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m grande marco estar presente, e começar um 
novo momento no contexto geral da medicina Uem todo Cariri, ou na região Sul do Ceará, com 

a oficialização e integração dos mais novos médicos e 
integrantes da sociedade médica científica do nosso 
universo.
A FMJ “Faculdade de Medicina do Juazeiro do Norte”!
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existência.... atual presidência esta para abrigo de qualquer dos 
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 parceria HGF e UECE, resultou na ha uma média de 60 pacientes ao mês. Com a implantação do CIAT no HGF, 
i novação  do  t ra tamento  de  Desde a criação já foram 388 casos oficializou-se o treinamento para os Ai n t o x i c a ç õ e s  p o r  a n i m a i s  atendidos pelo hospital. O Centro servirá de médicos em todo o estado sobre os 

peçonhentos, produtos químicos, venenos apoio aos estudantes da disciplina que cuidados com a intoxicação. No ano 
e intoxicações com medicamentos. terão o estágio supervisionado durante a passado as macro regiões do Cariri e 
Hoje, existe na grade curricular do curso de carga horária cumprida. As aulas terão inicio Maciço de Baturi té, receberam o 
medicina da UECE, a disciplina de em agosto. treinamento, e na macro região Norte na 
Toxicologia Humana Abordagem Clinica, Para o Dr. José Guimarães, um dos cidade de Sobral no mês de julho com a 
com 40h/aulas, distribuídas em teóricas e principais objetivos da disciplina será participação de 228 profissionais, entre 
práticas, uma especialidade que o Dr. José apresentar a agilidade no tratamento com médicos, enfermeiros e acadêmicos.
Guimarães, Coordenador de Toxicologia do base em evidências clinicas, pois, segundo Segundo Dr. José Guimarães, espera-se 
Estado, vem tratando na capital e nas a OMS existe um  índice de 2% de casos de atenuar em até dez anos os casos de 
macros regiões do Estado. intoxicação na população, sendo a maioria intoxicação no estado. Dados importantes 
É a primeira vez, que o HGF, apresenta-se não  d i agnos t i cada  po r  f a l t a  de  mostram o Ceará como pioneiro no 
como campo de estágio curricular, para a conhecimento acadêmico. tratamento e na implantação da disciplina 
disciplina estudada, trazendo assim, para a A cada ano no estado do Ceará, na Universidade Estadual, como também, 
turma inicial, uma visão de como abordar aproximadamente 3 mil pacientes são Referência em Atendimento Toxicológico, fundamental do tratamento, como também, 
casos de intoxicação humana com mais diagnosticados, e cerca de 1% chega a tendo como impulsionador científico o os aspectos antropológicos, psicológicos e 
qualidade. óbito. “Diminuir o número de mortes é uma aforisma publicado nas ultimas edições do espirituais. “Diminuir a mortalidade e 
No HGF, o Centro de Informação e das metas da disciplina, como treinar os livro de Gilman & Goodman: “Tratar o ansiedade dos médicos fará com que 
Assistência Toxicológica – CIAT, existe profissionais ensinando os métodos mais paciente e não o veneno”. obtenhamos este índice”, finalizou.
desde novembro de 2005, e vem atendendo eficazes”, afirma o Coordenador. A humanização do atendimento é parte 

SAÚDE MÉDICO-HOSPITALAR

Assessoria de Comunicação HGF - Regina Sá – Jornalista Responsável - Vicente Júnior - Estagiário - Tel: (85) 3101-7086

Inovação entre UECE e HGF. A toxicologia em foco

INOVAÇÃO EM MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO

Av. Dom Manuel, 1204
Centro - Fortaleza/Ce

www.duanamoveis.com.br 
duanamoveis@secrel.com.br

Fones: (85) 3254.5165 / 3231.4747
Fax (85) 3231.6048

vítimas, representando 35% dos casos. Está prevista ainda para este ano uma Queimados funciona 24 horas, no sétimo hega o mês de junho e o trabalho no 
Cada paciente retorna para o tratamento reforma para a ampliação da sala de andar do IJF, e faz diariamente o C e n t r o  d e  T r a t a m e n t o  d e  C ambulatorial e para fazer curativos pelo balnoterapia e do ambulatório, além Queimados do Instituto Dr. José 
menos outras quatro vezes, o que faz com da aquisição de novos equipamentos Frota (IJF) se intensifica. Os festejos juninos  
que o CTQ realize todos os anos cerca de e material cirúrgico, o que melhorará chegam a ser registrados até 70 casos do 
20 mil atendimentos. de forma considerável a capacidade tipo um, dado preocupante, segundo o 
O Centro de Tratamento de Queimados do de atendimento. Coordenador do CTQ, Dr. Paulo Régis 
Instituto Dr. José Frota (IJF) foi inaugurado O CTQ do IJF faz parte das Redes Teixeira, lembrando o que aconteceu em 
em novembro de 1993 com o objetivo de Estadua is  de Ass is tênc ia  à  2002. No resto do ano, a média é de 3 
prestar atendimento especializado no Queimados, e foi reconhecido pelo acidentes com fogos por mês, com exceção 
tratamento de pacientes com queimaduras Ministério da Saúde como Centro de do Reveillon, quando também há aumento 
em seus diversos graus. Atualmente a Referência em atendimento a no número de casos.
unidade possui 30 leitos, centro cirúrgico, queimados de alta complexidade.Além dos acidentes com fogos de artifício, a 

O alto nível de atendimento oferecido sa la  de recuperação anestés ica,  unidade atende ainda vítimas de acidentes 
pelo CTQ faz com que a unidade ambulatório, sala de balnoterapia, e elétricos, de queimaduras com líquidos e 
receba pacientes de todo o Ceará, funciona com uma equipe multidisciplinar superfícies quentes, e de contato com 
bem como de outros Estados do de 110 profissionais, entre psicólogos, chamas, entre outros casos.
país, principalmente das regiões A estimativa é de que todos os meses, pelo assistentes sociais, nutr icionistas, 
Nordeste e Norte do Brasil.menos 350 novos pacientes dêem entrada fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
O Centro de Tratamento de na unidade. As crianças são as maiores médicos e enfermeiros. 

Cinthia Medeiros, Assessora de Imprensa do IJF - (85) 3255 5000

Centro de Tratamento de Queimados do IJF é referência no Norte e Nordeste
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FORTALEZA BELA E SAUDÁVEL! trabalho precisa de doações para ser feito. HGCC. As obras preservam os t raços 
A Prefeita Luizianne Lins, vem fazendo um Atendemos a cerca de 300 crianças e sabemos o arquitetônicos do hospital, que tem 78 anos de 
excelente trabalho na saúde da cidade de quanto fazemos bem a elas”, ressalta Evandro existência e é parte importante da história do centro 
Fortaleza. Todos os Postos de Saúde da prefeitura, Cruz, presidente da ONG. da Capital.
que outrora, ou seja, em outras administrações A Terapia do Riso funciona em Fortaleza há seis 
“funcionavam” de segunda a quinta de 08hs às anos e tem como integrantes pessoas voluntárias IV CONGRESSO NORTE NORDESTE DE 
17hs, digo, até quinta pois na sexta-feira a galera que fazem cursos de teatro para serem preparadas GERIATRIA E GERONTOLOGIA
saía mais cedo. Hoje na administração da prefeita a trabalhar com as crianças hospitalizadas. 07 a 09 de Setembro   Local:    Oasis Atlasntico 
Luizianne Lins, os postos de saúde estão todos Informações para colaborar: (85) 3253.2854 Imperial - Informações Juliana Coelho ou Sara 
funcionando de segunda a segunda. Não tem mais Em caso de doação em dinheiro: CEF – conta Costa - Tel:  (85)  4011.1572
postos fechados nos sábados, domingos e feriados. 332-1- Op. 003 – Ag. 0031
O povo está agradecido e a prefeita está CONFERENCIA BRASILEIRA DE HIV/ AIDS E 
desempenhando seu papel com seu modo popular NOVO CENTRO DE IMAGENS DOBRA HEPATITES VIRAIS
de administrar. Nada melhor, que nossos postos de CAPACIDADE DE EXAMES DO HGCC 1º a 13 de Setembro  Local  Hotel Vila Galé
saúde estarem de prontidão para atender a Informações www.cba2006.com.br
população carente e que nos fins-de-semana ficava 
à procura de hospitais distantes para  o seu socorro. 38º. CONGRESSO BRASILEIRO DE ORTOPEDIA 
Agora já contam com o atendimento emtempo E TRAUMATOLOGIA
integral. Valeu prefeita! Valeu Dr. Odorico! As 11 a 14 de Novembro de 2006 Local  Centro de 
Unidades Básicas de Saúde de Fortaleza estão C o n v e n ç õ e s  d o  C e a r á  -  I n f o r m a ç õ e s  
funcionando no terceiro turno nos horários: 2ª a 6ª: www.sbot.org.br
17hs as 21hs. (SAB/DOM: 07hs as 19hs).

1º. CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE 
Os serviços de imagem do Hospital Geral César TERAPIA DO RISO - ONG SOLICITA APOIO FAMÍLIA E COMUNIDADE
Cals, como ecografia, ultrassonografia e exames de PARA CONTINUAR ATIVIDADES 23 a 25 de Novembro Informações - (85) 3433.8462tomografia deixam de ser realizados em vários Tudo começa com a escolha das fantasias e os 
setores. Agora, no Centro de Imagem do hospital, detalhes da maquiagem. Normalmente vestidos de MÉDICOS REALIZAM MAIS UM ENCONTRO EM que foi inaugurado dia 03/Agosto passado, os palhaço, eles trabalham voluntariamente, ITAPIPOCA/CEserviços são feitos num só lugar e com vendendo cartões com poesia. Descendo e subindo 

“Política Estadual do Vale do Curu” foi o tema da equipamentos modernos.dos ônibus, porém, com destino certo: Hospital do 
primeira conferência do IX Encontro Regional O Centro de Imagem do HGCC é um investimento Câncer do Ceará (HCC), Hospital Geral de 
Médico do Ceará e LXXX Fórum de Ética Médica do de 1 milhão de reais, dinheiro exclusivamente do Fortaleza (HGF) e Desafio Jovem.
Interior, realizado em Itapipoca, no período de 10 a Governo do Estado. “Com o Centro de Imagem, os Com o intuito de levar alegria, fazer brincadeiras e 12 de agosto de 2006. A palestra foi ministrada pelo pacientes ganham qualidade e rapidez nos fantoches, teatro, danças e contação de histórias às Secretário de Saúde do estado do Ceará, Jurandi exames”, afirma Ernani Ximenes, Diretor Geral do crianças que estão no leito dos hospitais, 20 pessoas Frutuoso, logo após a cerimônia de abertura oficial Hospital. Hoje são realizados 800 exames por mês. trabalham na Terapia do Riso em Fortaleza. do encontro, presidida pelo prefeito municipal de O novo Centro de Imagem dobra a capacidade.No entanto, para desenvolvimento dessa ação, a I t a p i p o c a ,  J o ã o  R i b e i r o  B a r r o s o .  Os novos serviços fazem parte da reforma que está Organização Não Governamental (ONG) Terapia No encontro, promovido pelo Conselho Regional de em conclusão de todo o hospital. Nesta semana o do Riso precisa de recursos, já que se mantém Medicina do Ceará (CREMEC) e pelo Sindicato dos atendimento ambulatorial, onde são realizados seis apenas com o que ganha da venda dos cartões. Médicos do Estado do Ceará (SIMEC) foram mil consultas por mês, passa a ser feito no prédio Em decorrência das dificuldades, a ONG solicita debatidos ainda temas como: “Prontuário e anexo do hospital, já todo reformado. A reforma materiais de trabalho, como brinquedos, fantasias, atestados médicos”, “Saúde mental na atenção inclui também restauração nas instalações elétricas maquiagem, papel ofício e caneta, entre outros. primária”, “Programa saúde da família”, “Relação e hidráulicas e pintura geral das unidades do “Nós não temos patrocínio nenhum. E o nosso 

ATENÇÃO: O Sr. Carlos Alberto Barbosa está descredenciado pela JUNAH EDITORES. Informações: (85) 3254.4051

SITE:

www.cogumelodosol.com.br85 - 3264.9290
FONE:

Fortalece o organismo, mantém a boa saúde.
Ação antioxidante (ômegas 3 e 6).

Excelente coadjuvante em tratamentos convencionais.
Produto natural rico em Proteínas, Sais Minerais, 

Vitaminas E, C e D entre outras.

End.: Av. Dom Luiz, nº 300, Lj. 148 - Shopping Avenida - Fortaleza/Ce

m acontecimento marcante na história 
da medicina do Ceará, presenciamos Uem agosto recém-findo. A FMJ – 

Faculdade de Medicina de Juazeiro do 
Norte, apresentou à sociedade, a 1ª turma 
de médicos formados em uma faculdade do 
interior do Estado.
Um sonho de uma geração, e para a medicina 
do Estado uma estupenda realização. 
Parabenizar? A quem parabenizar...? 
Nominá-los...? e as omissões...? mas se foi 
tudo produto de um sonho, e sonhar... todos 
podem sonhar, pois sonhar não custa nada!...
Mas foram estes sonhos que com 
determinação, dedicação e decisão de todos 
que até hoje fazem da Faculdade de Medicina 
de Juazeiro, o estuário de suas ambições, 
agora levada para o lado da conquista.
Uma árdua batalha e uma grande semente 
lançada para aproveitamento de gerações 
futuras.
Senhores formandos, doutores, ser pioneiro, 
vocês o são, confere privilégios vaidosos, 
mas também acumula responsabilidades 
maiores no futuro desempenho profissional, 
pois vocês são os primeiros médicos 
formados fora da capital.
Como citamos acima, não vamos registrar os 
nomes de todos que comungaram e participaram 
desta grandiosa efeméride, mas é impossível 
falar em faculdade e formandos e não citar o 
grande “timoneiro” desta brilhante jornada, o 
magnífico reitor Prof. Dr. Afonso Bruno.
Então vamos dedicar a ele os Parabéns por 
todos estes feitos  e conquistas que já 
entraram para a história de Juazeiro do Norte.
Parabéns! Parabéns! Parabéns! Magnífico 
Reitor Prof. Dr. Afonso Bruno. Novos 
desafios esperam-no!

