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Parabéns ao doutor João Martins Pelos seus 40 anos de exeMPlar exercício da Medicina

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA. 
VOCÊ ESTUDA QUANDO E ONDE QUISER, SEM ABRIR MÃO DA QUALIDADE.  

Graduação em 4 anos: 
• Administração
• Ciências Contábeis 
• Pedagogia

Graduação em 2 anos: 
• Gestão de Recursos Humanos
• Marketing
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INSCREVA-SE!

www.estacio.br 

Livros didáticos incluídos*

0800 282 3231

• Uma das melhores instituições 
   de ensino superior do país.
• Aulas teletransmitidas ao vivo 
   ou disponíveis na internet.
• Acesso direto aos professores.
• 54 pólos em todas as regiões do país.
• Mesmo diploma da graduação presencial.
• Central de Ensino 24h
• Cursos autorizados pelo MEC.

Atendimento especializado 
com professores de cada disciplina.
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Tarcísio Dias e Ivan Moura Fé recebem 
Comenda Sindical Médica 2009
Tarcísio Dias e Ivan Moura 

Fé foram condecorados 

pelo Sindicato dos Médicos 

do Estado do Ceará com a 

Comenda Sindical Médica 2009, 

numa noite de muita alegria 

e confraternização. A festa 

acontece todos os anos, quando 

a diretoria do SIMEC escolhe um 

ou dois nomes para receber a 

homenagem ... continua pág. 03

A medicina cearense em evidência
O XXIV Outubro Médico que incorporava a VI Jornada de Endocrinologia e 

Diabetes do Cariri e a I Mostra de Artes Fotográficas do Cariri.

Esse grande evento aconteceu no período de 29 a 31 de outubro, sendo 

coordenada pela AMC – Associação Médica Cearense que o realizou 

conjuntamente com a AMB – Associação Médica Brasileira.

Antes de narrarmos flagrantes de acontecimentos do evento na sua 

generalidade, abrirmos um parêntese para ... continua pág. 07

Homenagem especial ao 
Dr. Francisco José
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Congresso de Diabetes
Por: Raimundo Leopoldo Vitorino Menezes - Radiologista do CIDH

A Sociedade Brasileira de 
Diabetes está de parabéns 
pelo sucesso alcançado no 
XVII Congresso ocorrido nos 
dias 18 a 21 de novembro 

do corrente, em Fortaleza-Ceará.
Ao participar desse evento, percebi sua 
magnitude, pelo que passo a declinar: 
a presença de nove professores 
internacionais que ministraram onze 
conferências; inúmeros profissionais 
de várias categorias participaram de 
35 simpósios, workshop; a inscrição de 
seiscentos trabalhos; muitos posters; 
vinte e sete poderosas empresas de 
medicamentos com seus stands, 
dentre outros atos notáveis.

Contudo, um fato novo mereceu 
especial atenção: foi a Universidade 
do Diabetes, como atividade paralela, 
quando foram criadas as faculdades da 
Boca, do pé diabético, do tratamento 
com destaque para a aplicação de 
insulina e de medicamentos orais, do 
auto-monitoramento da glicemia, do 
exercício físico, da alimentação saudável,  
da saúde do cidadão, em que todos os 
profissionais do Centro Integrado de 
Diabetes e Hipertensão (CIDH), puderam 
transmitir suas experiências e despertar 
os doentes para a possibilidade de 
eles levarem uma vida saudável. Nossa 
apresentação resumiu-se em dizer que 
“a saúde do diabético começa na boca”, 

fato que já divulgamos reiteradas vezes.
A Odontologia teve também sua 
atuação com a brilhante palestra do 
Cirurgião-Dentista Rodrigo Otávio 
Rego, no simpósio 17, Inflamação e 
Infecções Complicando o Diabético, 
com o tema: Doença Periodontal no 
Diabetes e risco Cardiovascular.
Nesse congresso, abriu-se uma janela 
para a odontologia: a boca despontou 
como uma faculdade. Tenho certeza 
de que fatos novos surgirão para o 
XVIII congresso e, de antemão, já 
sugiro para a valorosa Dra. Adriana 
Costa e Forti o tema: “Boca, fonte de 
saúde para o Diabético”.
Por fim, não poderia deixar de 

