
O médico candidato pode ter impedido  seu acesso às instituições hos-
pitalares  durante a campanha eleitoral?
Não. Não pode haver discriminação política no exercício da Medicina, sendo 
direito dos médicos assistir seus pacientes em hospitais públicos ou priva-
dos. É vedado ao médico impedir que outro médico utilize as instalações 
médicas sob sua direção por motivo outro que não técnico-científico ou ético.

O atendimento gratuito pelo médico candidato é permitido durante o 
período eleitoral?
O atendimento médico gratuito durante o período eleitoral, seja por médico 
candidato ou não, em benefício de alguma candidatura, quando não pela 
rede de Sistema de Saúde Único, é ilegal.
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“O CÂNCER DE MAMA 
É UM PROBLEMA DE 
SAÚDE PÚBLICA”
A cada ano, o número de casos de cân-
cer de mama e óbitos pela doença cres-
cem no Brasil. A campanha Outubro Rosa 
é um movimento de alerta às mulheres e 
aos profissionais de saúde sobre a impor-
tância do diagnóstico precoce para que o 
tratamento seja feito no início da doença e 
aumentem as chances de cura. Este ano, a 
Sociedade Brasileira de Mastologia lançou 
a campanha “Quanto antes melhor”, em que 
conta com o apoio da regional da Paraíba, que além desta ação, está envolvi-
da em diversas atividades, não apenas no mês de outubro.

“A incidência do câncer de mama aumenta assustadoramente em nosso país”, 
afirma a presidente da Sociedade de Mastologia Regional Paraíba, Lakymê 
Mangueira Porto. Na entrevista a seguir, ela fala, além da importância do diag-
nóstico precoce, da necessidade de os profissionais de saúde também esta-
rem informados sobre a relevância dos exames. “O rastreamento do câncer 
de mama não precisa ser feito por especialista, é para ser feito na unidade 
básica de saúde. Os profissionais de saúde devem estimular as mulheres a 
fazerem esse rastreamento”, afirma.

Formada em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, com residên-
cia médica em Mastologia (Hospital de Base de Brasília) e em Ginecologia e 
Obstetrícia (IMIP), além de Mestrado em Tocoginecologia (UFPE), 
Lakymê é também professora da UFPB, supervisora da Residên-
cia Médica de Mastologia da UFPB e médica mastologista do 
Hospital Napoleão Laureano e da Clínica Oncovida.

DIA DO MÉDICO SERÁ COMEMORADO 
COM HOMENAGENS E DEBATES

Nos próximos dias 14, 15 e 16 de outubro, o CRM-PB realiza a Semana do 
Médico 2020. Este ano o evento será online e vai promover homenagens 
aos profissionais, debates sobre impacto da pandemia na rotina de trabalho, 
ética médica e telemedicina, lançamento de livro, posse de membros de Câ-
maras Técnicas do conselho, além de momentos culturais. Toda a progra-
mação será transmitida pelo canal do CRM-PB no Youtube (www.youtube.
com/crmpb). A participação é gratuita e não é necessário se inscrever. 

“A pandemia de Covid-19 mudou a forma de nos relacionarmos. Tivemos 
que nos adaptar de várias formas, inclusive aprendendo a usar novas tec-
nologias, para estarmos mais próximos de nossos pacientes, amigos e fa-
miliares. Este ano, comemoramos o dia do médico de forma diferente, sem 
estarmos juntos fisicamente, mas com o mesmo propósito: valorizar a nos-
sa profissão, homenagear colegas e debater temas relevantes”, destacou o 
presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais.

A programação terá início às 19h da próxima quarta-feira (14). Neste dia, 
além de uma homenagem aos médicos falecidos em 2020, haverá uma con-
ferência virtual (webinar) sobre “Ética médica e telemedicina - O impacto da 
pandemia na rotina do médico”. O debate contará com a participação dos 
médicos André Telis (PB), Eduardo Cordioli (SP) e Eduardo Neubarth (RS).

Na quinta-feira (15), a programação também terá início às 19h, com uma 
apresentação musical, um diálogo com membros da diretoria sobre as ações 
do CRM-PB voltadas para o médico, sobretudo as atividades da campanha 
“Médicos Contra o Coronavírus”, que percorreu mais de 100 unidades de 
saúde do estado, verificando a quantidade e a qualidade de EPIs, medica-
mentos e condições de trabalho dos médicos que estão na linha de frente 
contra a Covid-19. Neste dia também haverá a posse de 22 Câmaras Téc-
nicas do CRM-PB.

Já no dia 16 de outubro (sexta-feira), último dia de evento, a programação 
inicia às 18h. Médicos que se destacaram por serviços prestados à comu-
nidade receberão a comenda Genival Montenegro Guerra e médicos com 
mais de 50 anos de formação e dedicação à Medicina receberão 
a Comenda Lucas. Após as homenagens, haverá o lançamento 
do livro “Temas da Medicina”, do médico Sebastião Aires, que 
será apresentado pelo segundo vice-presidente do CRM-PB, 
João Modesto.