Os Editores

Editorial

HD 60Gb, Memória 512MB
Gravador DVD

Placa Wireless tela de 14”

R$ 2.800,00 à vista
em 3x s/juros

Com entusiasmo foi descerrada a placa perpetuando a inauguração do Centro de Imagem
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 parceria HGF e UECE, resultou na ha uma média de 60 pacientes ao mês. Com a implantação do CIAT no HGF, 
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peçonhentos, produtos químicos, venenos apoio aos estudantes da disciplina que cuidados com a intoxicação. No ano 
e intoxicações com medicamentos. terão o estágio supervisionado durante a passado as macro regiões do Cariri e 
Hoje, existe na grade curricular do curso de carga horária cumprida. As aulas terão inicio Maciço de Baturi té, receberam o 
medicina da UECE, a disciplina de em agosto. treinamento, e na macro região Norte na 
Toxicologia Humana Abordagem Clinica, Para o Dr. José Guimarães, um dos cidade de Sobral no mês de julho com a 
com 40h/aulas, distribuídas em teóricas e principais objetivos da disciplina será participação de 228 profissionais, entre 
práticas, uma especialidade que o Dr. José apresentar a agilidade no tratamento com médicos, enfermeiros e acadêmicos.
Guimarães, Coordenador de Toxicologia do base em evidências clinicas, pois, segundo Segundo Dr. José Guimarães, espera-se 
Estado, vem tratando na capital e nas a OMS existe um  índice de 2% de casos de atenuar em até dez anos os casos de 
macros regiões do Estado. intoxicação na população, sendo a maioria intoxicação no estado. Dados importantes 
É a primeira vez, que o HGF, apresenta-se não  d i agnos t i cada  po r  f a l t a  de  mostram o Ceará como pioneiro no 
como campo de estágio curricular, para a conhecimento acadêmico. tratamento e na implantação da disciplina 
disciplina estudada, trazendo assim, para a A cada ano no estado do Ceará, na Universidade Estadual, como também, 
turma inicial, uma visão de como abordar aproximadamente 3 mil pacientes são Referência em Atendimento Toxicológico, fundamental do tratamento, como também, 
casos de intoxicação humana com mais diagnosticados, e cerca de 1% chega a tendo como impulsionador científico o os aspectos antropológicos, psicológicos e 
qualidade. óbito. “Diminuir o número de mortes é uma aforisma publicado nas ultimas edições do espirituais. “Diminuir a mortalidade e 
No HGF, o Centro de Informação e das metas da disciplina, como treinar os livro de Gilman & Goodman: “Tratar o ansiedade dos médicos fará com que 
Assistência Toxicológica – CIAT, existe profissionais ensinando os métodos mais paciente e não o veneno”. obtenhamos este índice”, finalizou.
desde novembro de 2005, e vem atendendo eficazes”, afirma o Coordenador. A humanização do atendimento é parte 
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Assessoria de Comunicação HGF - Regina Sá – Jornalista Responsável - Vicente Júnior - Estagiário - Tel: (85) 3101-7086

Inovação entre UECE e HGF. A toxicologia em foco
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Fones: (85) 3254.5165 / 3231.4747
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vítimas, representando 35% dos casos. Está prevista ainda para este ano uma Queimados funciona 24 horas, no sétimo hega o mês de junho e o trabalho no 
Cada paciente retorna para o tratamento reforma para a ampliação da sala de andar do IJF, e faz diariamente o C e n t r o  d e  T r a t a m e n t o  d e  C ambulatorial e para fazer curativos pelo balnoterapia e do ambulatório, além Queimados do Instituto Dr. José 
menos outras quatro vezes, o que faz com da aquisição de novos equipamentos Frota (IJF) se intensifica. Os festejos juninos  
que o CTQ realize todos os anos cerca de e material cirúrgico, o que melhorará chegam a ser registrados até 70 casos do 
20 mil atendimentos. de forma considerável a capacidade tipo um, dado preocupante, segundo o 
O Centro de Tratamento de Queimados do de atendimento. Coordenador do CTQ, Dr. Paulo Régis 
Instituto Dr. José Frota (IJF) foi inaugurado O CTQ do IJF faz parte das Redes Teixeira, lembrando o que aconteceu em 
em novembro de 1993 com o objetivo de Estadua is  de Ass is tênc ia  à  2002. No resto do ano, a média é de 3 
prestar atendimento especializado no Queimados, e foi reconhecido pelo acidentes com fogos por mês, com exceção 
tratamento de pacientes com queimaduras Ministério da Saúde como Centro de do Reveillon, quando também há aumento 
em seus diversos graus. Atualmente a Referência em atendimento a no número de casos.
unidade possui 30 leitos, centro cirúrgico, queimados de alta complexidade.Além dos acidentes com fogos de artifício, a 

O alto nível de atendimento oferecido sa la  de recuperação anestés ica,  unidade atende ainda vítimas de acidentes 
pelo CTQ faz com que a unidade ambulatório, sala de balnoterapia, e elétricos, de queimaduras com líquidos e 
receba pacientes de todo o Ceará, funciona com uma equipe multidisciplinar superfícies quentes, e de contato com 
bem como de outros Estados do de 110 profissionais, entre psicólogos, chamas, entre outros casos.
país, principalmente das regiões A estimativa é de que todos os meses, pelo assistentes sociais, nutr icionistas, 
Nordeste e Norte do Brasil.menos 350 novos pacientes dêem entrada fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
O Centro de Tratamento de na unidade. As crianças são as maiores médicos e enfermeiros. 

Cinthia Medeiros, Assessora de Imprensa do IJF - (85) 3255 5000

Centro de Tratamento de Queimados do IJF é referência no Norte e Nordeste
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BRAIN STORM
FORTALEZA BELA E SAUDÁVEL! trabalho precisa de doações para ser feito. HGCC. As obras preservam os t raços 
A Prefeita Luizianne Lins, vem fazendo um Atendemos a cerca de 300 crianças e sabemos o arquitetônicos do hospital, que tem 78 anos de 
excelente trabalho na saúde da cidade de quanto fazemos bem a elas”, ressalta Evandro existência e é parte importante da história do centro 
Fortaleza. Todos os Postos de Saúde da prefeitura, Cruz, presidente da ONG. da Capital.
que outrora, ou seja, em outras administrações A Terapia do Riso funciona em Fortaleza há seis 
“funcionavam” de segunda a quinta de 08hs às anos e tem como integrantes pessoas voluntárias IV CONGRESSO NORTE NORDESTE DE 
17hs, digo, até quinta pois na sexta-feira a galera que fazem cursos de teatro para serem preparadas GERIATRIA E GERONTOLOGIA
saía mais cedo. Hoje na administração da prefeita a trabalhar com as crianças hospitalizadas. 07 a 09 de Setembro   Local:    Oasis Atlasntico 
Luizianne Lins, os postos de saúde estão todos Informações para colaborar: (85) 3253.2854 Imperial - Informações Juliana Coelho ou Sara 
funcionando de segunda a segunda. Não tem mais Em caso de doação em dinheiro: CEF – conta Costa - Tel:  (85)  4011.1572
postos fechados nos sábados, domingos e feriados. 332-1- Op. 003 – Ag. 0031
O povo está agradecido e a prefeita está CONFERENCIA BRASILEIRA DE HIV/ AIDS E 
desempenhando seu papel com seu modo popular NOVO CENTRO DE IMAGENS DOBRA HEPATITES VIRAIS
de administrar. Nada melhor, que nossos postos de CAPACIDADE DE EXAMES DO HGCC 1º a 13 de Setembro  Local  Hotel Vila Galé
saúde estarem de prontidão para atender a Informações www.cba2006.com.br
população carente e que nos fins-de-semana ficava 
à procura de hospitais distantes para  o seu socorro. 38º. CONGRESSO BRASILEIRO DE ORTOPEDIA 
Agora já contam com o atendimento emtempo E TRAUMATOLOGIA
integral. Valeu prefeita! Valeu Dr. Odorico! As 11 a 14 de Novembro de 2006 Local  Centro de 
Unidades Básicas de Saúde de Fortaleza estão C o n v e n ç õ e s  d o  C e a r á  -  I n f o r m a ç õ e s  
funcionando no terceiro turno nos horários: 2ª a 6ª: www.sbot.org.br
17hs as 21hs. (SAB/DOM: 07hs as 19hs).

1º. CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE 
Os serviços de imagem do Hospital Geral César TERAPIA DO RISO - ONG SOLICITA APOIO FAMÍLIA E COMUNIDADE
Cals, como ecografia, ultrassonografia e exames de PARA CONTINUAR ATIVIDADES 23 a 25 de Novembro Informações - (85) 3433.8462tomografia deixam de ser realizados em vários Tudo começa com a escolha das fantasias e os 
setores. Agora, no Centro de Imagem do hospital, detalhes da maquiagem. Normalmente vestidos de MÉDICOS REALIZAM MAIS UM ENCONTRO EM que foi inaugurado dia 03/Agosto passado, os palhaço, eles trabalham voluntariamente, ITAPIPOCA/CEserviços são feitos num só lugar e com vendendo cartões com poesia. Descendo e subindo 

“Política Estadual do Vale do Curu” foi o tema da equipamentos modernos.dos ônibus, porém, com destino certo: Hospital do 
primeira conferência do IX Encontro Regional O Centro de Imagem do HGCC é um investimento Câncer do Ceará (HCC), Hospital Geral de 
Médico do Ceará e LXXX Fórum de Ética Médica do de 1 milhão de reais, dinheiro exclusivamente do Fortaleza (HGF) e Desafio Jovem.
Interior, realizado em Itapipoca, no período de 10 a Governo do Estado. “Com o Centro de Imagem, os Com o intuito de levar alegria, fazer brincadeiras e 12 de agosto de 2006. A palestra foi ministrada pelo pacientes ganham qualidade e rapidez nos fantoches, teatro, danças e contação de histórias às Secretário de Saúde do estado do Ceará, Jurandi exames”, afirma Ernani Ximenes, Diretor Geral do crianças que estão no leito dos hospitais, 20 pessoas Frutuoso, logo após a cerimônia de abertura oficial Hospital. Hoje são realizados 800 exames por mês. trabalham na Terapia do Riso em Fortaleza. do encontro, presidida pelo prefeito municipal de O novo Centro de Imagem dobra a capacidade.No entanto, para desenvolvimento dessa ação, a I t a p i p o c a ,  J o ã o  R i b e i r o  B a r r o s o .  Os novos serviços fazem parte da reforma que está Organização Não Governamental (ONG) Terapia No encontro, promovido pelo Conselho Regional de em conclusão de todo o hospital. Nesta semana o do Riso precisa de recursos, já que se mantém Medicina do Ceará (CREMEC) e pelo Sindicato dos atendimento ambulatorial, onde são realizados seis apenas com o que ganha da venda dos cartões. Médicos do Estado do Ceará (SIMEC) foram mil consultas por mês, passa a ser feito no prédio Em decorrência das dificuldades, a ONG solicita debatidos ainda temas como: “Prontuário e anexo do hospital, já todo reformado. A reforma materiais de trabalho, como brinquedos, fantasias, atestados médicos”, “Saúde mental na atenção inclui também restauração nas instalações elétricas maquiagem, papel ofício e caneta, entre outros. primária”, “Programa saúde da família”, “Relação e hidráulicas e pintura geral das unidades do “Nós não temos patrocínio nenhum. E o nosso 

ATENÇÃO: O Sr. Carlos Alberto Barbosa está descredenciado pela JUNAH EDITORES. Informações: (85) 3254.4051

SITE:

www.cogumelodosol.com.br85 - 3264.9290
FONE:

Fortalece o organismo, mantém a boa saúde.
Ação antioxidante (ômegas 3 e 6).

Excelente coadjuvante em tratamentos convencionais.
Produto natural rico em Proteínas, Sais Minerais, 

Vitaminas E, C e D entre outras.

End.: Av. Dom Luiz, nº 300, Lj. 148 - Shopping Avenida - Fortaleza/Ce

m acontecimento marcante na história 
da medicina do Ceará, presenciamos Uem agosto recém-findo. A FMJ – 

Faculdade de Medicina de Juazeiro do 
Norte, apresentou à sociedade, a 1ª turma 
de médicos formados em uma faculdade do 
interior do Estado.
Um sonho de uma geração, e para a medicina 
do Estado uma estupenda realização. 
Parabenizar? A quem parabenizar...? 
Nominá-los...? e as omissões...? mas se foi 
tudo produto de um sonho, e sonhar... todos 
podem sonhar, pois sonhar não custa nada!...
Mas foram estes sonhos que com 
determinação, dedicação e decisão de todos 
que até hoje fazem da Faculdade de Medicina 
de Juazeiro, o estuário de suas ambições, 
agora levada para o lado da conquista.
Uma árdua batalha e uma grande semente 
lançada para aproveitamento de gerações 
futuras.
Senhores formandos, doutores, ser pioneiro, 
vocês o são, confere privilégios vaidosos, 
mas também acumula responsabilidades 
maiores no futuro desempenho profissional, 
pois vocês são os primeiros médicos 
formados fora da capital.
Como citamos acima, não vamos registrar os 
nomes de todos que comungaram e participaram 
desta grandiosa efeméride, mas é impossível 
falar em faculdade e formandos e não citar o 
grande “timoneiro” desta brilhante jornada, o 
magnífico reitor Prof. Dr. Afonso Bruno.
Então vamos dedicar a ele os Parabéns por 
todos estes feitos  e conquistas que já 
entraram para a história de Juazeiro do Norte.
Parabéns! Parabéns! Parabéns! Magnífico 
Reitor Prof. Dr. Afonso Bruno. Novos 
desafios esperam-no!

Os Editores

Editorial

HD 60Gb, Memória 512MB
Gravador DVD

Placa Wireless tela de 14”

R$ 2.800,00 à vista
em 3x s/juros

Com entusiasmo foi descerrada a placa perpetuando a inauguração do Centro de Imagem



Primeira Colação de Grau da FMJ
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte
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INFORME PUBLICITÁRIO

JURAMENTO DE HIPÓCRATES CONFORME A TRADIÇÃOO DISCURSO DA DRA. JULIANA SENSIBILIZOU A TODOS

m maio último passado, tivemos a nossa Portaria de 
Reconhecimento (Nº 1.090, de 26 de maio de 2006) Epublicada no DOU, em 29 de maio de 2006, e no último 

dia 07 de julho, a formatura da nossa primeira turma, o que é 
motivo de muito orgulho para toda a comunidade acadêmica e 
de toda a região.

Estes dois marcos no primeiro semestre do ano de 2006 
marcarão sobremaneira a história da nossa Faculdade de 
Medicina de Juazeiro do Norte, iniciando com o 
reconhecimento - Conceito Muito Bom (CMB), que é o 
conceito máximo dado pelo MEC, e finalizando com a 
formatura da nossa primeira turma, com os 40 novos doutores 
que com muito orgulho, a FMJ entrega à sociedade.