Homenagem especial

O Dr. Francisco José 
Motta Barros de 
Oliveira, diretor 
comercial da Unimed 
Fortaleza, foi 

agraciado no último dia 25 com 
a Medalha Boticário Ferreira, 
entregue na Câmara Municipal 
de Fortaleza, uma vez que o 
médico otorrinolaringologista 

teve o seu nome proposto pelo 
vereador Carlos Mesquita para 
receber a honraria. A solenidade de 
entrega da Medalha contou com 
a importante presença de amigos, 
colegas da medicina, familiares, 
além do presidente da Unimed 
Fortaleza, Dr. Mairton Lucena, 
acompanhado de demais diretores e 
representantes da cooperativa.

Chegamos ao ponto 
culminante da alegria, as 
comemorações do Natal, 
aniversário do Senhor Jesus 
o nosso pai eterno e as 

despedidas de um saudoso ano velho.
Começo esse editorial desejando um 
FELIZ NATAL para todo o povo brasileiro 
e uma saudação especial de natal para 
os leitores do JORNAL DO MÉDICO.
As despedidas do ano que termina, serão 
com alegria pelos bons momentos que 
nesse ano vivemos e assim entraremos 

no novo ano com sorrisos esperançosos 
em grandes realizações.
A  saúde não conquistou tudo o 
que precisa, mas também não ficou 
paralisada e fatos novos foram 
acontecendo com o SUS  fortalecendo.
Os profissionais de saúde, exemplificados 
pelos médicos, empunharam bandeiras 
Brasil afora, defendendo e divulgando o 
SUS.
Parabenizamos e a sociedade agradece 
a participação das entidades de 
profissionais de saúde pela participação 

e apoio às “caravanas de saúde em 
defesa do SUS”.
Esse ano que termina, deixa gratas 
recordações para a categoria médica que 
se mobilizou conscientemente em defesa 
de seus direitos, conseguindo grandes 
vitórias.
2009 deixa recordações, pelos inúmeros  
eventos de saúde aqui realizados, 
com aproveitamento sócio cultural, 
principalmente para os estudantes das 
ciências de saúde.
Com a participação de todos, a saúde 
vai melhorando e como a esperança é a 
última que morre,ela não morreu, vamos 
para 2010 lutar sem medo de ser feliz e 
o médico ter o salário que sempre quis...
Nós que fazemos o JORNAL DO MÉDICO  

somos conscientes que só seremos fortes 
com uma categoria médica forte
.Eles já têm a força do saber e que lhes 
custou e custa muito caro manter, então 
é preciso o poder público isso entender e 
as finanças do médico resolver...
Hoje temos um SUS respirando porque 
os médicos estão apoiando, mesmo se 
prejudicando, vidas vão salvando.
Agradecemos as empresas que 
patrocinam o JORNAL DO MÉDICO, pois 
colaboram na divulgação dos assuntos 
da saúde em nosso estado!

FEIZ NATAL E UM ANO NOVO DE 
MUITO SUCESSO COM AS BENÇÃOS DO 
SENHOR, O GRANDE ARQUITETO DO 
UNIVERSO!

enaltecer as normas de sinalização 
lançadas em folder: taxa de glicose 
não pode ser maior que 110mg/dl, em 
jejum e 140mg/dl duas horas  após as 
refeições; níveis de pressão arterial não 
devem ultrapassar 130x80mmhg; a 
hemoglobina glicada precisa ser menor 
do que 6,5% e  o LDL - colesterol deve 
estar sempre abaixo de 100mg/dl.

Dr. Leopoldo Menezes
Secretário-Geral Sindiodonto

Homengem Especial “Medalha Boticário Ferreira”
para o Dr. Francisco José (Diretor Comercial da Unimed Fortaleza)
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icc - instituto do cÂncer (HosPital do cÂncer)  do cearÁ, 65 anos de HistÓrias a sereM contadas.