ENTREVISTA DRA. LAKYMÊ ÂNGELO MANGUEIRA PORTO

 “QUANTO ANTES MELHOR” É TEMA DE 
CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA

CONFIRA A 
ENTREVISTA

Neste Outubro Rosa 
2020, a Sociedade Bra-
sileira de Mastologia 
(SBM) lança o movimen-
to de conscientização 
“Quanto Antes Melhor”. 
A ideia é chamar a aten-
ção das mulheres para a 
adoção de um estilo de 
vida saudável no dia a 
dia, com a prática de ati-
vidades físicas e boa alimentação para evitar doenças, entre elas, o câncer 
de mama. A regional Paraíba da SBM se engaja na campanha reforçando 
também que há muita vida após o câncer de mama e que o cuida-
do com a saúde feminina merece atenção, principalmente neste 
momento em que o rastreamento e o tratamento foram prejudi-
cados e ainda estão sendo retomados por conta da pandemia de 
Covid-19.

14 de outubro (quarta-feira)

19h  Abertura 
19h20 Homenagens
19h25  Webinar: Ética médica e telemedicina - O impacto da pandemia na     
            rotina do médico

>> Prontuário Eletrônico (Dr. André Telis, cardiologista)
>> A Consulta Telepresencial (Dr. Eduardo Cordioli, Ginecologista e Gerente da 
área de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein)
>> Aspectos Éticos (Dr. Eduardo Neubarth, conselheiro do CREMERS)

20h45 - Encerramento 

15 de outubro (quinta-feira)

19h - Abertura 
19h15 - Apresentação Cultural
19h20 - Ações do CRM-PB voltadas para o médico
19h35 - Posse de Câmaras Técnicas 
20h10 - Encerramento

16 de outubro (sexta-feira)

18h - Abertura
18h15 - Entrega da Comenda Genival Montenegro Guerra
18h30 - Entrega da Comenda Lucas - Médicos de Homens e de Almas
18h50 - Lançamento do Livro: Temas da Medicina (Dr. Sebastião Aires)
19h - Encerramento

ATENDIMENTO EM UNIDADE MISTA DE 
ALAGOA NOVA SERÁ MANTIDO
A Secretária de Saúde de Alagoa Nova, Érika Fernandes Medeiros, agrade-
ceu o empenho e apoio do Conselho Regional de Medicina (CRM-PB) em 
intermediar soluções para a continuidade do atendimento na Unidade Mista 
Sofia de Castro. Na quarta-feira (07), a Secretária comunicou ao CRM-PB 
que suspenderia os atendimentos na unidade em decorrência da falta de 
suplementação orçamentária requerida pelo Poder Executivo no início do 
mês de setembro e reprovada pela Câmara de Vereadores do município. 
Com isso, a prefeitura não teria recursos para pagar os servidores públicos, 
nem os insumos da unidade de saúde.

Na manhã desta quinta-feira (08), os vereadores aprovaram a suplemen-
tação e as atividades da saúde estão sendo retomadas. “Sem dúvida, o 
empenho do CRM-PB na resolução do problema foi essencial”, destacou 
Érika Medeiros. O presidente do CRM-PB, Roberto Magliano, também co-
memorou a solução positiva para o município. “Ficamos satisfeitos em agir e 
ajudar a cidade. As fiscalizações do CRM têm este papel de contribuir para 
a melhoria do atendimento à população e ajudar os gestores na resolução 
destas questões”, disse o presidente do CRM-PB.

No início de setembro, o Departamento de Fiscalização do CRM-PB visto-
riou a unidade e constatou que havia falhas na escala médica. No entanto, 
o problema foi resolvido e o local já contava com a quantidade de médicos 
suficientes para o bom funcionamento.

Temas como telemedicina, ética, o impacto da pandemia na rotina dos 
profissionais e as ações do CRM-PB serão abordados durante evento 
online entre os dias 14 e 16 de outubro

CONFIRA 
O VÍDEO

TELEMEDICINA
Honorários Médicos
A teleconsulta é um atendimento médico e, portanto, segue os princípios do 
Código de Ética Médica e da Lei 13.989, de abril de 2020, que estabelece 
que é direito do médico ser remunerado pelos serviços remotos prestados. 
Antes de iniciar o atendimento virtual, o profissional deve deixar claro ao 
paciente o valor de seus honorários e as peculiaridades deste tipo de aten-
dimento.

Prescrição Médica
A prescrição ou ajuste de medicamentos é permitida através da Telemedici-
na. É importante lembrar que as receitas de controle especial e as prescri-
ções de antimicrobianos devem ser validadas por certificação digital. 

