manual-CuidadosPaliativos-vers--o-final.pdf
http://www.crmpb.org.br/images/stories/Download/Cartilha/cartilha_de_orientacoes_eticas_e_juridicas_para_os_medicos_candidatos_a_cargos_eletivos_-_eleicoes_2020_-_4_edicao_digital.pdf
http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23256:2020-09-30-18-59-07&catid=3
http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23261:2020-10-01-20-15-09&catid=3