Tarcísio Dias e Ivan Moura Fé recebem 
Comenda Sindical Médica 2009
Fonte: Assessoria de Imprensa do SIMEC

Tarcísio Dias e Ivan Moura 
Fé foram condecorados 
pelo Sindicato dos Médicos 
do Estado do Ceará com a 
Comenda Sindical Médica 

2009, numa noite de muita alegria e 
confraternização. A festa acontece todos 
os anos, quando a diretoria do SIMEC 
escolhe um ou dois nomes para receber 
a homenagem por se destacarem 
na luta em defesa dos direitos da 
categoria médica. O Dr. Nilson de Moura 
Fé saudou os homenageados, que 
receberam a Comenda das mãos das 
esposas Helena Mary Arruda Dias e Rita 
de Cássia Moura Fé, respectivamente. A 
homenagem ocorreu no dia 04/12, no 
Fiesta`s Buffet.
Médicos e autoridades foram 

recepcionados ao som da música do 
médico José Carlos Albuquerque. O 
presidente do Sindicato, José Maria 
Pontes, abriu a solenidade falando 
sobre as ações do Simec neste primeiro 
ano de seu mandato, ressaltando, 
entre outros pontos, o trabalho que 
vem desenvolvendo para conseguir 
implantar o PCCS dos médicos dos 
municípios de Caucaia e Maracanaú.
Depois, ao saudar os homenageados, 
José Maria Pontes destacou a luta de 
Tarcísio Dias, quando presidente do 
Sindicato dos Médicos e de Ivan Moura 
Fé, a frente do Conselho Regional de 
Medicina, pela implantação de um Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários específico 
para os médicos do município de 
Fortaleza, em 2007, e do Estado do Ceará, 

em 2008. “Juntos com a Associação 
Médica Cearense os dois lideraram esse 
movimento vitorioso”, disse.
Após a entrega da Comenda, a 
diretoria do SIMEC, prestou uma 
homenagem especial a Ivaneuza, 

secretária do Sindicato há 30 anos. 
As diretoras da entidade Teresinha 
Braga, Aldaíza Ribeiro, Fátima Dias e 
Mariana Moura Fé entregaram flores 
a homenageada. A festa foi animada 
pelo show da dupla Ítalo e Renno.

A Saúde da Caserna

Aconteceu entre os dias 03 e 
05 de Dezembro do ano que 
termina, no anexo do Hotel 
Praia Centro, denominado 
Fábrica de Negócios, situado 

na Rua Monsenhor Tabosa, Praia de 
Iracema, o III ENCONTRO NORDESTINO 
DE SAÚDE DAS POLICIAS MILITARES E 
BOMBEIROS MILITARES.O referido evento 
agregou segmentos civis e militares, 
interligados ao desenvolvimento da 
saúde nas casernas, em órgãos de saúde 
pública e em clínicas particulares.
A Presidência do evento coube ao 
Cel. Dentista Emílio Alverne Falcão 
de Albuquerque pertencente aos 
quadros de nossa gloriosa policia 
militar do Ceará e como Presidente de 
honra o Cel.PM William Alves Rocha, 
Comandante Geral da Policia Militar 
do Ceará. A organização do evento foi 
de responsabilidade da ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE SAÚDE DAS POLICIAS 
MILITARES E BOMBEIROS MILITARES que 
tem como Presidente o Ten.Cel. Q O BM 