PAlexandre Pontes Almeida PJuliana Carneiro Melo

PAline Benicio Braga PLeonardo Augusto Coelho Torres de Silva

PArabela Lúcio Jácome Britto PMarcelo Henrique de Melo Luna Machado

PCarla Renata dos Anjos Silva Martins PMichelline Nunes Alves de Sousa

PCarolina Borba Maranhão Sampaio PMoisés Alcântara Sampaio

PCarolina Queiroz Carneiro PMonike de Paula Gomes Vieira

PCarolina Machado de Alencar PNádila Márcia Inácio Lima

PCaroline Gomes Fernandes de Souza PNúbia Rosa Lopes

PCamila Nogueira de Areia Leão PQuilon Peixoto Farias Filho

PChristiany da Silveira Lima PRafael Beserra Landim

PDaniele Roma Dias PRafael Torres de Melo Cavalcante

PDante de Almeida e Araújo PRoberta de Almeida Said

PDiogo Gomes de Melo PSaulo Pinheiro Cardoso de Brito 

PElbia Assis Wanderley Gonçalves

PGisele Jacobino de Barros Nunes PSávio Caldas Alencar

PIsabel Cristina Saraiva de Alencar PSheyla Milena Costa de Souza

PIgor Magalhães Pedrosa Rocha PSonally Yasnara Sarmento Medeiros

PIara Lenina Felipe Rocha PThiago de Oliveira Lima

PJairton Calou Tavares PVanessa Oliveira Rodrigues

PJoão Paulo de Alencar Grangeiro PWerilse Dias Pereira 

PJosé Napoleão Tavares Parente

RECONHECIMENTO

Relação dos 40 Doutores da FMJ
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Av. Ten. Raimundo Rocha, S/N - Planalto - Juazeiro do Norte/Ce
Fone: (88) 2101.9000 - Fax: (88) 21019001

Tão importante quanto

ensinar medicina

é ensinar a ser médico

ALEGRIA FOI A TÔNICA DOMINANTE

FMJ - FACULDADE DE MEDICINA DE JUAZEIRO - NOVO CONCEITO EM SAÚDE NO CARIRI

julgam que acreditar no Criador é atitude de fraqueza ou que vai de encontro à nesse período. À frente de seus pares, a todos os alunos foi exigida a Discurso da Colação de Grau da primeira 
Ciência. Contudo, a verdadeira Ciência, na realidade, não subsiste sem Deus. E apresentação de monografia submetida à banca de professores para 

turma da Faculdade de Medicina de Juazeiro podemos complementar que a verdadeira Medicina não é exercida apenas com o permitir a conclusão do curso.
estetoscópio, mas com as bênçãos de Jesus Cristo, que curou através do Amor Com a graduação desta turma, cabe a nós, alunos, e a esta instituição do Norte (FMJ).
verdadeiro. papéis importantes e distintos. A nós, cabe a responsabilidade de Oradora: Dra. Juliana Carneiro Melo
Rendemos nossos agradecimentos, também, a nossos queridos pais que, talvez, mostrar nossa competência profissional, exercendo a Medicina com 
não tenham idéia das muitas vezes em que, nos longes da saudade, seus rostos, compromisso diuturno. Cabe-nos o dever de honrar nosso juramento e er escolhida para proferir a oração de despedida da primeira turma da 
sorridentes e confiantes, nos assomaram, amenizando  a dureza da distância. oferecer a nossos pacientes o melhor dos conhecimentos e o ardor de Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte (FMJ) foi uma honra das 
A vós, pois, queridos pais, que sempre nos agraciastes com o amor incondicional, nossa dedicação. A esta instituição, por sua vez, cabe o dever de ter Smais gratificantes, a mim concedida, por meus diletos colegas.
puro e verdadeiro, a nossa infinda gratidão. como objetivo não o lucro, apenas, mas sempre um ensino de Hoje, neste Memorial de fé, Memorial Padre Cícero, lugar que abriga vida e obra do 
A vós, cuja magnitude de sentimentos revelados em  vosso olhar constitui a qualidade, colaborando na melhoria do atendimento de saúde na região; grande ícone religioso desta cidade, um mundo de saudade infiltra-se em nossa 
expressão maior de vossa  incomensurável doação, o nosso reconhecimento. e valorizando o excepcional material humano que a enaltece - alma.
A vós, cujos ensinamentos tornaram-se o paradigma de nossa vida, e que, competente corpo docente, eficientes funcionários e particularmente os Há seis anos, na Igreja de Nossa Senhora das Dores, edificada por Padre 
inspirados neles, seremos levados, hoje, nesta tão significativa data, a prestar o seus alunos, dispensando-lhes a devida atenção.Cícero em 1875, rezávamos em agradecimento a um sonho em comum que 
juramento de Hipócrates. Se cumprir seis anos de extenuante curso médico não foi fácil, ser estava se realizando. Naquela noite, com as mãos entrelaçadas e com profunda 
A vós, que estivestes sempre presentes em cada percurso de nossa vida, o nosso médico, nos dias de hoje, também não será tarefa simples. A arte da emoção brotando de nossos corações, era como se prevíssemos que nos 
sincero e afetuoso muito obrigado. Medicina é, e sempre foi, maior que as dificuldades. Por mais que tornaríamos não apenas colegas dos bancos acadêmicos, mas, sim, 
Aqui, na FMJ, tivemos o privilégio de ter um corpo docente bastante comprometido tentem, nada conseguirá destruir o médico embasado de conhecimento verdadeiros irmãos.
com a qualidade do ensino. A nossos queridos mestres, registramos, neste aprimorado e imbuído de valores éticos, porque é isso que vai levá-lo a Importante é salientar que, apesar de os membros desta turma serem de origem 
momento, a nossa mais profunda gratidão e respeito pelos ensinamentos que abraçar sua profissão e exercê-la com amor e responsabilidade. E bastante diversificada, toda ela, sem nenhuma exceção, sempre comungou do 
contribuíram para nos tornarmos médicos. Vós fostes, caros mestres, para nós não sempre haverá lugar para os que buscam construir um mundo mais justo mesmo ideal de exercer uma Medicina de qualidade. Além de filhos do Cariri, há, 
apenas sacerdotes do ensino, mas, principalmente, amigos e ficai certos de que e humano. Em nossa profissão, cumpriremos uma importante função entre nós, vários colegas provenientes de Fortaleza e de outros estados da 
levaremos essa sincera amizade por nossos caminhos, como bálsamo amenizador social e humana, ao aliviar o sofrimento de muitos, sem distinção de federação como, por exemplo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
dos tropeços que, certamente, teremos de enfrentar. classes. Seremos discípulos de Deus, já que trataremos de indivíduos Piauí e Minas Gerais, os quais, deixando para trás a terra da infância querida e 
Ao Patrono Dr. Francimário Bezerra, somos gratos pelo empenho na cátedra de lapidados pelo mesmo Deus.com ela seus familiares mais próximos, vieram em busca de um ideal maior. 
cirurgia e pela luta na edificação de nosso  Hospital Escola.  Durante estes seis anos, vencemos grandes obstáculos e estamos Fomos, todos, contudo, acolhidos como filhos pelo povo hospitaleiro de 
À Dra.Paola Colares de Borba, coordenadora do curso de Medicina da FMJ, prontos para o porvir. Com certeza, muito há ainda a aprender, e exercer Juazeiro do Norte. Em nós, esta população depositou sua confiança e 
agradecemos o esmero e competência com que vem realizando a coordenação a Medicina com primor requer estudo constante. Mas, como afirmou esperança e a ela buscamos retribuir com nossa dedicação e respeito. 
dessa instituição. Somos gratos a vós, caríssima mestra, pela vossa aquiescência Sêneca: “a parte mais importante do progresso é o desejo de progredir”. Ao contrário do pensamento de alguns, concluir esta graduação foi para todos 
ao nosso convite para paraninfar a nossa turma. Assim, nós, como peças fundamentais desse progresso, não nós uma tarefa muito árdua. Mas como disse Shakespeare: “não é digno de 
Também aos funcionários da FMJ e dos hospitais pelos quais passamos, deixamos poderemos deixar que o comodismo faça de nós profissionais saborear o mel aquele que se afasta da colméia com medo da picada das 
nossos sinceros agradecimentos pelo trabalho, com afinco, que possibilitou nosso retrógrados e alienados. abelhas”. Além de sofrermos o preconceito de cursar Medicina em uma 
progresso. Sem eles, nossa formação não teria alcançado tamanho brilho. Neles, Neste instante, outro sentimento já nos invade. Sabemos que, ao final instituição particular, deparamos-nos com dificuldades inerentes a uma 
encontramos verdadeiros irmãos e, com eles, dividimos nossas angústias e da última palavra deste discurso, a inquieta brisa do tempo levará faculdade ainda em construção.
alegrias. E, no palco da vida, eles exerceram papéis fundamentais. embora o convívio diário de nossa singela amizade, fazendo surgir em Nossa turma, enquanto primeira, representou força motriz para as diversas 
Nossa formação acadêmica foi dirigida, sobremaneira, para a medicina de família, nosso coração a flor imarcescível da saudade.mudanças na faculdade ao longo destes últimos seis anos. Iniciamos nosso 
com intenso foco social. Deste modo, desde cedo, estivemos em contato com O momento, faz-me recordar uma frase proferida por Machado de Assis, curso em um prédio com instalações provisórias, e a construção dos 
comunidades carentes, como a Comunidade do Triângulo. De início, observamos num colóquio com um amigo:    “a vida é um baile, uns saindo depois dos laboratórios das disciplinas básicas acompanhou parte de nossa vida 
olhares assustados ao se depararem com tantos jovens acadêmicos com seus outros, já me sinto no fim do baile”. Mas, hoje, caros amigos, estamos no acadêmica. Com o passar do tempo, entretanto, a faculdade passou a contar 
aventais brancos. Paulatinamente, desenvolveu-se uma bela amizade pautada na começo do baile, terminando uma valsa e começando outra. E urge que com seu campus, com prédio próprio, com amplo espaço físico e com 
confiança mútua. O nosso muito obrigado, também à Comunidade do Triângulo, por todos os que aqui estamos façamos também desse momento o início do equipamentos de última geração. Posteriormente, inauguramos o conceito de 
responder às nossas inúmeras perguntas, por confiar-nos seus segredos e por baile em nossa vida.hospital-escola na região. O Hospital Maternidade São Lucas, centro materno-
promover o nosso crescimento tanto humano quanto profissional. Entre nós, doutorandos, brilha o clarão da lâmpada da vida, arde o vigor infantil de Juazeiro, e o Hospital Santo Inácio ao acolherem docentes e 
Buscamos sempre melhor servir e promover melhoria na saúde de todos. E, nessa da mocidade arqueada pelos ensinamentos de Deus. Estejamos certos, discentes, deixaram de possuir foco exclusivamente assistencial para se 
missão, pudemos contar com fortes aliadas: as agentes de saúde, que para nós então, de que o trabalho nos há de bater à porta, dia e noite e, jamais, tornarem palco de ensino e formação de novos médicos. Com isso, ganharam 
foram companheiras de jornada e para a comunidade seus anjos protetores. Que, poderemos nos negar a cumpri-lo, se quisermos honrar nossa vocação. os alunos, mas também a população do Cariri, haja vista a melhoria da 
aqui, fique registrado, também, nosso profundo agradecimento a essas abnegadas Por derradeiro, queridos amigos, quero passar-vos um episódio qualidade do atendimento que é apanágio dos hospitais que primam pelo 
criaturas. ocorrido na Antiguidade, que muito se adapta ao nosso momento. ensino. 
Caros colegas, esta turma que agora conclui graduação em Medicina entra, hoje, Ramsés, grande faraó egípcio foi interpelado a responder como poderia Em agosto de 2004, a primeira turma da Faculdade de Medicina de Juazeiro do 
para a História do Ceará. Somos a primeira turma de médicos formada extra-muros o escriba transformar morte em vida. O jovem faraó, em sua sabedoria, Norte dispersou-se para a realização do internato. Uma parte foi para Recife, 
da Universidade Federal do Ceará. Se, neste momento, o orgulho nos invade, respondeu que o raspador de argila fina com o qual o escriba retirava a outra para Fortaleza e a terceira permaneceu em Juazeiro do Norte. Daquele dia 
também somos tomados de uma responsabilidade descomunal.Recentemente, camada de gesso sobre a qual tinha escrito, para substituí-la por outra em diante, rodízios diferentes, grupo fragmentado, entretanto para sempre 
tem sido observado a multiplicação de escolas médicas no Estado do Ceará, tanto camada, permitia-lhe passar a prancheta da morte à vida, tornando-a unido na lembrança daquela foto no pátio da faculdade no derradeiro dia de 
no âmbito das instituições particulares quanto públicas. Este fato tem preocupado a utilizável, como nova. aula.
todos os que têm real interesse por uma Medicina de qualidade, que cumpra Nesta noite de colação de grau, nós formandos, assim como o raspador Não há sucesso ou vitória individual. Triste do homem que assim imagina. 
adequadamente sua função social. Registre-se, neste sentido, que uma parcela da de argila fina, transformaremos a história de nossa jornada, já perdida Qualquer objetivo alcançado é produto do trabalho de muitos, e cada passo em 
sociedade civil cobrou de nós, alunos, a expiação de uma culpa que não é nossa. no tempo, em vida, pois hoje entraremos para a história desta cidade nossa vida ocorre sempre por obra e graça da vontade de Deus. Como disse o 
A autorização do funcionamento de novas escolas médicas é resultado de trâmites como a primeira turma da Faculdade de  Medicina de Juazeiro do Norte, salmista Davi: “Ele me guia por bons caminhos, por causa de seu nome. Embora 
governamentais que devem ser rigorosos para evitar a formação de profissionais marcando uma nova era na promoção à saúde  em Juazeiro do Norte e eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás; 
sem preparo. Neste particular, o curso desta faculdade foi, no ano passado, avaliado no Estado do Ceará. teu bastão e teu cajado me deixam tranqüilo. Sim, felicidade e amor me 
pelo MEC obtendo o conceito máximo. Como exemplo de formação voltada para o acompanham todos os dias da minha vida”. Em razão disso, o nosso primeiro e 
rigor educacional, fomos submetidos a um internato de 2 anos, inclusive com provas Muito obrigada.mais sublime agradecimento, neste instante, é com certeza a Deus. Muitos 
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JURAMENTO DE HIPÓCRATES CONFORME A TRADIÇÃOO DISCURSO DA DRA. JULIANA SENSIBILIZOU A TODOS

m maio último passado, tivemos a nossa Portaria de 
Reconhecimento (Nº 1.090, de 26 de maio de 2006) Epublicada no DOU, em 29 de maio de 2006, e no último 

dia 07 de julho, a formatura da nossa primeira turma, o que é 
motivo de muito orgulho para toda a comunidade acadêmica e 
de toda a região.

Estes dois marcos no primeiro semestre do ano de 2006 
marcarão sobremaneira a história da nossa Faculdade de 
Medicina de Juazeiro do Norte, iniciando com o 
reconhecimento - Conceito Muito Bom (CMB), que é o 
conceito máximo dado pelo MEC, e finalizando com a 
formatura da nossa primeira turma, com os 40 novos doutores 
que com muito orgulho, a FMJ entrega à sociedade.

PAlexandre Pontes Almeida PJuliana Carneiro Melo

PAline Benicio Braga PLeonardo Augusto Coelho Torres de Silva

PArabela Lúcio Jácome Britto PMarcelo Henrique de Melo Luna Machado

PCarla Renata dos Anjos Silva Martins PMichelline Nunes Alves de Sousa

PCarolina Borba Maranhão Sampaio PMoisés Alcântara Sampaio

PCarolina Queiroz Carneiro PMonike de Paula Gomes Vieira

PCarolina Machado de Alencar PNádila Márcia Inácio Lima

PCaroline Gomes Fernandes de Souza PNúbia Rosa Lopes

PCamila Nogueira de Areia Leão PQuilon Peixoto Farias Filho

PChristiany da Silveira Lima PRafael Beserra Landim

PDaniele Roma Dias PRafael Torres de Melo Cavalcante

PDante de Almeida e Araújo PRoberta de Almeida Said

PDiogo Gomes de Melo PSaulo Pinheiro Cardoso de Brito 

PElbia Assis Wanderley Gonçalves

PGisele Jacobino de Barros Nunes PSávio Caldas Alencar

PIsabel Cristina Saraiva de Alencar PSheyla Milena Costa de Souza

PIgor Magalhães Pedrosa Rocha PSonally Yasnara Sarmento Medeiros

PIara Lenina Felipe Rocha PThiago de Oliveira Lima

PJairton Calou Tavares PVanessa Oliveira Rodrigues

PJoão Paulo de Alencar Grangeiro PWerilse Dias Pereira 

PJosé Napoleão Tavares Parente
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Tão importante quanto

ensinar medicina

é ensinar a ser médico

ALEGRIA FOI A TÔNICA DOMINANTE

FMJ - FACULDADE DE MEDICINA DE JUAZEIRO - NOVO CONCEITO EM SAÚDE NO CARIRI

julgam que acreditar no Criador é atitude de fraqueza ou que vai de encontro à nesse período. À frente de seus pares, a todos os alunos foi exigida a Discurso da Colação de Grau da primeira 
Ciência. Contudo, a verdadeira Ciência, na realidade, não subsiste sem Deus. E apresentação de monografia submetida à banca de professores para 

