
Durante a pandemia de Covid-19, mais de 370 médicos brasileiros morre-
ram por complicações da doença. Para homenagear esses profissionais, o 
Conselho Federal de Medicina (CFM), com o apoio dos Conselhos Regio-
nais, criou um memorial virtual (memorial.cfm.org.br) que faz uma home-
nagem à trajetória desses médicos e dimensiona as perdas causadas pela 
doença. Na Paraíba, foram 13 médicos que perderam a vida para o novo 
coronavírus. 

Além do resgate do lado humano, contando a história dos profissionais, o 
banco de dados do memorial está em constante atualização, permitindo 
acessar as informações sobre o impacto da Covid-19 na população médica. 
O sistema mostra também os números atualizados sobre o total de óbitos, 
agrupando-os por sexo, mês de ocorrência, região e estado. A intenção é 
que as informações sejam alimentadas regularmente.

Na plataforma também está disponível um vídeo gravado pelo ator Tony Ra-
mos, no qual ele fala da paixão dos profissionais pelo exercício da medicina. 
Foi agregada também uma galeria de fotos, com flagrantes reais da rotina 
dos profissionais, assim como um espaço onde a população pode mandar 
seu recado aos médicos. 

O memorial ainda dá acesso a uma outra plataforma colocada à disposi-
ção dos profissionais que estão lidando diretamente com a Covid-19. No 
#LinhadeFrente, o médico poderá ouvir podcasts com informações sobre o 
manejo de determinados quadros clínicos em pacientes contaminados pelo 
coronavírus, ler documentos de referência sobre o tema e consultar itens de 
legislação e reportagens.

O médico candidato pode fazer aparições nos meios de 
comunicação?
Sim. Contudo, o médico candidato deve ter cautela e distinção durante sua 
exposição enquanto político e enquanto médico, evitando consultar, diag-
nosticar ou prescrever nos meios de comunicação. Conforme Resolução 
do CFM 1974/11, sobre as regras da publicidade médica, o médico deve 
primar pela correção ética nas relações do trabalho sendo recomendado 
que não busque a conquista de novos clientes, a obtenção de lucros de 
qualquer espécie, o estímulo à concorrência desleal ou o pleito à exclusivi-
dade de métodos diagnósticos e terapêuticos.

Como deve proceder o médico caso tenha ciência de atos ilícitos per-
petrados por outros médicos durante a campanha eleitoral?
O médico que tenha ciência de atos ilícitos e antiéticos deve denunciar ao 
Conselho Regional de Medicina para aplicação das medidas cabíveis, ou 
estará ele próprio infringindo o Código de Ética Médica.
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“SOMENTE A ÉTICA E 
A SOLIDARIEDADE 
PODERÃO EVITAR A 
DESTRUIÇÃO DO SER 
HUMANO E DO 
PLANETA”
Ultrapassar o limite, estar à frente de seu 
tempo, transgredir, mudar, inovar. Pala-
vras e expressões que se encaixam per-
feitamente à psiquiatra Vilma Fonseca 
Mendoza, que foi contra os estereótipos 
de sua geração, formou-se em Medicina 
na Universidade Federal de Pernambuco, no início da década de 70, fez Es-
pecialização em Psiquiatria na Espanha, trabalhou na Alemanha e fincou ra-
ízes na Paraíba. 

Em Campina Grande entrou para a vida Acadêmica, onde exerceu papel de 
fundamental relevância para a formação de diversos profissionais e para o de-
senvolvimento da Universidade. Na Universidade Federal de Campina Gran-
de (UFCG) foi diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), 
Pró-Reitora de Assuntos Comunitárias, criou o primeiro Mestrado em Medi-
cina da universidade e atua, até hoje, como professora. Atualmente também 
atende pacientes em seus consultórios em Campina Grande e em João Pes-
soa, além de ser avaliadora dos Cursos de Medicina dos países do Mercosul. 
Na Semana do Médico 2020, promovida pelo CRM-PB, Vilma Mendonza foi 
uma das profissionais homenageadas e recebeu a Comenda Genival Monte-
negro Guerra.

O currículo é longo, o bom humor e a delicadeza são constantes e a energia 
para trabalhar está sempre presente. Na entrevista a seguir, ela fala sobre sua 
trajetória profissional e pessoal, e ressalta que responde sobre tudo, menos a 
idade. “Quando perguntam minha idade, respondo que tenho um pouquinho 
mais do que parece e muito menos do que desejariam minhas 
amigas”, disse. É casada com um empresário espanhol, mãe de 
dois filhos advogados e professores e avó de três netos. “Avó, 
não. Eles me chamam de ‘vivi’. Menino que me chamar de avó, eu 
belisco e dou cascudo”.

MEMORIAL VIRTUAL HOMENAGEIA 
MÉDICOS FALECIDOS POR COVID-19 

ENTREVISTA DRA. VILMA LÚCIA FONSECA MENDOZA

CONFIRA A 
ENTREVISTA

Prontuário
Para cada paciente, o médico deverá elaborar um prontuário (eletrô-
nico ou de papel) contendo os dados clínicos necessários para a boa 
condução do caso, sendo preenchido em ordem cronológica com data, 
hora, assinatura, número de registro do médico no Conselho Regional 
de Medicina e a tecnologia da informação e comunicação utilizada du-
rante o atendimento. O prontuário estará sob a guarda do médico ou da 
instituição que assiste o paciente.