Silvério Freire de Carvalho Filho.
Registramos a presença dos dirigentes 
das entidades odontológicas, Dr. José 
Porto, Presidente da ABO-CE , Dr. Helito 
Pereira, Presidente do SINDIODONTO e 
Dr. Márlio Ximenes Presidente do CRO-
CE. E o Professor Doutor AC Nonato 
Soares de Castro, representando a 
ACADEMIA DE ODONTOLOGIA MILITAR. 
Citamos os personagens acima face de, 
em termos de dirigentes por categoria, 
terem sido  majoritários.
O evento em foco foi bastante prestigiado, 
sendo observado, entre outras presenças, 
rep. do Conselho Regional de Medicina 
do Ceará, rep. do Secretário de Saúde do 
Estado do Ceará e do Governo do Estado, 
representante  do poder legislativo.Quanto 
aos militares, as policias militares e os 
bombeiros militares de diversos estados 
nordestinos, fizeram-se representar com  
seus oficialatos.Todos integrantes da 
mesa coordenadora do evento, usaram 
da palavra com a temática do evento, 
sendo aplaudidos pelo  publico que ali 

compareceu. 
O professor CD Doutor Acadêmico, 
Raimundo Nonato Soares, quando do 
uso da palavra, colocou em evidencia 
um assunto que vem preocupando aos 
integrantes das policias militares e corpo 
de bombeiros militares que é o SERVIÇO 
DE SAÚDE DAS POLICIAS MILITARES E 
CORPO DE BOMBEIROS cuja extinção está 
sendo ventilada nos escalões superiores. 
Com palavras claras, vibrantes e objetivas 
o professor doutor NONATO fez a defesa 
do referido SERVIÇO DE SAÚDE sendo 
aplaudido efusivamente por todos que ali 
se encontravam.
 O depto de jornalismo do JORNAL DE 
ODONTOLOGIA, atendendo  convite 

do Professor Doutor Nonato Soares, 
fez-se presente, registrando os 
acontecimentos.Parabenizamos aos 
organizadores do evento, a todos que 
ali compareceram, principalmente aos 
policiais militares e bombeiros militares 
que com humanismo cuidam da vida 
e incolumidade das pessoas,ainda que 
com risco da própria vida.
O entusiasmo estampado nas 
fisionomias de todos que ali 
compartilhavam do evento, transmitiram 
confiança e certeza que nem tudo está 
perdido, pois esse evento demonstrou 
que existe uma luz no fim do túnel e 
assim a SAÚDE TERÁ JEITO, MESMO 
COM SEUS ATUAIS DEFEITOS!

Dr. Ivan Moura Fé (Presidente do CREMEC) e Dr. Tarcísio Dias (Ex-Presidente do SIMEC)

Mesa Diretora do III Encontro Nordestino
de Saúde das Polícias Militares e Bombeiros Militares
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dr. beto studart entra na HistÓria da saÚde coM o coração artificial. 

HGCC inaugura
Serviço de Hematologia

O Hospital Geral César Cals, 
na busca pela excelência 
no atendimento, passa 
a oferecer uma nova 
área, destinada ao 

Serviço de Hematoloigia, responsável 
pelo tratamento de doenças como 
leucemia mielóide aguda, leucemia 
linfóide aguda, leucemia mielóide e 
linfóide crônica, linfoma não Hodjkin 
e mielomas. Os pacientes atendidos 
por esse serviço são referenciados de 
outros hospitais e são submetidos 

a  tratamentos quimioterápicos. De 
acordo com Herivaldo Ferreira da Silva, 
médico coordenador da Hematologia, 
o tempo de internação depende 
da necessidade de cada paciente. 
“Um paciente com tratamento 
quimioterápico permanece, no 
mínimo, dois dias internados”, 
ressalta. Mas, segundo ele, há 
também pacientes que permanecem 
mais tempo internados, quando 
da necessidade de investigação, 
diagnóstico e tratamento da doença.

O Setor de Hematologia dispõe de 
sete leitos, sendo um destinado 
para isolamento e é composto 
por seis enfermeiras, 12 técnicos 
e auxiliares de enfermagem, 
um médico, um residente de 
medicina, assistente social e um 
agente administrativo. Por ser 
um hospital escola, há estágios 
para acadêmicos de enfermagem 
e medicina. Até o momento, 26 
internos e 6 residentes de medicina 
já passaram pela Hematologia do 