turma da Faculdade de Medicina de Juazeiro podemos complementar que a verdadeira Medicina não é exercida apenas com o permitir a conclusão do curso.
estetoscópio, mas com as bênçãos de Jesus Cristo, que curou através do Amor Com a graduação desta turma, cabe a nós, alunos, e a esta instituição do Norte (FMJ).
verdadeiro. papéis importantes e distintos. A nós, cabe a responsabilidade de Oradora: Dra. Juliana Carneiro Melo
Rendemos nossos agradecimentos, também, a nossos queridos pais que, talvez, mostrar nossa competência profissional, exercendo a Medicina com 
não tenham idéia das muitas vezes em que, nos longes da saudade, seus rostos, compromisso diuturno. Cabe-nos o dever de honrar nosso juramento e er escolhida para proferir a oração de despedida da primeira turma da 
sorridentes e confiantes, nos assomaram, amenizando  a dureza da distância. oferecer a nossos pacientes o melhor dos conhecimentos e o ardor de Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte (FMJ) foi uma honra das 
A vós, pois, queridos pais, que sempre nos agraciastes com o amor incondicional, nossa dedicação. A esta instituição, por sua vez, cabe o dever de ter Smais gratificantes, a mim concedida, por meus diletos colegas.
puro e verdadeiro, a nossa infinda gratidão. como objetivo não o lucro, apenas, mas sempre um ensino de Hoje, neste Memorial de fé, Memorial Padre Cícero, lugar que abriga vida e obra do 
A vós, cuja magnitude de sentimentos revelados em  vosso olhar constitui a qualidade, colaborando na melhoria do atendimento de saúde na região; grande ícone religioso desta cidade, um mundo de saudade infiltra-se em nossa 
expressão maior de vossa  incomensurável doação, o nosso reconhecimento. e valorizando o excepcional material humano que a enaltece - alma.
A vós, cujos ensinamentos tornaram-se o paradigma de nossa vida, e que, competente corpo docente, eficientes funcionários e particularmente os Há seis anos, na Igreja de Nossa Senhora das Dores, edificada por Padre 
inspirados neles, seremos levados, hoje, nesta tão significativa data, a prestar o seus alunos, dispensando-lhes a devida atenção.Cícero em 1875, rezávamos em agradecimento a um sonho em comum que 
juramento de Hipócrates. Se cumprir seis anos de extenuante curso médico não foi fácil, ser estava se realizando. Naquela noite, com as mãos entrelaçadas e com profunda 
A vós, que estivestes sempre presentes em cada percurso de nossa vida, o nosso médico, nos dias de hoje, também não será tarefa simples. A arte da emoção brotando de nossos corações, era como se prevíssemos que nos 
sincero e afetuoso muito obrigado. Medicina é, e sempre foi, maior que as dificuldades. Por mais que tornaríamos não apenas colegas dos bancos acadêmicos, mas, sim, 
Aqui, na FMJ, tivemos o privilégio de ter um corpo docente bastante comprometido tentem, nada conseguirá destruir o médico embasado de conhecimento verdadeiros irmãos.
com a qualidade do ensino. A nossos queridos mestres, registramos, neste aprimorado e imbuído de valores éticos, porque é isso que vai levá-lo a Importante é salientar que, apesar de os membros desta turma serem de origem 
momento, a nossa mais profunda gratidão e respeito pelos ensinamentos que abraçar sua profissão e exercê-la com amor e responsabilidade. E bastante diversificada, toda ela, sem nenhuma exceção, sempre comungou do 
contribuíram para nos tornarmos médicos. Vós fostes, caros mestres, para nós não sempre haverá lugar para os que buscam construir um mundo mais justo mesmo ideal de exercer uma Medicina de qualidade. Além de filhos do Cariri, há, 
apenas sacerdotes do ensino, mas, principalmente, amigos e ficai certos de que e humano. Em nossa profissão, cumpriremos uma importante função entre nós, vários colegas provenientes de Fortaleza e de outros estados da 
levaremos essa sincera amizade por nossos caminhos, como bálsamo amenizador social e humana, ao aliviar o sofrimento de muitos, sem distinção de federação como, por exemplo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
dos tropeços que, certamente, teremos de enfrentar. classes. Seremos discípulos de Deus, já que trataremos de indivíduos Piauí e Minas Gerais, os quais, deixando para trás a terra da infância querida e 
Ao Patrono Dr. Francimário Bezerra, somos gratos pelo empenho na cátedra de lapidados pelo mesmo Deus.com ela seus familiares mais próximos, vieram em busca de um ideal maior. 
cirurgia e pela luta na edificação de nosso  Hospital Escola.  Durante estes seis anos, vencemos grandes obstáculos e estamos Fomos, todos, contudo, acolhidos como filhos pelo povo hospitaleiro de 
À Dra.Paola Colares de Borba, coordenadora do curso de Medicina da FMJ, prontos para o porvir. Com certeza, muito há ainda a aprender, e exercer Juazeiro do Norte. Em nós, esta população depositou sua confiança e 
agradecemos o esmero e competência com que vem realizando a coordenação a Medicina com primor requer estudo constante. Mas, como afirmou esperança e a ela buscamos retribuir com nossa dedicação e respeito. 
dessa instituição. Somos gratos a vós, caríssima mestra, pela vossa aquiescência Sêneca: “a parte mais importante do progresso é o desejo de progredir”. Ao contrário do pensamento de alguns, concluir esta graduação foi para todos 
ao nosso convite para paraninfar a nossa turma. Assim, nós, como peças fundamentais desse progresso, não nós uma tarefa muito árdua. Mas como disse Shakespeare: “não é digno de 
Também aos funcionários da FMJ e dos hospitais pelos quais passamos, deixamos poderemos deixar que o comodismo faça de nós profissionais saborear o mel aquele que se afasta da colméia com medo da picada das 
nossos sinceros agradecimentos pelo trabalho, com afinco, que possibilitou nosso retrógrados e alienados. abelhas”. Além de sofrermos o preconceito de cursar Medicina em uma 
progresso. Sem eles, nossa formação não teria alcançado tamanho brilho. Neles, Neste instante, outro sentimento já nos invade. Sabemos que, ao final instituição particular, deparamos-nos com dificuldades inerentes a uma 
encontramos verdadeiros irmãos e, com eles, dividimos nossas angústias e da última palavra deste discurso, a inquieta brisa do tempo levará faculdade ainda em construção.
alegrias. E, no palco da vida, eles exerceram papéis fundamentais. embora o convívio diário de nossa singela amizade, fazendo surgir em Nossa turma, enquanto primeira, representou força motriz para as diversas 
Nossa formação acadêmica foi dirigida, sobremaneira, para a medicina de família, nosso coração a flor imarcescível da saudade.mudanças na faculdade ao longo destes últimos seis anos. Iniciamos nosso 
com intenso foco social. Deste modo, desde cedo, estivemos em contato com O momento, faz-me recordar uma frase proferida por Machado de Assis, curso em um prédio com instalações provisórias, e a construção dos 
comunidades carentes, como a Comunidade do Triângulo. De início, observamos num colóquio com um amigo:    “a vida é um baile, uns saindo depois dos laboratórios das disciplinas básicas acompanhou parte de nossa vida 
olhares assustados ao se depararem com tantos jovens acadêmicos com seus outros, já me sinto no fim do baile”. Mas, hoje, caros amigos, estamos no acadêmica. Com o passar do tempo, entretanto, a faculdade passou a contar 
aventais brancos. Paulatinamente, desenvolveu-se uma bela amizade pautada na começo do baile, terminando uma valsa e começando outra. E urge que com seu campus, com prédio próprio, com amplo espaço físico e com 
confiança mútua. O nosso muito obrigado, também à Comunidade do Triângulo, por todos os que aqui estamos façamos também desse momento o início do equipamentos de última geração. Posteriormente, inauguramos o conceito de 
responder às nossas inúmeras perguntas, por confiar-nos seus segredos e por baile em nossa vida.hospital-escola na região. O Hospital Maternidade São Lucas, centro materno-
promover o nosso crescimento tanto humano quanto profissional. Entre nós, doutorandos, brilha o clarão da lâmpada da vida, arde o vigor infantil de Juazeiro, e o Hospital Santo Inácio ao acolherem docentes e 
Buscamos sempre melhor servir e promover melhoria na saúde de todos. E, nessa da mocidade arqueada pelos ensinamentos de Deus. Estejamos certos, discentes, deixaram de possuir foco exclusivamente assistencial para se 
missão, pudemos contar com fortes aliadas: as agentes de saúde, que para nós então, de que o trabalho nos há de bater à porta, dia e noite e, jamais, tornarem palco de ensino e formação de novos médicos. Com isso, ganharam 
foram companheiras de jornada e para a comunidade seus anjos protetores. Que, poderemos nos negar a cumpri-lo, se quisermos honrar nossa vocação. os alunos, mas também a população do Cariri, haja vista a melhoria da 
aqui, fique registrado, também, nosso profundo agradecimento a essas abnegadas Por derradeiro, queridos amigos, quero passar-vos um episódio qualidade do atendimento que é apanágio dos hospitais que primam pelo 
criaturas. ocorrido na Antiguidade, que muito se adapta ao nosso momento. ensino. 
Caros colegas, esta turma que agora conclui graduação em Medicina entra, hoje, Ramsés, grande faraó egípcio foi interpelado a responder como poderia Em agosto de 2004, a primeira turma da Faculdade de Medicina de Juazeiro do 
para a História do Ceará. Somos a primeira turma de médicos formada extra-muros o escriba transformar morte em vida. O jovem faraó, em sua sabedoria, Norte dispersou-se para a realização do internato. Uma parte foi para Recife, 
da Universidade Federal do Ceará. Se, neste momento, o orgulho nos invade, respondeu que o raspador de argila fina com o qual o escriba retirava a outra para Fortaleza e a terceira permaneceu em Juazeiro do Norte. Daquele dia 
também somos tomados de uma responsabilidade descomunal.Recentemente, camada de gesso sobre a qual tinha escrito, para substituí-la por outra em diante, rodízios diferentes, grupo fragmentado, entretanto para sempre 
tem sido observado a multiplicação de escolas médicas no Estado do Ceará, tanto camada, permitia-lhe passar a prancheta da morte à vida, tornando-a unido na lembrança daquela foto no pátio da faculdade no derradeiro dia de 
no âmbito das instituições particulares quanto públicas. Este fato tem preocupado a utilizável, como nova. aula.
todos os que têm real interesse por uma Medicina de qualidade, que cumpra Nesta noite de colação de grau, nós formandos, assim como o raspador Não há sucesso ou vitória individual. Triste do homem que assim imagina. 
adequadamente sua função social. Registre-se, neste sentido, que uma parcela da de argila fina, transformaremos a história de nossa jornada, já perdida Qualquer objetivo alcançado é produto do trabalho de muitos, e cada passo em 
sociedade civil cobrou de nós, alunos, a expiação de uma culpa que não é nossa. no tempo, em vida, pois hoje entraremos para a história desta cidade nossa vida ocorre sempre por obra e graça da vontade de Deus. Como disse o 
A autorização do funcionamento de novas escolas médicas é resultado de trâmites como a primeira turma da Faculdade de  Medicina de Juazeiro do Norte, salmista Davi: “Ele me guia por bons caminhos, por causa de seu nome. Embora 
governamentais que devem ser rigorosos para evitar a formação de profissionais marcando uma nova era na promoção à saúde  em Juazeiro do Norte e eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás; 
sem preparo. Neste particular, o curso desta faculdade foi, no ano passado, avaliado no Estado do Ceará. teu bastão e teu cajado me deixam tranqüilo. Sim, felicidade e amor me 
pelo MEC obtendo o conceito máximo. Como exemplo de formação voltada para o acompanham todos os dias da minha vida”. Em razão disso, o nosso primeiro e 
rigor educacional, fomos submetidos a um internato de 2 anos, inclusive com provas Muito obrigada.mais sublime agradecimento, neste instante, é com certeza a Deus. Muitos 
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esperava em um equipamento
para cirurgia de catarata.
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Cirurgia Nasal Vídeo

Endoscópica

 grande temor dos pacientes com a nariz como SINUSITE, POLIPOS NASAIS, 
cirurgia nasal era o tampão nasal D E S V I O  D E  S E P T O  N A S A L ,  O(obstrução nasal pós-cirurgica) e o H I P E R T R O F I A  D E  C O R N E T O S  

sangramento nasal pós-operatório que (CARTUCHOS) ,  SANGRAMENTOS 
ocorria com freqüência. Com a tomografia NASAIS, ETC.
computadorizada no pré-operatório, onde Com o avanço tecnológico a cirurgia nasal 
temos uma visão geral das cavidades deixou de ser estressante para o otorrino e 
nasais com suas alterações anatômicas e ficou mais confortável para o paciente, pois o 
com introdução da videoendoscopia no ato mesmo tem um pós-operatório sem tampão 
cirúrgico, o tampão nasal deixou de existir e nasal, sem sangramento pós-cirurgico e 
os sangramentos pós-operatórios são com baixa permanência hospitalar.
raros. Com a videoendoscopia é possível 

DR. ISRAEL PINHEIRO (CRM – 4045)
chegar através do nariz em áreas do crânio Um dos pioneiros em cirurgia endoscópica nasal formado 

pela U.F.C, com residência em otorrinolaringologia pelo HGF com visão direta, pois sem essa tecnologia 
(HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA), com cursos de era praticamente impossível, regiões como atualização, trabalhos publicados e participações em 

congressos nacionais e internacionais. Atualmente preceptor Hipófise (intracraniana) fístulas ligúricas 
da residência de otorrinolaringologia do Hospital Geral de (comunicação do crânio com as cavidades 

Fortaleza, médico otorrino da equipe de urgência da 
nasais) que são corrigidas por via nasal, otorrinolaringologia do Hospital Geral de Fortaleza, médico 

otorrino da equipe de urgência da otorrinolaringologia do I.J.F alguns tumores de base de crânio, 
(CENTRO) e sócio diretor do IOF (instituto de Oftalmologia e 

descompressão do nervo óptico, trauma Otorrinolaringologia de Fortaleza).
 iof_oftalmoeotorrino@yahoo.com.brfacial, etc. Além das cirurgias próprias do 

IOF - SINÔNIMO DE COMPETÊNCIA

Dr. Israel Pinheiro (CRM 4045) Preceptor da residência de otorrinolaringologia do HGF

Médico da equipe de urgência da otorrinolaringologia do IJF e Sócio-Diretor do IOF - Tel.: (85) 4011.2828

SUS PÓS-NOB I

ode parecer estranho falar de um SUS Como a própria Lei Orgânica, na época, não 
Pós-NOB. Todavia, se olharmos a foi considerada auto-aplicável para ordenar Ph i s t ó r i a  d a s  N O B  ( N o r m a s  o processo de descentralização, sentiu-se a 