Documentos médicos
Ao finalizar a Teleconsulta devem ser elaborados os documentos neces-
sários para a conclusão do atendimento, como solicitação de exames, 
prescrição terapêutica e atestado. Deve ser previamente combinada a 
melhor maneira de acesso do paciente aos documentos elaborados.

ACESSE
 O MEMORIAL

HOSPITAL DE TEIXEIRA TORNA-SE 
UNIDADE MISTA DE SAÚDE E MÉDICOS 
SÃO DESINTERDITADOS ETICAMENTE 
O Hospital Municipal 
Sancho Leite, no mu-
nicípio de Teixeira, 
que estava interditado 
eticamente pelo CR-
M-PB, desde janeiro 
deste ano, foi trans-
formado em Unidade 
Mista de Saúde para 
poder voltar a prestar 
seus serviços à popu-
lação. Após avaliação 
realizada pelo CRM-
-PB  foi constatado que 
sendo Unidade Mista, 
o local tem condições 
de funcionar e os mé-
dicos que estavam in-
terditados eticamente, puderam voltar a prestar atendimento.

“Na fiscalização realizada em janeiro, constatamos que o hospital não ti-
nha condições de internar pacientes ou realizar qualquer procedimento 
cirúrgico, além de apresentar problemas na escala médica”, disse o diretor 
de fiscalização do CRM-PB, João Alberto Pessoa. No entanto, após apro-
vação da Câmara de Vereadores, o hospital foi transformado em Unidade 
Mista de Saúde, conforme consta no Cadastro Nacional de Estabeleci-
mentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde.

“Como Unidade Mista, o serviço tem condições de funcionar, já que este 
tipo de unidade não interna pacientes, nem realiza cirurgias e determina-
dos exames. Por isso desinterditamos eticamente os médicos”, explicou 
o diretor de fiscalização. Ele acrescentou que desde o ano passado, o 
CRM-PB já havia dado prazos para melhorias no hospital que, no entanto, 
não foram sanadas.

Nesta quinta-feira (29), o CRM-PB iniciou a entrega presencial das Co-
mendas Genival Montenegro Guerra e Lucas – Médico de Homens e 
de Almas, concedidas a médicos paraibanos, durante a Semana do 
Médico 2020. Como a solenidade foi virtual, devido à necessidade de 
distanciamento social durante a pandemia de Covid-19, os troféus e 
medalhas estão sendo entregues presencialmente e de forma individu-
al, a partir desta semana, na residência dos homenageados.

O presidente do CRM-PB, Roberto Magliano de Morais, e o conselheiro 
Mário Toscano iniciaram a entrega das comendas. O radiologista Azuir 
Lessa da Silva foi o primeiro a receber presencialmente a Comenda 
Lucas – Médico de Homens e de Almas, por 65 anos de formação e 
dedicação à Medicina. Já o gastroenterologista Galvani Marinho Mu-
ribeca recebeu a Comenda Genival Montenegro Guerra, por serviços 
prestados à comunidade.

 “Há tantas vidas, tantas histórias extraordinárias que precisam ser 
lembradas e preservadas. Resgatar e contar estas histórias é uma for-
ma de mantê-las vivas. O CRM-PB se sente orgulhoso e honrado em 
homenagear os senhores”, disse o presidente Roberto Magliano. Ele 
acrescentou que na próxima semana fará a entrega das demais co-
mendas.

TELEMEDICINA

A Unidade Covid, no município de Teixeira, no Sertão paraibano, a 330 
km de João Pessoa, foi visitada pela Comissão de Enfrentamento ao 
Coronavírus do CRM-PB, no dia 8 de outubro. A unidade funciona ao 
lado da Unidade Mista de Saúde Sancho Leite e realiza triagem, testes 
rápidos e encaminha os pacientes graves para Patos, município de re-
ferência para o tratamento da doença, no Sertão. Teixeira já registrou 
208 casos de Covid-19 e seis óbitos pela doença.

CAMPANHA MÉDICOS CONTRA O CORONAVÍRUS 
VISITA UNIDADE COVID EM TEIXEIRA

ANSIEDADE É O PRINCIPAL 
TRANSTORNO MENTAL DURANTE 
A PANDEMIA 
A primeira fase da Pesquisa do Ministério da Saúde que reuniu infor-
mações sobre a saúde mental do brasileiro durante a pandemia de 
Covid-19 revelou que a ansiedade é o transtorno mais presente no pe-
ríodo. Os resultados preliminares foram levantados a partir de questio-
nário online disponível entre 23 de abril e 15 de maio e divulgados no 
final de setembro. O questionário foi respondido por 17.491 pessoas 
com idade entre 18 e 92 anos.

Após a primeira etapa, foi verificada a elevada proporção de ansiedade 
(86,5%); uma moderada presença de transtorno de estresse pós-trau-
mático (45,5%); e uma baixa proporção de depressão (16%) em sua 
forma mais grave. Os dados são refletidos nos questionários de esca-
las para rastreios das condições psicológicas dos pesquisados. 

Como a pesquisa pretende avaliar a evolução dos transtornos citados, 
o questionário possui ainda outras duas fases, usando os mesmos ins-
trumentos de rastreio. Isso permitirá que comparações sejam realiza-
das. Os dados do estudo completo serão divulgados após o final da 
terceira etapa, em meados de dezembro de 2020.

CRM-PB INICIA ENTREGA 
PRESENCIAL DE COMENDAS

O presidente do CRM-PB Roberto Magliano de Morais e o conselheiro Mário Toscano 
de Brito Filho  fizeram a entrega das comendas aos médicos Galvani Marinho Muribeca 
(esq.) e Azuir Lessa da Silva (dir)
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