João Ananias faz homenagem aos ganhadores do prêmio Gespública

O Secretário da Saúde do 
Estado, João Ananias 
Vasconcelos Neto, 
reuniu-se dia 13, sexta-
feira, com gestores e 

trabalhadores dos quatro hospitais 
da Secretaria da Saúde que foram 
reconhecidos com o Prêmio Ceará 
Gestão Pública (Gespública). Ele fez 
a entrega de placas para que essas 
conquistas fiquem registradas na 
história dos hospitais Albert Sabin, 
São José, Dr. Carlos Alberto Studart 
Gomes e o César Cals. Às 8 horas 
a entrega da placa foi no Hospital 
Geral César Cals, que recebeu 
certificação do Gespública.
Houve ainda a inauguração das 
novas instalações do Serviço de 
Hemoterapia da unidade.  Às 
10h30min,  João Ananias foi ao 
Hospital Infantil Albert Sabin, com 
reconhecimento na faixa ouro do 
Gespública. À tarde, a homenagem, 
será às 14 horas, no Hospital São 
José, reconhecimento faixa prata, 
e às 16 horas no Hospital de 
Messejana Dr. Carlos Alberto Studart 
Gomes, também faixa prata.
Instituído em 24 de abril de 
2009, o Prêmio Ceará Gestão 
Pública representa uma das ações 
estratégicas do Núcleo Estadual 
do Gespública no Ceará. A 
finalidade é reconhecer e premiar 
as organizações públicas cearenses 
que assumem o compromisso de 
mudança e realizam autoavaliação 
da sua gestão continuamente. O 
processo de avaliação da gestão 
de cada candidata tem por base o 
Modelo de Excelência em Gestão 
Pública – MEGP – 500 pontos.
Esse Modelo está alinhado com 

o “estado da 
arte” da gestão 
contemporânea e, 
ao mesmo tempo, 
responde às 
exigências próprias 
da natureza 
pública de nossas 
organizações. 
Criado com 
base no Premio 
Nacional da Gestão 
Pública, o Prêmio 
Ceará Gestão 
Pública mantém 
as características 
universais da gestão 
de excelência que 
o identifica com os 
modelos de gestão 
utilizados pelos 
setores público e 
privado em mais de 
120 países.
Participaram da 
primeira edição do 

em atenção 
especializada à 
saúde da criança. A 
unidade realiza seis 
mil consultas e 450 
cirurgias por mês. 
Na emergência, 
o número de 
atendimento 
mensal é de três 
mil, em média. As 
obras de ampliação 
e reforma vão 
aumentar a 
capacidade de 
atendimento do 
HIAS. São quatro 
novos pavimentos. 
Cada pavimento 
tem de 25 a 27 
leitos de internação, 
dentro dos padrões 
da ANVISA,  
Agência Nacional 
de Vigilância 
Sanitária do 

país. O governador Cid Gomes e o 
Secretário da Saúde, João Ananias, 
assinaram em agosto deste ano 
a ordem de serviço para início da 
ampliação e reforma do Hospital 
de Messejana. Com as obras, com 
prazo de conclusão em oito meses, 
a emergência do hospital terá 58 
leitos novos e mais 32 reformados. 
Incluem também a construção da 
nova unidade de nutrição, com 
refeitório, cozinha e câmaras 
frigoríficas.
O Hospital São José é referência 
no Estado no tratamento, ensino 
e pesquisa de doenças infecciosas 
e também recebe melhorias. Com 
a construção da ala de internação 
do bloco F, em fase de conclusão, 
o HSJ ganhará 22 novos leitos para 
atender a população. Atualmente, 
o hospital dispõe de 118 leitos de 
internação, já incluídos os leitos de 
UTI.
O Hospital Geral Dr. César Cals 
de Oliveira é o mais antigo dos 
hospitais públicos estaduais, 
com 81 anos completados em 
2009. O HGCC é um hospital 
terciário de alta complexidade e 
de ensino. É referência no Ceará 
nas áreas de Clínica Médica, 
Cirurgia, Ginecologia, Obstetrícia 
e Neonatologia. Atualmente conta 
com 1.705 funcionários, realiza 
cerca de 400 partos por mês, quase 
20 mil exames, 05 mil consultas 
ambulatoriais, 350 cirurgias e cerca 
de mil internações. Ao todo são 276 
leitos, 12 leitos de UTI adulto, 36 
leitos médio risco e 21 leitos de UTI 
neonatal.