Operacionais Básicas), percebemos que necessidade de edição das Normas 
estão intimamente ligadas as conferências Operacionais Básicas, as chamadas NOB. 
ou a marcos importantes no processo Até hoje foram editadas quatro NOB, sendo 
infraconstitucional do SUS. Não tenho a primeira em janeiro de 1991, a NOB-SUS 
dúvida de que a implementação do nosso 01/91. Em Fevereiro de 1992, foi editada a 
Sistema Único de Saúde não será mais o NOB-SUS 01/92, seguida da NOB-SUS 
mesmo após a 12ª Conferência Nacional de 01/93, instituída em maio de 1993, e da 
Saúde (CNS). NOB-SUS 01/96 de agosto de 1996.
Por uma questão e dúvida quanto à origem A NOB 01/91 pouco rompeu com o modelo 
intelectual , devo dizer que o termo SUS Pós- estabelecido no período pré-SUS. Nela, 
NOB surgiu pela primeira vez em um Estados e Municípios tinham o caráter de 
caloroso debate entre eu e o companheiro prestadores de serviços de saúde e a União 
Cipriano Maia, atual Diretor da área de (Ministério da Saúde) atuava como uma 
Descentralização do Ministério da Saúde. espécie de comprador. O instrumento 
Surgindo no calor da discussão, foi utilizado para legitimar este repasse foi o 
rapidamente adotado por nós como um convenial, considerado ilegal na época.A 9ª 
horizonte a ser alcançado no processo de Conferência Nacional de Saúde foi seguida 
organização do SUS na pós-Conferência. pela NOB 01/93, permanecendo para um 

grande número de municípios a mesma Para continuar no fio da história e tendo este 
relação entre estes federados da NOB como o primeiro de uma série de arquivos 
01/91. Entretanto, foi criada uma nova que quero escrever sobre o tema, gostaria 
situação em que os recursos começaram a de fazer um breve resgate da nossa história 
ser repassados fundo a fundo.recente nesse campo. É importante ter 

sempre a clareza de que conseguimos, na Já na NOB 96, que foi seguida da 10ª 
área da saúde, o que nenhum setor das Conferência Nacional de Saúde e 
políticas públicas brasileiras conseguiu. A permanece atualmente em vigor, os 
rapidez como fatos discursivos se seguiram recursos destinados à assistência Hospitalar 
de fatos políticos e estes processos fazem parte do Teto Financeiro da 
normativos e jurídicos é sem dúvida ímpar Assistência (TFA), composto de recursos de 
na nossa história. custeio da esfera federal que são destinados 

à assistência hospitalar e ambulatorial.O primeiro grande movimento discursivo e 
político que tivemos foi a 8ª Conferência Tivemos avanços, embora nem tudo sejam 
Nacional de Saúde em 1986. Já em 1987 flores em nossa área. Cada NOB traz 
houve a institucionalização do Sistema crescimento, mas também cria limitações na 
Unificado Descentralizado de Saúde, que na construção do SUS.
época representou um grande avanço como A NOB 01/91, por exemplo, avançou ao 
rearranjo institucional da área. Serviu de implantar o Sistema de Informação 
pavimentação para, no ano seguinte (1988), Ambulatorial (SAI/SUS), mas gerou uma 
ser instituído o Sistema Único de Saúde forma discriminatória de distribuição de 
(SUS) na Constituição Federal. recursos com a criação da Unidade de 
A saúde foi a primeira de nossas políticas Cobertura Ambulatorial (UCA). Este 
públicas a estruturar sua legislação instrumento, utilizado para estabelecer os 
infraconstitucional. O passo inicial neste recursos da cobertura ambulatorial de cada 
sentido foi a edição, em 1990, da Lei Estado e, conseqüentemente, dos Municípios 
Orgânica da Saúde, composta das Lei é responsável por uma série de distorções 
8.080, de 19 de setembro, e da Lei 8.142, de presentes até hoje no Sistema, pois foi 
28 de dezembro. mantido pela NOB 01/93 e 01/96, a pretexto 

SAÚDE PÚBLICA

Por: Luiz Odorico Monteiro de Andrade - Secretário Municipal de Saúde de Fortaleza/Ce

Fone: (85) 3452.6934

O médico goiano Eduardo 1º vice-presidente: Mario Antonio Ferrari - PR
Santana foi eleito Presidente da 2º vice-pres.: Márcio da Costa Bichara - MG
Fede ração  Nac iona l  dos  Secretário-Geral: José Erivalder Guimarães 
Méd i cos ,  du ran te  o  V I I I  de Oliveira/SP
Congresso Médico da Fenam, Sec. de Finanças: Alfredo Boa Sorte Jr - BA
em Fortaleza. Ele concorreu em Secretário de Assuntos Jurídicos: Antônio 
chapa única,  denominada José Francisco Pereira dos Santos - DF

"Unidade Médica", que foi eleita com a Secretário de Assuntos Interinstitucionais - 
aprovação de 90 de um total de 91 votantes. Heder Murari Borba - GO
Santana substitui o também goiano Heder Secretário de Relações Internacionais - Paulo 
Murari Borba, que presidiu a Fenam em outras de Argollo Mendes - RS 
três oportunidades. Secretário de Imprensa e Divulgação - Cid 
Ao assumir o cargo, Eduardo Santana Célio Jayme Carvalhaes - SP
ressaltou a união e a confiança dos dirigentes Secretário de Relações Intersindicais - José 
da Federação nos últimos dois anos. "Essa Roberto Cardoso Murisset - SP
união é um gesto que o conjunto do 

Sec. Pol. Sociais - Marlonei Silveira dos 
movimento médico tem a responsabilidade de 

Santos - RS
manter. É um crescente em defesa da 

Sec. de Formação Prof., Res. Médica e categoria médica e por uma sociedade mais 
Educação Continuada - André Longo Araújo justa", acentuou o novo presidente da Fenam.
de Melo - PE
Secretário de Relações Trabalhistas - Waldir 

EXECUTIVA, Pres.: Eduardo Santana - GO

Eduardo Santana é o novo Presidente da Fenam

AMPLO ESTACIONAMENTO

ntes de assumir compromissos sem precedentes, que jamais poderá 
com quem quer que seja sobre ser conseguido em qualquer outro Aa realização de qualquer tipo de local. No CLUBE DO MÉDICO você 

festa comemorativa, venha conversar está com seus amigos, em sua casa e 
conosco, conhecer nossa atual com toda a mordomia.
estrutura, nossa boa vontade e nossa 

A Diretoria do CLUBE DO MÉDICO vontade de manter a alegria do seu 
d e s e j a n d o  c o n c o r r e r  c o m  clube. O CLUBE DO MÉDICO está 
equipamentos congêneres e fazer fazendo “Rolar a festa”, pois, no meio 
com que seus associados utilizem de de amigos “a alegria está no ar”.
suas dependências para estas 

Realizando sua festa comemorativa festividades, equipou-se com nova 
no CLUBE DO MÉDICO, você terá aparelhagem de som, material de 
muito mais momentos felizes do que cozinha e um pessoal especializado 
a realizando em outro local, por mais para pratos especiais;Venha conferir!
sofisticado que seja. Vejamos:

Conversando conosco você sentirá a 
Realizando sua festa no seu clube, diferença. Além de você receber o 
você está valorizando-o perante a nosso calor humano, você vai ficar 
sociedade, o que é muito bom para surpreso com nossos preços. Fale 
toda a categoria da qual você faz com a gente! Fone: (85) 3234.1310
parte.

Dr. Gilvan dos Santos
Presidente do Clube do Médico

A sua festa receberá um calor humano 
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LAZER DO MÉDICO

Diretoria do Clube do Médico de Fortaleza - Fone: (85) 3234.1310

Jornal do Médico - Qual a sua opinião médica possui numerosos talentos que se apresentam para cada vez mais 
sobre a AMAI? artísticos, mas o desinteresse e as melhorarmos nas apresentações.
Dr. Vitoriano – A AMAI oferece aos colegas orientações profissionais têm limitado a 
médicos e familiares, mais uma opção de adesão dos participantes. Jornal do Médico - Quais os principais 
lazer no que tange apresentações musicais objetivos da AMAI?

Jornal do Médico - O senhor aparenta envolvendo canto e execução instrumental, Jornal do Médico - A AMAI tem levado Dr. Vitoriano – Oferecer oportunidades 
muito amor pela música, fale-nos um além de proporcionar oportunidades para a le gr ia  a os  m é d ic os  e m  s ua s  aos co legas  e  fami l ia res  de  se  
pouco de sua vida com a música. exposição de pinturas e esculturas. domingueiras no Clube do Médico. apresentarem musicalmente ou mostrando 
Dr. Vitoriano – Tenho a música como parte Como o senhor se sente como suas aptidões artísticas na poesia, pintura, 
da minha personalidade. Infelizmente a Jornal do Médico - O número de participante? humorismo, etc., dando novas opções de 
p r o f i s s ã o  m e  l i m i t a  a l c a n ç a r  o  associados tem crescido bastante, a que Dr. Vitoriano – Desde jovem tenho a divertimento aos profissionais tão exigidos 
desenvolvimento artístico almejado. o senhor atribui? música como paixão. Divirto-me e exijo no trabalho.
Formei-me em música pela UECE em 2005 Dr. Vitoriano – Em minha opinião a classe cada vez mais de mim e do grupo de colegas 
e tenho planos de me envolver como músico 

AMAI - ASSOC. MÉDICOS ARTISTAS E INTELECTUAIS

Entrevista com Doutor Vitoriano sobre AMAI.

DR. VITORIANO (AO CENTRO) COM A BANDA DA AMAI NO CLUBE DO MÉDICO

Fortaleza 

0 8 0 0 8 5 . 1 8 1 8
www.unimedfortaleza.com.br

PARQUE AQUÁTICO

ATUAL DIRETORIA CLUBE DO MÉDICOA oferta é nossa, a decisão é sua!

O Clube do Médico quer ser o palco da sua festa!

Família, a saúde suplementar e o exercício Participaram da solenidade de abertura, entre ealizou-se em Fortaleza/Ce, o VIII 
profissional, a programação do congresso outros, o presidente do Sindicato dos Médicos Congresso Médico da Fenam. O R contou, ainda, com uma apresentação do do Ceará, Tarcísio Dias; o diretor de Defesa evento, organizado pela Federação, 
Projeto Menina Abusada, uma caravana Profissional da Associação Médica Brasileira com o apoio do Sindicato dos Médicos do 
formada por estudantes e profissionais de (AMB), Roberto Queiroz Gurgel; o presidente Ceará, teve como temas principais o 
diversas áreas, que percorre municípios de do Conselho Regional de Medicina do Ceará financiamento do SUS, a re-certificação de 
Pernambuco para combater, através do teatro (Cremec), Ivan de Araújo Moura Fé; o diplomas e a luta pela implantação da 
popular, a exploração sexual de menores. secretário de Saúde do Município de Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Fortaleza, Luíz Odorico Monteiro Andrade; Procedimentos Médicos (CBHPM). aposentadoria do médico no regime geral da 
além de Rafael Dias Marques Nogueira, do Durante o VIII Congresso Médico da Fenam ABERTURA Previdência Social e em regimes próprios, 
Conselho Federal de Medicina, e Galba foi eleita a nova diretoria da Federação para o O VIII Congresso Médico da Fenam foi aberto instituídos por alguns estados e municípios.
Gomes, representando o Secretário de Saúde biênio 2006/2008. O evento contou com a oficialmente pelo presidente da entidade, Héder 
do Estado do Ceará, Jurandi Frutuoso, e o participação de representantes da categoria Murari. Ele fez um balanço da administração MENINA ABUSADA
Governador Lúcio Alcântara.médica de todo o país e é realizado no hotel desde 1998, quando participou pela primeira Convidados pela organização do VIII 
Após a solenidade, os médicos assistiram ao Marina Park, na Praia de Iracema. vez da Diretoria da FENAM. Borba destacou a Congresso Médico da Fenam a mostrar um 
show do violonista Nonato Luís, seguido de O Presidente da Fenam, Héder Murari Borba, unificação da entidade, que estava dividida por trabalho que vem repercutindo muito 
coquetel de boas vindas.ressalta que o congresso é de grande problemas internos, e a participação da positivamente em Pernambuco, integrantes da 

importância não só para a classe médica Federação nas principais questões de saúde no Caravana do Interior Menina Abusada também 
como também para a população brasileira e país, entre elas a implantação dos DIREITO MÉDICO E PREVIDENCIÁRIO fizeram uma apresentação no evento. 
tem como objetivo reunir profissionais visando medicamentos genéricos, a aprovação da O segundo dia do evento foi aberto com a A Caravana Menina Abusada é formada por 
à troca de experiência e atualização científica. Emenda Constitucional 29 e o reconhecimento apresentação de propostas das oficinas artistas de teatro, estudantes e médicos do 

do trabalho da Fenam pela mídia nacional, Além da discussão de outros temas como o realizadas no dia anterior. Em seguida, a Sindicato dos Médicos (Simepe) e do Conselho 
através de reportagens veiculadas em cooperativismo médico, Plano de Carreira, advogada Lúcia Régis, do Paraná, proferiu Regional de Medicina (Cremepe), que percorrem 
emissoras de TV e rádio, jornais e revistas, Cargos e Salários dos médicos (PCCS), a palestra sobre "Direito Médico e Previdenciário". os municípios de Pernambuco em uma 
como TV Globo, Isto é, Rádio Globo e CBN, tabela do SUS, o Programa de Saúde da Ela explicou todas as possibilidades de performance teatral cujo tema é o combate à 
Valor Econômico e Folha de São Paulo.

Assessoria de Imprensa FENAM - Tel: (21) 2240.6739

VIII Congresso Médico da Fenam realizado em Fortaleza/Ce

DIRETORES E PARTICIPANTES DO CONGRESSO DA FENAM

RESTAURANTE AO AR LIVRESALÃO DE FESTAS



IOFCirugia de Retina e Vítreo

Cirugia de Catarata

 *facoemulsificaçâo e Aqualase(Infiniti)

Cirugia Fistulizantes(Glaucoma)

Cirugia de Estrabismo

Oculoplástica

Campo Visual Computadorizado

Mapeamento de Retina

Ecobiometria, PAM

Yag Laser(Capsulotomia)

Topografia de Córnea

Microscopia Especular

Laser Diodo (fotocoagulação)

Retinografia(colorida e fluorescente)

Ultra-Som Ocular

 

INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E 

OTORRINOLARINGOLOGIA DE FORTALEZA

Oftalmo Otorrino

Exames audiométricos

Laringoscopia direta

Nasofibroscopia

Cirugia de garganta

Cirugia de laringe

  (cordas vocais)

Cirugia de nariz

 *Funcional (vídeo 

  endoscopia)

 *Reparadora

 *Estética(plástica)

Cirugia de ouvido

Cirugia do ronco

Cirugia da surdez

Av. Desembargador  Moreira,2649 - Dionísio Torres  - CEP:60.170-002 - Fortaleza - Ceará - Fone:(85) 4011.2828 - Fax:(85) 3244.2747
E-mail: iof_oftalmoeotorrino@yahoo.com.br

Tudo o que seu oftalmologista 
esperava em um equipamento
para cirurgia de catarata.