TRANSMISSÃO AO VIVO NO CANAL DO YOUTUBE DO CRM-PB

ONLINE

LINK DO
YOUTUBE

A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do CRM-PB visitou, ao 
longo desta semana, unidades de saúde dos municípios de João Pes-
soa, Desterro, Maturéia e Assunção. Na Capital, a visita foi à Policlínica 
Municipal de Jaguaribe, onde foi averiguada possível falta de EPIs. Foi 
constatado que o serviço dispõe de estoque suficiente de luvas, aventais 
e máscaras, com os profissionais de saúde trabalhando de forma correta, 
com os equipamentos. No momento da visita, o bloco de pequenas cirur-
gias estava funcionando e todos os funcionários do setor estavam com os 
EPIs necessários.

No município de Maturéia, localizado no Sertão paraibano, a equipe este-
ve no Centro Covid, instalado da Unidade Básica de Saúde da cidade. O 
serviço tem escala médica completa e oferece atendimento 24h, inclusive 
nos finais de semana, dispõe de medicamentos básicos, EPIs e realiza 
testes rápidos de Covid. No entanto, não conta com exames de imagens e 
respirador ou outro local destinado para oxigenioterapia. Apesar de não ter 
laboratório próprio, há um convênio muni-
cipal para realização de exames.

Já na cidade de Desterro, também no 
Sertão, a visita foi à Unidade Básica de 
Saúde Jânio Hélder da Silva. A unidade 
tem escala médica completa, EPIs, equi-
pamentos de urgência e emergência e 
faz a triagem dos pacientes com suspei-
ta ou confirmados com Covid-19. Anexo 
à unidade, há um laboratório que funcio-
na para coleta de exames para Covid-19 
e para os demais exames de rotina.

CRM-PB VISITA UNIDADES DE SAÚDE 
DE  JOÃO PESSOA, DESTERRO, MATURÉIA
E ASSUNÇÃO

CRM-PB PARTICIPA DE FISCALIZAÇÃO 
CONJUNTA NO HOSPITAL MUNICIPAL
DE ALHANDRA 
O Conselho Regional de Medici-
na da Paraíba, o Ministério Público 
Estadual, o Conselho Regional de 
Farmácia, o Conselho Regional de 
Enfermagem e a Vigilância Sanitária 
Estadual realizaram uma fiscalização 
no recém reformado Hospital Munici-
pal Alfredo de Almeida Ferreira, em 
Alhandra, na manhã da última terça-
-feira (06). Conforme o diretor de fis-
calização do CRM-PB, João Alberto 
Pessoa, realmente foi feita uma refor-
ma estrutural na unidade, mas ainda 
não possui estrutura e equipamentos 
para funcionar como um hospital.

“A área física da unidade está muito 
boa, uma grande estrutura. No en-
tanto, só tem capacidade para seis leitos, não possui sistema de oxigênio, há 
falhas na escala médica, não possui laboratório. Também não tem central de 
esterilização e lavanderia, ficando estes serviços terceirizados. Ou seja, o local 
possui uma grande estrutura, mas subutilizada, não possuindo porte de hospi-
tal, talvez de uma unidade mista de saúde”, afirmou João Alberto.

O Hospital Municipal de Alhandra começou a ser reformado em abril do ano 
passado e foi inaugurado recentemente. O Ministério Público da Paraíba convi-
dou os conselhos profissionais de saúde para realizar a vistoria do local após a 
reforma e emitir seus relatórios.

COMENDA GENIVAL MONTENEGRO GUERRA 
Homenagens aos médicos que se destacaram por 

serviços prestados à comunidade
Dra. Anleida de Almeida Roque
Dr. Galvani Marinho Muribeca

Dra. Helena Maria Paiva Baracuhy
Dr. Joaquim Paiva Martins  

Dra. Maria de Assis Saraiva 
Dra. Vilma Lúcia Fonsêca Mendoza

COMENDA LUCAS - MÉDICOS DE HOMENS E DE ALMAS 
Homenagem aos médicos com mais de 50 anos de 

formação e de dedicação à Medicina

Dr. Alfredo Bezerra de Souza
Dr. Azuir Lessa da Silva

Dr. Edivaldo Pinheiro do Egypto
Dr. Everaldo Alves Lopes Ferreira

Dr. Hamilton Cavalcanti 
Dr. Ismael Jorge de Oliveira

Dr. José Estélio de Figueiredo
Dr. José Morais Lucas

Dr. José Moysés de Medeiros Neto
Dra. Maria José Cunha Maroja 

Dra. Maria Marluce de Melo Vasconcelos
Dr. Osório Lopes Abath Filho

Dr. Renato de Queiroz Fernandes
Dr. Sebastião Ayres de Queiroz

Dr. Vitório Petrucci
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