HGCC. O Serviço de Hematologia, 
foi implantado em 14 de maio 
desse ano, com quatro pacientes. 
Desde então, 60 pacientes já 
foram atendidos. O Serviço de 
Hematologia do HGCC é o terceiro 
do estado a tratar leucemia aguda 
em adultos.

prêmio 13 organizações públicas, 
sendo 06 delas pertencentes à esfera 
federal e 07 pertencentes à estadual. 
Os relatórios de avaliação das 
candidatas, elaborados com base 
no Modelo de Excelência de Gestão 
Pública, foram avaliados pela banca 
de examinadores e posteriormente 
submetidos ao julgamento de uma 
banca de juízes, externo ao Estado, 
que deliberou pela classificação das 
candidatas.

PERFIL DOS QUATRO HOSPITAIS 
PREMIADOS

O Hospital Infantil Albert Sabin 
é referência da rede estadual 

Ministério da Saúde. Somente nas 
obras de ampliação o investimento 
chega a 8 milhões e 580 mil reais, 
recursos do Governo do Estado e do 
Ministério da Saúde. Na aquisição 
de equipamentos os recursos, no 
valor de 2 milhões e 100 mil, serão 
totalmente do Tesouro do Estado. 
As obras da primeira etapa serão 
concluídas em novembro.
O Hospital de Messejana Dr. Carlos 
Alberto Studart Gomes é uma 
unidade terciária especializada 
no diagnóstico e tratamento de 
doenças cardíacas e pulmonares. 
A instituição atende pacientes 
dos 184 municípios do Ceará e 
das regiões Norte e Nordeste do 

Dr. Valdy Ferreira (Dir. Geral HGCC)

Instituído em 24 de abril de 
2009, o Prêmio Ceará Gestão 
Pública representa uma das 
ações estratégicas do Núcleo 
Estadual do Gespública no 

Ceará.
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HGF empossa primeiro conselho local
de saúde em hospitais do Estado
Um marco na história de 40 anos do hospital

O Hospital Geral de 
Fortaleza, HGF, é o 
primeiro hospital 
da rede estadual de 
saúde a implantar 

um Conselho Local de Saúde, um 
instrumento democrático que 
possibilita uma gestão compartilhada, 
onde a comunidade tem voz e 
vez. O Conselho foi idealizado em 
2007, quando a então diretora 
Geral da unidade, Fátima Dias, deu 
o pontapé inicial. Nesta quinta-
feira, em solenidade no auditório 
principal do HGF, os conselheiros 
foram empossados. Ao todo, são 
20 conselheiros titulares e outros 
20 suplentes, divididos da seguinte 
forma:

- segmento servidores: 5 titulares e 
5 suplentes, escolhidos através de 
processo eleitoral;
- segmento gestor: 5 titulares e 5 
suplentes; e
- segmento usuários com 10 titulares 
e 10 suplentes.
 
Entre as entidades representadas 
dentro do segmento de usuários, 
estão o GAPO(Grupo de Apoio do 

Paciente Onco-hemotológico do 
Estado do Ceará), a AAPEMCE(Ass. 
De Amigos e Portadores de Esclerose 
Múltipla do Ceará), a RSP(Rede 
Solidária Positiva) e RNT(Rede 
Nacional de Pessoas Vivendo com 
HIV-Aids), Associação dos Diabéticos, 
Associação de Pessoas com 
Defi ciência e representante indígena, 
entre outras.
Entre os conselheiros do segmento 
servidor, destaque para o médico 
oftalmologista Carlos Afonso Silva, 
candidato mais votado no processo 
eleitoral. Ainda integram o conselho 
no segmento gestor a diretora Geral 
do HGF, Níobe Barbosa e o secretário 
executivo da SESA, Raimundo José 
Arruda Bastos.
“A implantação do conselho Local 
de Saúde do HGF torna-se um marco 
na história de 40 anos do hospital.” 
Assim, declarou a diretora geral da 
unidade, Níobe Barbosa. “Isso é a 
realização de um sonho que começou 
com a tentativa de se implantar um 
conselho gestor  há 10 anos que 
não deu certo.Agora, vamos ter o 
usuário participando das decisões 
e tentando ajudar a solucionar os 
problemas desse grande hospital, o 