V I S I O N S Y S T E M 

Corpo Clínico

Dr. André Bezerra

Dra. Ieda Barreira

Dr. Ricardo Marrocos

Dr. Walder Braga Viana

Dr. Israel Pinheiro

Dr. João Deodato

Dr. Luciano Botelho

Dr. Ocelo Pinheiro

OFTALMOLOGISTA OTORRINOLARINGOLOGISTAS

CENTRO DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO (Grau e Colorida)
Pronto atendimento em oftalmologia das 07:00 às 21:00 - URGÊNCIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA 24 HORAS
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Cirurgia Nasal Vídeo

Endoscópica

 grande temor dos pacientes com a nariz como SINUSITE, POLIPOS NASAIS, 
cirurgia nasal era o tampão nasal D E S V I O  D E  S E P T O  N A S A L ,  O(obstrução nasal pós-cirurgica) e o H I P E R T R O F I A  D E  C O R N E T O S  

sangramento nasal pós-operatório que (CARTUCHOS) ,  SANGRAMENTOS 
ocorria com freqüência. Com a tomografia NASAIS, ETC.
computadorizada no pré-operatório, onde Com o avanço tecnológico a cirurgia nasal 
temos uma visão geral das cavidades deixou de ser estressante para o otorrino e 
nasais com suas alterações anatômicas e ficou mais confortável para o paciente, pois o 
com introdução da videoendoscopia no ato mesmo tem um pós-operatório sem tampão 
cirúrgico, o tampão nasal deixou de existir e nasal, sem sangramento pós-cirurgico e 
os sangramentos pós-operatórios são com baixa permanência hospitalar.
raros. Com a videoendoscopia é possível 

DR. ISRAEL PINHEIRO (CRM – 4045)
chegar através do nariz em áreas do crânio Um dos pioneiros em cirurgia endoscópica nasal formado 

pela U.F.C, com residência em otorrinolaringologia pelo HGF com visão direta, pois sem essa tecnologia 
(HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA), com cursos de era praticamente impossível, regiões como atualização, trabalhos publicados e participações em 

congressos nacionais e internacionais. Atualmente preceptor Hipófise (intracraniana) fístulas ligúricas 
da residência de otorrinolaringologia do Hospital Geral de (comunicação do crânio com as cavidades 

Fortaleza, médico otorrino da equipe de urgência da 
nasais) que são corrigidas por via nasal, otorrinolaringologia do Hospital Geral de Fortaleza, médico 

otorrino da equipe de urgência da otorrinolaringologia do I.J.F alguns tumores de base de crânio, 
(CENTRO) e sócio diretor do IOF (instituto de Oftalmologia e 

descompressão do nervo óptico, trauma Otorrinolaringologia de Fortaleza).
 iof_oftalmoeotorrino@yahoo.com.brfacial, etc. Além das cirurgias próprias do 

IOF - SINÔNIMO DE COMPETÊNCIA

Dr. Israel Pinheiro (CRM 4045) Preceptor da residência de otorrinolaringologia do HGF

Médico da equipe de urgência da otorrinolaringologia do IJF e Sócio-Diretor do IOF - Tel.: (85) 4011.2828

SUS PÓS-NOB I

ode parecer estranho falar de um SUS Como a própria Lei Orgânica, na época, não 
Pós-NOB. Todavia, se olharmos a foi considerada auto-aplicável para ordenar Ph i s t ó r i a  d a s  N O B  ( N o r m a s  o processo de descentralização, sentiu-se a 

Operacionais Básicas), percebemos que necessidade de edição das Normas 
estão intimamente ligadas as conferências Operacionais Básicas, as chamadas NOB. 
ou a marcos importantes no processo Até hoje foram editadas quatro NOB, sendo 
infraconstitucional do SUS. Não tenho a primeira em janeiro de 1991, a NOB-SUS 
dúvida de que a implementação do nosso 01/91. Em Fevereiro de 1992, foi editada a 
Sistema Único de Saúde não será mais o NOB-SUS 01/92, seguida da NOB-SUS 
mesmo após a 12ª Conferência Nacional de 01/93, instituída em maio de 1993, e da 
Saúde (CNS). NOB-SUS 01/96 de agosto de 1996.
Por uma questão e dúvida quanto à origem A NOB 01/91 pouco rompeu com o modelo 
intelectual , devo dizer que o termo SUS Pós- estabelecido no período pré-SUS. Nela, 
NOB surgiu pela primeira vez em um Estados e Municípios tinham o caráter de 
caloroso debate entre eu e o companheiro prestadores de serviços de saúde e a União 
Cipriano Maia, atual Diretor da área de (Ministério da Saúde) atuava como uma 
Descentralização do Ministério da Saúde. espécie de comprador. O instrumento 
Surgindo no calor da discussão, foi utilizado para legitimar este repasse foi o 
rapidamente adotado por nós como um convenial, considerado ilegal na época.A 9ª 
horizonte a ser alcançado no processo de Conferência Nacional de Saúde foi seguida 
organização do SUS na pós-Conferência. pela NOB 01/93, permanecendo para um 

grande número de municípios a mesma Para continuar no fio da história e tendo este 
relação entre estes federados da NOB como o primeiro de uma série de arquivos 
01/91. Entretanto, foi criada uma nova que quero escrever sobre o tema, gostaria 
situação em que os recursos começaram a de fazer um breve resgate da nossa história 
ser repassados fundo a fundo.recente nesse campo. É importante ter 

sempre a clareza de que conseguimos, na Já na NOB 96, que foi seguida da 10ª 
área da saúde, o que nenhum setor das Conferência Nacional de Saúde e 
políticas públicas brasileiras conseguiu. A permanece atualmente em vigor, os 
rapidez como fatos discursivos se seguiram recursos destinados à assistência Hospitalar 
de fatos políticos e estes processos fazem parte do Teto Financeiro da 
normativos e jurídicos é sem dúvida ímpar Assistência (TFA), composto de recursos de 
na nossa história. custeio da esfera federal que são destinados 

à assistência hospitalar e ambulatorial.O primeiro grande movimento discursivo e 
político que tivemos foi a 8ª Conferência Tivemos avanços, embora nem tudo sejam 
Nacional de Saúde em 1986. Já em 1987 flores em nossa área. Cada NOB traz 
houve a institucionalização do Sistema crescimento, mas também cria limitações na 
Unificado Descentralizado de Saúde, que na construção do SUS.
época representou um grande avanço como A NOB 01/91, por exemplo, avançou ao 
rearranjo institucional da área. Serviu de implantar o Sistema de Informação 
pavimentação para, no ano seguinte (1988), Ambulatorial (SAI/SUS), mas gerou uma 
ser instituído o Sistema Único de Saúde forma discriminatória de distribuição de 
(SUS) na Constituição Federal. recursos com a criação da Unidade de 
A saúde foi a primeira de nossas políticas Cobertura Ambulatorial (UCA). Este 
públicas a estruturar sua legislação instrumento, utilizado para estabelecer os 
infraconstitucional. O passo inicial neste recursos da cobertura ambulatorial de cada 
sentido foi a edição, em 1990, da Lei Estado e, conseqüentemente, dos Municípios 
Orgânica da Saúde, composta das Lei é responsável por uma série de distorções 
8.080, de 19 de setembro, e da Lei 8.142, de presentes até hoje no Sistema, pois foi 
28 de dezembro. mantido pela NOB 01/93 e 01/96, a pretexto 

SAÚDE PÚBLICA

Por: Luiz Odorico Monteiro de Andrade - Secretário Municipal de Saúde de Fortaleza/Ce

Fone: (85) 3452.6934

O médico goiano Eduardo 1º vice-presidente: Mario Antonio Ferrari - PR
Santana foi eleito Presidente da 2º vice-pres.: Márcio da Costa Bichara - MG
Fede ração  Nac iona l  dos  Secretário-Geral: José Erivalder Guimarães 
Méd i cos ,  du ran te  o  V I I I  de Oliveira/SP
Congresso Médico da Fenam, Sec. de Finanças: Alfredo Boa Sorte Jr - BA
em Fortaleza. Ele concorreu em Secretário de Assuntos Jurídicos: Antônio 
chapa única,  denominada José Francisco Pereira dos Santos - DF

"Unidade Médica", que foi eleita com a Secretário de Assuntos Interinstitucionais - 
aprovação de 90 de um total de 91 votantes. Heder Murari Borba - GO
Santana substitui o também goiano Heder Secretário de Relações Internacionais - Paulo 
Murari Borba, que presidiu a Fenam em outras de Argollo Mendes - RS 
três oportunidades. Secretário de Imprensa e Divulgação - Cid 
Ao assumir o cargo, Eduardo Santana Célio Jayme Carvalhaes - SP
ressaltou a união e a confiança dos dirigentes Secretário de Relações Intersindicais - José 
da Federação nos últimos dois anos. "Essa Roberto Cardoso Murisset - SP
união é um gesto que o conjunto do 

Sec. Pol. Sociais - Marlonei Silveira dos 
movimento médico tem a responsabilidade de 

Santos - RS
manter. É um crescente em defesa da 

Sec. de Formação Prof., Res. Médica e categoria médica e por uma sociedade mais 
Educação Continuada - André Longo Araújo justa", acentuou o novo presidente da Fenam.
de Melo - PE
Secretário de Relações Trabalhistas - Waldir 

EXECUTIVA, Pres.: Eduardo Santana - GO

Eduardo Santana é o novo Presidente da Fenam

AMPLO ESTACIONAMENTO

ntes de assumir compromissos sem precedentes, que jamais poderá 
com quem quer que seja sobre ser conseguido em qualquer outro Aa realização de qualquer tipo de local. No CLUBE DO MÉDICO você 

festa comemorativa, venha conversar está com seus amigos, em sua casa e 
conosco, conhecer nossa atual com toda a mordomia.
estrutura, nossa boa vontade e nossa 

A Diretoria do CLUBE DO MÉDICO vontade de manter a alegria do seu 
d e s e j a n d o  c o n c o r r e r  c o m  clube. O CLUBE DO MÉDICO está 
equipamentos congêneres e fazer fazendo “Rolar a festa”, pois, no meio 
com que seus associados utilizem de de amigos “a alegria está no ar”.
suas dependências para estas 

Realizando sua festa comemorativa festividades, equipou-se com nova 
no CLUBE DO MÉDICO, você terá aparelhagem de som, material de 
muito mais momentos felizes do que cozinha e um pessoal especializado 
a realizando em outro local, por mais para pratos especiais;Venha conferir!
sofisticado que seja. Vejamos:

Conversando conosco você sentirá a 
Realizando sua festa no seu clube, diferença. Além de você receber o 
você está valorizando-o perante a nosso calor humano, você vai ficar 
sociedade, o que é muito bom para surpreso com nossos preços. Fale 
toda a categoria da qual você faz com a gente! Fone: (85) 3234.1310
parte.

Dr. Gilvan dos Santos
Presidente do Clube do Médico

A sua festa receberá um calor humano 
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Veículo Independente a serviço da categoria médica

LAZER DO MÉDICO

Diretoria do Clube do Médico de Fortaleza - Fone: (85) 3234.1310

Jornal do Médico - Qual a sua opinião médica possui numerosos talentos que se apresentam para cada vez mais 
sobre a AMAI? artísticos, mas o desinteresse e as melhorarmos nas apresentações.
Dr. Vitoriano – A AMAI oferece aos colegas orientações profissionais têm limitado a 
médicos e familiares, mais uma opção de adesão dos participantes. Jornal do Médico - Quais os principais 
lazer no que tange apresentações musicais objetivos da AMAI?

Jornal do Médico - O senhor aparenta envolvendo canto e execução instrumental, Jornal do Médico - A AMAI tem levado Dr. Vitoriano – Oferecer oportunidades 
muito amor pela música, fale-nos um além de proporcionar oportunidades para a le gr ia  a os  m é d ic os  e m  s ua s  aos co legas  e  fami l ia res  de  se  
pouco de sua vida com a música. exposição de pinturas e esculturas. domingueiras no Clube do Médico. apresentarem musicalmente ou mostrando 
Dr. Vitoriano – Tenho a música como parte Como o senhor se sente como suas aptidões artísticas na poesia, pintura, 
da minha personalidade. Infelizmente a Jornal do Médico - O número de participante? humorismo, etc., dando novas opções de 
p r o f i s s ã o  m e  l i m i t a  a l c a n ç a r  o  associados tem crescido bastante, a que Dr. Vitoriano – Desde jovem tenho a divertimento aos profissionais tão exigidos 
desenvolvimento artístico almejado. o senhor atribui? música como paixão. Divirto-me e exijo no trabalho.
Formei-me em música pela UECE em 2005 Dr. Vitoriano – Em minha opinião a classe cada vez mais de mim e do grupo de colegas 
e tenho planos de me envolver como músico 

AMAI - ASSOC. MÉDICOS ARTISTAS E INTELECTUAIS

Entrevista com Doutor Vitoriano sobre AMAI.

DR. VITORIANO (AO CENTRO) COM A BANDA DA AMAI NO CLUBE DO MÉDICO

Fortaleza 

0 8 0 0 8 5 . 1 8 1 8
www.unimedfortaleza.com.br

PARQUE AQUÁTICO

ATUAL DIRETORIA CLUBE DO MÉDICOA oferta é nossa, a decisão é sua!

O Clube do Médico quer ser o palco da sua festa!

Família, a saúde suplementar e o exercício Participaram da solenidade de abertura, entre ealizou-se em Fortaleza/Ce, o VIII 
profissional, a programação do congresso outros, o presidente do Sindicato dos Médicos Congresso Médico da Fenam. O R contou, ainda, com uma apresentação do do Ceará, Tarcísio Dias; o diretor de Defesa evento, organizado pela Federação, 
Projeto Menina Abusada, uma caravana Profissional da Associação Médica Brasileira com o apoio do Sindicato dos Médicos do 
formada por estudantes e profissionais de (AMB), Roberto Queiroz Gurgel; o presidente Ceará, teve como temas principais o 
diversas áreas, que percorre municípios de do Conselho Regional de Medicina do Ceará financiamento do SUS, a re-certificação de 
Pernambuco para combater, através do teatro (Cremec), Ivan de Araújo Moura Fé; o diplomas e a luta pela implantação da 
popular, a exploração sexual de menores. secretário de Saúde do Município de Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Fortaleza, Luíz Odorico Monteiro Andrade; Procedimentos Médicos (CBHPM). aposentadoria do médico no regime geral da 
além de Rafael Dias Marques Nogueira, do Durante o VIII Congresso Médico da Fenam ABERTURA Previdência Social e em regimes próprios, 
Conselho Federal de Medicina, e Galba foi eleita a nova diretoria da Federação para o O VIII Congresso Médico da Fenam foi aberto instituídos por alguns estados e municípios.
Gomes, representando o Secretário de Saúde biênio 2006/2008. O evento contou com a oficialmente pelo presidente da entidade, Héder 
do Estado do Ceará, Jurandi Frutuoso, e o participação de representantes da categoria Murari. Ele fez um balanço da administração MENINA ABUSADA
Governador Lúcio Alcântara.médica de todo o país e é realizado no hotel desde 1998, quando participou pela primeira Convidados pela organização do VIII 
Após a solenidade, os médicos assistiram ao Marina Park, na Praia de Iracema. vez da Diretoria da FENAM. Borba destacou a Congresso Médico da Fenam a mostrar um 
show do violonista Nonato Luís, seguido de O Presidente da Fenam, Héder Murari Borba, unificação da entidade, que estava dividida por trabalho que vem repercutindo muito 
coquetel de boas vindas.ressalta que o congresso é de grande problemas internos, e a participação da positivamente em Pernambuco, integrantes da 

importância não só para a classe médica Federação nas principais questões de saúde no Caravana do Interior Menina Abusada também 
como também para a população brasileira e país, entre elas a implantação dos DIREITO MÉDICO E PREVIDENCIÁRIO fizeram uma apresentação no evento. 
tem como objetivo reunir profissionais visando medicamentos genéricos, a aprovação da O segundo dia do evento foi aberto com a A Caravana Menina Abusada é formada por 
à troca de experiência e atualização científica. Emenda Constitucional 29 e o reconhecimento apresentação de propostas das oficinas artistas de teatro, estudantes e médicos do 

do trabalho da Fenam pela mídia nacional, Além da discussão de outros temas como o realizadas no dia anterior. Em seguida, a Sindicato dos Médicos (Simepe) e do Conselho 
através de reportagens veiculadas em cooperativismo médico, Plano de Carreira, advogada Lúcia Régis, do Paraná, proferiu Regional de Medicina (Cremepe), que percorrem 
emissoras de TV e rádio, jornais e revistas, Cargos e Salários dos médicos (PCCS), a palestra sobre "Direito Médico e Previdenciário". os municípios de Pernambuco em uma 
como TV Globo, Isto é, Rádio Globo e CBN, tabela do SUS, o Programa de Saúde da Ela explicou todas as possibilidades de performance teatral cujo tema é o combate à 
Valor Econômico e Folha de São Paulo.