que é um grande avanço”, concluiu 
emocionada.
A diretora Médica Fátima Dias, 
também titular do segmento gestor 
do Conselho, destacou a importância 
do Conselho Local de Saúde como 
instrumento democrático dentro da 
gestão do hospital. Ela afi rmou que 
a partir de agora usuários, servidores 
e gestores devem trabalhar juntos. O 
secretário da Saúde do Estado, João 
Ananias, se mostrava orgulhoso e 
elogiou o trabalho conjunto feito para 
formar o conselho. “Esse conselho 
vem complementar a gestão com 
a participação da comunidade”, 
disse. O secretário lembrou que o 
primeiro conselho popular na saúde 
no Ceará foi criado há 19 anos em 
Santana do Acaraú, quando ele 
era prefeito de lá. “A criação do 
conselho abre oportunidade para os 
usuários sugerirem soluções para os 
problemas do dia-a-dia da instituição. 
É uma ferramenta para o exercício 
da cidadania. A implantação desse 
conselho tende a se tornar um 
referencial para as outras unidades de 
saúde do Estado”, fi nalizou.
 O conselheiro Jorge Rolim de Castro, 
da Associação dos Portadores de 

Retinose Pigmentar(Retina Ceará), 
representante do segmento de 
usuários, declarou que a comunidade 
só tem a ganhar com a implantação 
do conselho. “Estamos ganhando um 
grande instrumento de democracia. 
Agora, temos voz e vez dentro do 
HGF.” A primeira reunião com todos 
os conselheiros está marcada para o 
dia 13 de janeiro de 2010.

Dra. Níobe Furtado (Dir. Geral HGF)
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Governo entrega nova unidade 
do Hospital Waldemar Alcântara

O 
governador Cid Gomes 
entregou dia 11, as novas 
instalações do Hospital Geral 
Dr. Waldemar Alcântara, 
ampliando de 253 para 319 

o número de leitos do Hospital. A nova 
Unidade de Cuidados Especiais Dr. Djacir 
Ribeiro Parahyba, funcionará como apoio 
para a Unidade de AVC do Hospital 
geral de Fortaleza (HGF), inaugurada 
em outubro deste ano. “Com essa nova 
unidade, o Waldemar de Alcântara 
irá se somar ao HGF, transformando 
o Ceará como um estado referência, 
entre entidades públicas e privadas, 
no tratamento e assistência as pessoas 
que sofrem da doença”, destacou o 
Governador. A solenidade de inauguração, 
contou com a presença do secretário 
estadual da saúde, João Ananias; o diretor 
do Hospital, João Batista e autoridades.
Na construção da nova unidade foram 
investidos mais de R$ 1,3 milhão, com 
recursos provenientes do Tesouro 
Estadual. Além da unidade, o Estado 
entregou o Centro de Estudos Dr. Ocelo 
Pinheiro, localizado no mesmo prédio, 
que abriga uma sala de videoconferência, 
composta de biblioteca, sala de reuniões, 

sala de aula e auditório. Para aquisição 
dos equipamentos, o Estado investiu R$ 
655 mil e incluindo R$ 130 mil doados 
pelo Banco do Nordeste, totalizando 
R$ 1.924.967,90 em investimentos na 
ampliação do Hospital. “Com os novos 
leitos, que aumentará a capacidade de 
atendimento do Hospital, e o Centro 
de Estudos, o Waldemar de Alcântara 
passará não só a atender a comunidade 
com qualidade como capacitará os 
profissionais de saúde”, explicou o diretor 
João Batista.
O Hospital Waldemar Alcântara é uma 
Organização Social (OS), que presta 
serviços de saúde aos usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS) referenciados por 
hospitais públicos terciários do Ceará, 
através da Centrais de Regulação do 
Estado e Município. Por mês, são 700 
internações, em média. No hospital, há 
37 leitos de UTI, sendo 21 para adultos, 
8 leitos pediátricos e 8 de neonatologia e 
ainda 16 de médio risco.
Melhorias
Além da nova unidade do Waldemar 
de Alcântara, todos os complexos 
hospitalares e unidades de saúde que 
compõem a rede estadual de saúde estão 
passando por obras de ampliação e 
melhoria, somando R$ 638 milhões em 
investimento na saúde, sendo R$ 380 