Assessoria de Imprensa FENAM - Tel: (21) 2240.6739

VIII Congresso Médico da Fenam realizado em Fortaleza/Ce

DIRETORES E PARTICIPANTES DO CONGRESSO DA FENAM

RESTAURANTE AO AR LIVRESALÃO DE FESTAS
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Hospital Otoclínica, um sonho realizado!

que faz do Hospital Otoclínica um tecnologia inclusive com  HOSPITAL OTOCLINICA, 
atendimento de excelência e oferecendo intensificador de Imagem fundado em 04 de Novembro de ENDOSCOPIA PERORAL DIGESTIVA:O aos seus Clientes Atendimento Médico- (arco cirúrgico). Sala de Recuperação 1991 foi um sonho realizado pelo Colonoscopia, Endoscopia digestiva alta, 
hospitalar de alta complexidade com com 04 leitos monitorizados, U.T.I. com Dr. José Iramar da Rocha Moreira, graças Laringoscopia, Nasofibroscopia.
serviços de Imagem a “OTOIMAGEM”. 08leitos modernamente equipados e a sua atitudecorajosa e o apoio de sua 
Instalações e equipamentos Modernos, estrutura física humanizada.esposa Dra. Nadja Lima Moreira. SERVIÇO DE IMAGEM – OTOIMAGEM:

Além desses, o Hospital Otoclínica, Nesse período, Dr. José Iramar equipe Médica de alto nível com E c o c a r d i o g r a m a ,  E c o d o p p l e r ,  
dispõem de Outros Serviços:entregava aos fortalezenses, o que seria atendimento 24h. Recepção com ampla R a d i o l o g i a ,  T o m o g r a f i a  

um dos melhores Hospitais do Estado. O sala de espera totalmente climatizada. Computadorizada, Ultra-sonografia, 
OTONEUROLOGIA:seu crescimento foi gradual e com muita Pronto atendimento 24h, em Clínica Biopsias (Tireóide, mama e próstata).
Audiometria, Audiometria do tronco luta de seus fundadores e colaboradores Médica e Otorrinolaringologia, e Serviço 
Cerebral(BERA), Audiometria infantil Estamos completando 15 anos de (funcionários). O foco do HOSPITAL de Trauma-ortopedia. Conta com 56 
condicionada, Emissões otoacústicas trabalho, tratando a vida com respeito OTOCLÍNICA é atendê-lo sempre bem e leitos entre Aptos, e Enfermarias 
(teste da orelhinha), Impedanciometria, e fazendo a nossa credibilidade ser com eficiência. Onde aqui você é a razão. confortáveis distribuídos em 04 postos de 
Te s t e  d e  P r ó t e s e  A u d i t i v a .  Atualmente o HOSPITAL OTOCLINICA, ainda maior. Portanto conheça nossos E n f e r m a g e m ,  c e n t r o  C i r ú r g i c o  
V e c t o e l e t r o n i s t a g m o g r a f i a  conta em o seu quadro funcional com 200 serviços e examine você mesmo a oferecendo 07 amplas salas com 
computadorizada.funcionários da mais alta qualificação, o qualidade da assistência que aparelhos e instalações de alta 

15 ANOS DE SUCESSO

Av. Antonio Sales, 990
Aldeota - Fortaleza/Ce 

 (85) 3466.1133 

• Fazendo Arte

ossos governantes praticam com a desembargador e um conselheiro do 
área da saúde pública uma Tribunal de Contas ganham em 21 dias. Nnegação ao direito à vida. São Recebem muito? Claro que não!Nós é que 

péssimas as condições de trabalho e ganhamos pouco! Somos profissionais 
salariais. O médico (e demais profissionais liberais de formação mais demorada, com 
de saúde) do Estado entra no serviço seis anos de graduação, residência médica 
ganhando R$582,00. Com gratificações de anos. Precisamos nos reciclar, participar 
faz um “super salário” de R$1.250,00 ao de congressos, seminários, comprar livros 
mês. No ano, somado ao 13º salário, ganha caros,  manter  famí l ia ,  moradia,  
R$16.250,00. Abatendo a previdência, alimentação, educação dos filhos, etc. Os 
recebe R$14.482,50. Sem contar o últimos governadores do Estado(os da 
imposto de renda! Temos votado na “mudança”) nos levaram à condição de 
Assembléia a favor das adequações miseráveis. Desrespeitam os valores do 
salariais pertinentes. Comparativamente, o nosso trabalho, da nossa profissão, da 
que ganhamos no ano inteiro, um promotor nossa categoria.
de justiça perfaz em um mês; um Um Absurdo!

POLÍTICA NA SAÚDE

Os profissionais de saúde
recebem salário ou esmola?
Por: Dr. Heitor Férrer - Deputado Estadual - PDT - Fone: (85) 3277.2667 contecerá no Hotel Oásis Atlântico 

em Fortaleza/Ce, nos dias 19, 20 e A21 de outubro de 2006 o médicos e estudantes terão espaço para 
tradicional OUTUBRO MÉDICO da AMC apresentação de trabalhos.
Associação Médica Cearense, que está Estão Participando do evento as 
em sua 21ª edição e está sob a seguintes entidades:  Amc, Cremec, 
presidência Do Dr. Edmond Eugene de Unicred, Unimed, Socidades Médicas 
Paula Braquehais. (Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, 
A c o n t e c e r ã o  1 8  m ó d u l o s  d e  Psiquiatria, Cardiologia, Endocrinologia, 
especialidades, um módulo de ética Oncologia, Saúde da Família e 
médica e direito médico, um módulo de O n c o l o g i a ) ,  L i g a s  d a  U F C  
finanças e investimento voltado para o (Gastroenterologia, Coração, Endócrino, 
médico, serão encaixadas palestras Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Médica 
como fotografia digital em medicina e e Cirurgia).
técnicas de resolução de provas em 
concurso. Serão realizados 02 cursos: A equipe do Jornal do Médico far-se-á 
Um curso básico de diabetes e um curso presente neste tradicional evento. 
de emergência em oncologia. Serão Cobertura completa!
abertas inscrições para temas livres onde 

XXI OUTUBRO MÉDICO

Vem aí a 21ª edição
Fonte: Site AMC - www.amc.med.br

Dr. João Ananias (ao centro da mesa) presidindo uma conferência.
XX Outubro Médico (Juazeiro do Norte/Ce)

FACHADA DO HOSPITAL OTOCLÍNICA
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o
Notícias da Saúde Fora da Capital.

VEM AÍ A EDIÇÃO DO XXI OUTUBRO MÉDICO E DIA DO MÉDICO, PARTICIPEM!

Fone/Fax: (85) 3254.4051 - 3088.2567 - Cels.: 8815.4233 - 8708.1040 redacaodomedico@bol.com.br

Fonte: CREMEC/SOBRAL -Fone:  (88) 3613.2480

conteceu em Sobral, no Centro de Dr. Tarciano Grangeiro Teles enobreceu mais ainda a Medicina participantes, foi inaugurado no dia 
Convenções, o II Congresso Dra. Maria Stella Monteiro Cearense, mostrando que as regionais 09/06 a nova sede da seccional da Zona ACientífico e Ético da Seccional da Dr. Vasco Frota Moura Ferreira estão atuantes e oferecendo gratas Norte do Conselho Regional de Medicina 

Zona Norte do CREMEC e a X Jornada Dr. Ricardo Hideo Togashi surpresas  como o  esmero  da  (CREMEC), o endereço é o que se 
da Maternidade da Santa Casa de Dr. Luiz Derwal Sales Júnior organização do Congresso em epígrafe. segue:
Sobral.
Assim constituiu-se a Comissão Com uma programação cultural de Aproveitando-se do momento festivo 
Executiva e Comissão Científica: altíssimo nível, o citado congresso que o congresso impregnou nos 

A) EXECUTIVA:
Dr. Ivan de Araújo Moura Fé (Presidente)
Dr. Lino Antonio Cavalcanti Holanda
Dr. Francisco Carlos Nogueira Arcanjo
Dr. José Ricardo Cunha Neves
Dr. Artur Guimarães Filho
Dr. Raimundo Tadeu Dias Xerez
Dr. Francisco José Fontenele de 
Azevedo
Dr. Francisco José Mont'Alverne Silva

B) CIENTÍFICA:
Dr. João Barbosa Pires de Paula Pessoa 
(Presidente)
Dr. José Ricardo Cunha Neves
Dr. Artur Guimarães Filho 
Dra. Josiane Alves Dorneles

CREMEC/SOBRAL
Rua Oriano Mendes, 113 – Centro – 

Sobral - Ceará

II Congresso Científico e Ético da Seccional Zona Norte do Cremec
X Jornada da Maternidade da Santa Casa de Sobral.

CONGRESSO MÉDICO

Fone: Secretaria de Saúde de Sobral/Ce - http://www.sobral.ce.gov.br/sec/saude/noticias/noticias_08_06.htm#farmacia

 Farmácia Popular do Brasil imunossupressores (para pacientes Apesar disso, a falta de informação está pacientes e farmacêuticos. A partir de 
chegou ao seu primeiro mês de que sofreram transplantes ou são dificultando o acesso a um número agosto, a farmácia Popular de Sobral Aa t e n d i m e n t o  e m  S o b r a l .  portadores de HIV), anticoncepcionais, maior de pessoas. “Muita gente não vai contar com o serviço de atenção 

Resultante de uma parceria entre o além de remédios contra verminoses, sabe que a farmácia foi instalada nem farmacêutica. Segundo a farmacêutica-
Ministério da Saúde e a Prefeitura hipertensão e diabetes. Os produtos onde ela fica”, disse a farmacêutica- chefe da Farmácia Popular, a atenção 
Municipal de Sobral, tem como são vendidos a preço de custo, gerente da Farmácia Popular de Sobral, farmacêutica consiste em acompanhar 
finalidade ampliar e facilitar o acesso da chegando a custar até 90% menos que Yana Brena Lima Silva. Nos próximos o histórico do tratamento do paciente. 
p o p u l a ç ã o  a  m e d i c a m e n t o s  os medicamentos vendidos nas meses ,  ma i s  do  que  vende r  “Nós podemos verificar, por exemplo, 
considerados essenciais, a Farmácia farmácias privadas. A Farmácia Popular medicamentos mais baratos, o se o paciente está tomando o 
conta com 96 tipos de medicamentos atendeu nesse primeiro mês de programa pretende implantar uma nova medicamento de acordo com a 
como  an t i b i ó t i cos ,  an t i v i r a i s ,  funcionamento mais de mil pessoas. proposta na relação entre médicos, prescrição do médico, a interação com 

Farmácia Popular do Brasil completa um mês em Sobral
SAÚDE PÚBLICA

Fone: Secretaria de Saúde de Sobral/Ce - http://www.sobral.ce.gov.br/sec/saude/noticias/noticias_07_06.htm

conteceu em Sobral/Ce no em Sobral e que conta com o apoio Estratégia Saúde da Família.
Centro de Convenções, o da Prefeitura de Sobral, funcionarão A p a u t a  i n i c i a l  t r a t o u  d e  Alançamento oficial do Campi os  cu rsos  de  Odon to log ia ,  esclarecimentos a respeito da 

Avançado da UFC em Sobral. A Engenharia da Computação, Farmácia Popular do Brasil em 
solenidade contará com a presença Engenharia Elétrica, Psicologia e Sobral,  com a presença da 
do Prefeito de Sobral, Leônidas Ciências Econômicas. farmacêutica responsável, Drª. Iana.
Cristino, e do Secretário da Saúde e Estiveram reunidos no auditório da N u m  s e g u n d o  m o m e n t o ,  o  
Ação Social, Arnaldo Costa Lima, Prefeitura Municipal de Sobral, Secretário Arnaldo Costa Lima
juntamente com o reitor da UFC, Coordenadores  técn icos  da  Inovação de atendimento na sexta-
René Barreira. Além do curso de Secretaria da Saúde e Ação Social e feira,
Medicina, implantado há seis anos, profissionais das equipes da 

UFC inaugura novo Campi em Sobral
NOVO CAMPI
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INMETRO
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001

OCS-0010

PALC
SBPC/ML

Av. Barão de Sturdat, 730 - Fone: 3261.2166
www.emilioribas.com.br   

Direção Médica

Dra. Maria Zélia Petrola Jorge Bezerra

Dr. Yuri Vieira Cunha Picanço

Trabalhar com qualidade, 

presteza e ética, 

melhorando continuamente

seus processos.

FAMED - FACULDADE DE MEDICINA DE SOBRAL/CE

DR. JOSÉ MARIA PONTES E DRA. FÁTIMA DIAS PRESTIGIANDO O EVENTODR. IVAN MOURA FÉ (PRES. CREMEC) E MÉDICOS PARTICIPANTESPLATÉIA ATENTA AS PALESTRASSECRETÁRIO DE SAÚDE DE SOBRAL DR ARNALDO COSTA - ABERTURA DO CONGRESSO

DR. FLORENTINO CARDOSO (DIR. GERAL HGF) E PARTICIPANTES DO CONGRESSOFLAGRANTES DE ENTREGA DE PRÊMIOFLAGRANTES DE ENTREGA DE PRÊMIO

ESQ/DIR: DR. ARNALDO COSTA (SEC. SAÚDE SOBRAL)
E DR. DALGIMAR BESERRA (CREMEC)
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Hospital Otoclínica, um sonho realizado!

que faz do Hospital Otoclínica um tecnologia inclusive com  HOSPITAL OTOCLINICA, 
atendimento de excelência e oferecendo intensificador de Imagem fundado em 04 de Novembro de ENDOSCOPIA PERORAL DIGESTIVA:O aos seus Clientes Atendimento Médico- (arco cirúrgico). Sala de Recuperação 1991 foi um sonho realizado pelo Colonoscopia, Endoscopia digestiva alta, 
hospitalar de alta complexidade com com 04 leitos monitorizados, U.T.I. com Dr. José Iramar da Rocha Moreira, graças Laringoscopia, Nasofibroscopia.
serviços de Imagem a “OTOIMAGEM”. 08leitos modernamente equipados e a sua atitudecorajosa e o apoio de sua 
Instalações e equipamentos Modernos, estrutura física humanizada.esposa Dra. Nadja Lima Moreira. SERVIÇO DE IMAGEM – OTOIMAGEM:

Além desses, o Hospital Otoclínica, Nesse período, Dr. José Iramar equipe Médica de alto nível com E c o c a r d i o g r a m a ,  E c o d o p p l e r ,  
dispõem de Outros Serviços:entregava aos fortalezenses, o que seria atendimento 24h. Recepção com ampla R a d i o l o g i a ,  T o m o g r a f i a  

um dos melhores Hospitais do Estado. O sala de espera totalmente climatizada. Computadorizada, Ultra-sonografia, 
OTONEUROLOGIA:seu crescimento foi gradual e com muita Pronto atendimento 24h, em Clínica Biopsias (Tireóide, mama e próstata).
Audiometria, Audiometria do tronco luta de seus fundadores e colaboradores Médica e Otorrinolaringologia, e Serviço 
Cerebral(BERA), Audiometria infantil Estamos completando 15 anos de (funcionários). O foco do HOSPITAL de Trauma-ortopedia. Conta com 56 
condicionada, Emissões otoacústicas trabalho, tratando a vida com respeito OTOCLÍNICA é atendê-lo sempre bem e leitos entre Aptos, e Enfermarias 
(teste da orelhinha), Impedanciometria, e fazendo a nossa credibilidade ser com eficiência. Onde aqui você é a razão. confortáveis distribuídos em 04 postos de 
Te s t e  d e  P r ó t e s e  A u d i t i v a .  Atualmente o HOSPITAL OTOCLINICA, ainda maior. Portanto conheça nossos E n f e r m a g e m ,  c e n t r o  C i r ú r g i c o  
V e c t o e l e t r o n i s t a g m o g r a f i a  conta em o seu quadro funcional com 200 serviços e examine você mesmo a oferecendo 07 amplas salas com 
computadorizada.funcionários da mais alta qualificação, o qualidade da assistência que aparelhos e instalações de alta 

15 ANOS DE SUCESSO

Av. Antonio Sales, 990
Aldeota - Fortaleza/Ce 

 (85) 3466.1133 

• Fazendo Arte

ossos governantes praticam com a desembargador e um conselheiro do 
área da saúde pública uma Tribunal de Contas ganham em 21 dias. Nnegação ao direito à vida. São Recebem muito? Claro que não!Nós é que 

péssimas as condições de trabalho e ganhamos pouco! Somos profissionais 
salariais. O médico (e demais profissionais liberais de formação mais demorada, com 
de saúde) do Estado entra no serviço seis anos de graduação, residência médica 
ganhando R$582,00. Com gratificações de anos. Precisamos nos reciclar, participar 
faz um “super salário” de R$1.250,00 ao de congressos, seminários, comprar livros 
mês. No ano, somado ao 13º salário, ganha caros,  manter  famí l ia ,  moradia,  
R$16.250,00. Abatendo a previdência, alimentação, educação dos filhos, etc. Os 
recebe R$14.482,50. Sem contar o últimos governadores do Estado(os da 
imposto de renda! Temos votado na “mudança”) nos levaram à condição de 
Assembléia a favor das adequações miseráveis. Desrespeitam os valores do 
salariais pertinentes. Comparativamente, o nosso trabalho, da nossa profissão, da 
que ganhamos no ano inteiro, um promotor nossa categoria.
de justiça perfaz em um mês; um Um Absurdo!

POLÍTICA NA SAÚDE

Os profissionais de saúde
recebem salário ou esmola?
Por: Dr. Heitor Férrer - Deputado Estadual - PDT - Fone: (85) 3277.2667 contecerá no Hotel Oásis Atlântico 

em Fortaleza/Ce, nos dias 19, 20 e A21 de outubro de 2006 o médicos e estudantes terão espaço para 
tradicional OUTUBRO MÉDICO da AMC apresentação de trabalhos.
Associação Médica Cearense, que está Estão Participando do evento as 
em sua 21ª edição e está sob a seguintes entidades:  Amc, Cremec, 
presidência Do Dr. Edmond Eugene de Unicred, Unimed, Socidades Médicas 
Paula Braquehais. (Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, 
A c o n t e c e r ã o  1 8  m ó d u l o s  d e  Psiquiatria, Cardiologia, Endocrinologia, 
especialidades, um módulo de ética Oncologia, Saúde da Família e 
médica e direito médico, um módulo de O n c o l o g i a ) ,  L i g a s  d a  U F C  
finanças e investimento voltado para o (Gastroenterologia, Coração, Endócrino, 
médico, serão encaixadas palestras Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Médica 
como fotografia digital em medicina e e Cirurgia).
técnicas de resolução de provas em 
concurso. Serão realizados 02 cursos: A equipe do Jornal do Médico far-se-á 
Um curso básico de diabetes e um curso presente neste tradicional evento. 
de emergência em oncologia. Serão Cobertura completa!
abertas inscrições para temas livres onde 

XXI OUTUBRO MÉDICO

Vem aí a 21ª edição
Fonte: Site AMC - www.amc.med.br

Dr. João Ananias (ao centro da mesa) presidindo uma conferência.
XX Outubro Médico (Juazeiro do Norte/Ce)

FACHADA DO HOSPITAL OTOCLÍNICA
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VEM AÍ A EDIÇÃO DO XXI OUTUBRO MÉDICO E DIA DO MÉDICO, PARTICIPEM!

Fone/Fax: (85) 3254.4051 - 3088.2567 - Cels.: 8815.4233 - 8708.1040 redacaodomedico@bol.com.br

Fonte: CREMEC/SOBRAL -Fone:  (88) 3613.2480

conteceu em Sobral, no Centro de Dr. Tarciano Grangeiro Teles enobreceu mais ainda a Medicina participantes, foi inaugurado no dia 
Convenções, o II Congresso Dra. Maria Stella Monteiro Cearense, mostrando que as regionais 09/06 a nova sede da seccional da Zona ACientífico e Ético da Seccional da Dr. Vasco Frota Moura Ferreira estão atuantes e oferecendo gratas Norte do Conselho Regional de Medicina 

Zona Norte do CREMEC e a X Jornada Dr. Ricardo Hideo Togashi surpresas  como o  esmero  da  (CREMEC), o endereço é o que se 
da Maternidade da Santa Casa de Dr. Luiz Derwal Sales Júnior organização do Congresso em epígrafe. segue:
Sobral.
Assim constituiu-se a Comissão Com uma programação cultural de Aproveitando-se do momento festivo 
Executiva e Comissão Científica: altíssimo nível, o citado congresso que o congresso impregnou nos 

A) EXECUTIVA:
Dr. Ivan de Araújo Moura Fé (Presidente)
Dr. Lino Antonio Cavalcanti Holanda
Dr. Francisco Carlos Nogueira Arcanjo
Dr. José Ricardo Cunha Neves
Dr. Artur Guimarães Filho
Dr. Raimundo Tadeu Dias Xerez
Dr. Francisco José Fontenele de 
Azevedo
Dr. Francisco José Mont'Alverne Silva

B) CIENTÍFICA:
Dr. João Barbosa Pires de Paula Pessoa 
(Presidente)
Dr. José Ricardo Cunha Neves
Dr. Artur Guimarães Filho 
Dra. Josiane Alves Dorneles

CREMEC/SOBRAL
Rua Oriano Mendes, 113 – Centro – 

Sobral - Ceará

II Congresso Científico e Ético da Seccional Zona Norte do Cremec
X Jornada da Maternidade da Santa Casa de Sobral.

CONGRESSO MÉDICO

Fone: Secretaria de Saúde de Sobral/Ce - http://www.sobral.ce.gov.br/sec/saude/noticias/noticias_08_06.htm#farmacia

 Farmácia Popular do Brasil imunossupressores (para pacientes Apesar disso, a falta de informação está pacientes e farmacêuticos. A partir de 
chegou ao seu primeiro mês de que sofreram transplantes ou são dificultando o acesso a um número agosto, a farmácia Popular de Sobral Aa t e n d i m e n t o  e m  S o b r a l .  portadores de HIV), anticoncepcionais, maior de pessoas. “Muita gente não vai contar com o serviço de atenção 

Resultante de uma parceria entre o além de remédios contra verminoses, sabe que a farmácia foi instalada nem farmacêutica. Segundo a farmacêutica-
Ministério da Saúde e a Prefeitura hipertensão e diabetes. Os produtos onde ela fica”, disse a farmacêutica- chefe da Farmácia Popular, a atenção 
Municipal de Sobral, tem como são vendidos a preço de custo, gerente da Farmácia Popular de Sobral, farmacêutica consiste em acompanhar 
finalidade ampliar e facilitar o acesso da chegando a custar até 90% menos que Yana Brena Lima Silva. Nos próximos o histórico do tratamento do paciente. 
p o p u l a ç ã o  a  m e d i c a m e n t o s  os medicamentos vendidos nas meses ,  ma i s  do  que  vende r  “Nós podemos verificar, por exemplo, 
considerados essenciais, a Farmácia farmácias privadas. A Farmácia Popular medicamentos mais baratos, o se o paciente está tomando o 
conta com 96 tipos de medicamentos atendeu nesse primeiro mês de programa pretende implantar uma nova medicamento de acordo com a 
como  an t i b i ó t i cos ,  an t i v i r a i s ,  funcionamento mais de mil pessoas. proposta na relação entre médicos, prescrição do médico, a interação com 

Farmácia Popular do Brasil completa um mês em Sobral
SAÚDE PÚBLICA

Fone: Secretaria de Saúde de Sobral/Ce - http://www.sobral.ce.gov.br/sec/saude/noticias/noticias_07_06.htm

conteceu em Sobral/Ce no em Sobral e que conta com o apoio Estratégia Saúde da Família.
Centro de Convenções, o da Prefeitura de Sobral, funcionarão A p a u t a  i n i c i a l  t r a t o u  d e  Alançamento oficial do Campi os  cu rsos  de  Odon to log ia ,  esclarecimentos a respeito da 

Avançado da UFC em Sobral. A Engenharia da Computação, Farmácia Popular do Brasil em 
solenidade contará com a presença Engenharia Elétrica, Psicologia e Sobral,  com a presença da 
do Prefeito de Sobral, Leônidas Ciências Econômicas. farmacêutica responsável, Drª. Iana.
Cristino, e do Secretário da Saúde e Estiveram reunidos no auditório da N u m  s e g u n d o  m o m e n t o ,  o  
Ação Social, Arnaldo Costa Lima, Prefeitura Municipal de Sobral, Secretário Arnaldo Costa Lima
juntamente com o reitor da UFC, Coordenadores  técn icos  da  Inovação de atendimento na sexta-
René Barreira. Além do curso de Secretaria da Saúde e Ação Social e feira,
Medicina, implantado há seis anos, profissionais das equipes da 

UFC inaugura novo Campi em Sobral
NOVO CAMPI
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Sobral/Região Norte-CE

INMETRO
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001

OCS-0010

PALC
SBPC/ML

Av. Barão de Sturdat, 730 - Fone: 3261.2166
www.emilioribas.com.br   

Direção Médica

Dra. Maria Zélia Petrola Jorge Bezerra

Dr. Yuri Vieira Cunha Picanço

Trabalhar com qualidade, 

presteza e ética, 

melhorando continuamente

seus processos.

FAMED - FACULDADE DE MEDICINA DE SOBRAL/CE

DR. JOSÉ MARIA PONTES E DRA. FÁTIMA DIAS PRESTIGIANDO O EVENTODR. IVAN MOURA FÉ (PRES. CREMEC) E MÉDICOS PARTICIPANTESPLATÉIA ATENTA AS PALESTRASSECRETÁRIO DE SAÚDE DE SOBRAL DR ARNALDO COSTA - ABERTURA DO CONGRESSO

DR. FLORENTINO CARDOSO (DIR. GERAL HGF) E PARTICIPANTES DO CONGRESSOFLAGRANTES DE ENTREGA DE PRÊMIOFLAGRANTES DE ENTREGA DE PRÊMIO

ESQ/DIR: DR. ARNALDO COSTA (SEC. SAÚDE SOBRAL)
E DR. DALGIMAR BESERRA (CREMEC)
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Professor Dr. José Herculano da Silva - Professor Assistente da Faculdade de Medicina – FMJ Ceará
e Ex-professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco.
Fone: (88) 3512.1500 - E-mail: herculanosilva3@yahoo.com.br

Ortopedia

Deformidade na criança e no adolescente

curvatura da coluna, onde 20% delas, um dos obse rvação  l a te ra l  buscando  ou t ras   escoliose é um termo usado para definir a 
pais também tem escoliose. Geralmente, são deformidades tipo, cifose e lordose. O movimento deformidade lateral da coluna vertebral no A contemplados quando é estabelecido o de inclinação para frente (ver figura) quando humano, onde muitas vezes é confundido 
tratamento intensivo precocemente. Durante a observado pelas costas, deve avaliar o e não diferenciado da má postura.  A deformidade 
juventude, a escoliose não apresenta processos direcionamento das vértebras, assim como altura escoliótica é classificada como escoliose 
de dores, e quando apresenta, é motivo para uma das escápulas e costelas, entretanto quando morfológica, tendo como origem idiopática (ou 
boa investigação clínica. Se a escoliose não for observado uma elevação tipo gibosidade, logo seja, não existe uma causa aparente que 
corrigida, na fase adulta invariavelmente pode estamos diante de uma escoliose. É de grande justifique), as de origem neuromuscular, e 
ocorrer dor nas costas, compressão aos pulmões importância uma aval iação bem mais congênita, nas quais o paciente ao nascer 
e coração pela progressão da deformidade, especializada pelo ORTOPEDISTA, para que apresenta já malformação da coluna vertebral e 
diminuindo a qualidade de vida. Na identificação possamos ter uma orientação e início do ou do tórax. As não morfológicas são conhecidas 
da deformidade escoliótica se faz necessário: tratamento precoce.     também com escolioses funcionais, sendo 

O tratamento da escoliose tem variações, comumente originadas da postura que é muito 
dependendo da idade, sexo e desenvolvimento responsável pela escoliose no adolescente, as Observar a criança de pé (ver Figura) devendo 
do paciente, porém, Natação, RPG (Reeducação desigualdades dos membros inferiores, as ser identificado às assimetrias dos ombros, 
Postural Global) e Fisioterapia podem beneficiar, hérnias discais, inflamações, tumores, fraturas e e s c á p u l a s ,  
mas na maioria dos doenças outras da coluna vertebral. Outrossim a cintura e região 
pacientes a grande histeria é uma causa importante e responsável pélvica assim 
melhora levando também em qualquer idade. Aproximadamente c o m o  o  
até a cura deve-se 85% das escolioses equilíbrio do 
ao uso constante de s ã o  i d i o p á t i c a s .  tórax.
a p a r e l h o s  Durante a infância, a 
ortopédicos assim e s c o l i o s e  a f e t a  É importante 
como, a cirurgia meninos e meninas. c o m p a r a r  a  
quando necessária, Na fase adolescente, a l t u r a  d o s  
isto geralmente nas as meninas são 5 a 8 o m b r o s ,  o s  
d e f o r m i d a d e s  vezes mais afetadas mov imen tos :  
graves por serem p e l a  e s c o l i o s e .  laterais, para 
responsáveis pela Entretanto, 90% dos frente e para 
d i m i n u i ç ã o  d a  casos de escoliose trás da coluna 
q u a l i d a d e  e  i d i o p á t i c a s  s ã o  vertebral. Não 
longevidade da vida devidos a acréscimos esquecendo a 
humana.                                                         m o d e r a d o s  d a  

É de grande

importância uma

avaliação bem mais

especializada pelo

ORTOPEDISTA,

para que possamos

ter uma orientação

e início do

tratamento

precoce.

Ligue para 
e agende a visita de nosso consultor.

Sucursal Fortaleza - CE
Av. Santos Dumont, 1.028 - Aldeota

www.mongeral.com.br

(85) 3464.3922

Para quem é da classe médica, cuidar da saúde das pessoas com consciência e responsabilidade é muito 

importante. E garantir segurança e tranqüilidade para você e seus dependentes também é fundamental.

Por isso, a Mongeral, em parceria com a Icatu Hartford, oferece a você o Vida Toda, o mais completo plano de seguro 

de vida e previdência do Brasil.

O Vida Toda é plano moderno e flexível, com opções personalizadas de coberturas.

Diante dos imprevistos da vida, programar-se para o futuro 

também é uma valiosa recomendação que garante seu bem-

estar hoje e a manutenção do seu padrão de vida no futuro.

programe-se para a 

a vida tem pressa.

vida toda

Reserve um tempinho para cuidar de você, com o Vida Toda.

Profissionais especializados
e equipamentos de 

última geração. 

São mais de 28 anos
de tradição em Pernambuco,

agora também no Ceará!

Dr. George Arraes Sampaio
Farmacêutico Bioquímico

Rua Padre Cícero nº 617  -  Fone: (88) 3511.2744
 Juazeiro do Norte - CE

 
Compromisso com sua saúde!

Hematologia 
 Bioquímica 
Imunologia 

Microbiologia 
Hormônios

Parasitologia 
Uroanálise 

Teste do pezinho 
 DNA

Este Laboratório participa do Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ)  Controlado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)
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