milhões em obras e R$ 108 milhões em 
equipamentos. “O Governo do Estado tem 
investido nessa área o que nunca se viu 
antes. Além das reformas, ampliações 
e aquisição de equipamentos de alta 
tecnologia, o Governo irá entregar a 
população do Interior do Estado dois 
Hospitais Regionais, Policlínicas e os 
Centros de Especialidade Odontológicas 
(CEOs), para que o cidadão tenha seu 
direito a saúde pública de qualidade 
garantido”, destacou o secretário João 
Ananias.
Entre os complexos estaduais de saúde 
que passam por melhorias (Hospital 
Geral César Cals (HGCC), Hospital 
Infantil Albert Sabin (HIAS), Hospital 
São José, Hospital de Saúde Mental 
de Messejana, Hospital do Coração de 
Messejana e Hospital Geral de Fortaleza 
(HGF)), o Governo do Estado já entregou 
a novas unidades do HGF - Unidade 
Régis Jucá e de emergência -, totalizando 
um investimento de cerca de R$ 93,6 
milhões. Também foram entregues as 
novas unidade de Internação e Centro 
de Terapia Ocupacional do Hospital 
de Saúde Mental de Messejana, com 
investimentos totalizando R$ 1,3 milhão. 
Ainda este ano, o Estado irá inaugurar 
as novas instalações do Hospital Infantil 
Albert Sabin (HIAS). “Para se minimizar 
os problemas da saúde pública no Estado 
é necessário investimento e gestão de 
qualidade, e é esse o grande objetivo 
do Governo do Estado, porque quem irá 
utilizar esses serviços são as pessoas que 
mais precisam”, finalizou Cid Gomes.

Parabéns à Prefeita luizianne lins Pelo carinHo nas PrograMações natalinas! a PoPulação aPlaude e agradece!
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Hospital Infantil Albert Sabin é ouro no Gespública

O Hospital Infantil Albert 
Sabin (Hias) conquistou o 
reconhecimento faixa ouro 
do Prêmio Ceará Gestão 
Pública (PCGP) - Ciclo 2009, 

promovido pelo Núcleo Estadual do 
Programa Nacional de Gestão Pública e 
Desburocratização – GESPÚBLICA. Além 
do Hias, também ficou com a faixa ouro 
a Gerencia de Filial Administrar FGTS 
Fortaleza – GIFUG/FO, uma Filial da Caixa 
Econômica responsável por Administrar 
o Fundo de Garantia nos Estados do 
Ceará, Piauí e Maranhão. A entrega do 
prêmio foi feita durante o Seminário 
Ceará de Gestão Pública, no Hotel Vila 
Galé.
Participaram do Prêmio 13 organizações 
públicas, sendo 6 delas pertencentes 
à esfera Federal e 7 pertencentes à 
Estadual. O vencedor geral do primeiro 
ciclo foi o Colégio Militar de Fortaleza. 
O reconhecimento faixa prata ficou com 
a CAGECE, o Hospital de Messejana 
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, a 
Secretaria do Planejamento e Gestão do 
Ceará – SEPLAG e o Hospital São José de 
Doenças Infecciosas.
O Prêmio Ceará Gestão Pública - 
PCGP, foi instituído em 24 de abril de 
2009 e é uma das ações estratégicas 

do GESPÚBLICA no Ceará. Sua 
finalidade é reconhecer e premiar 
as organizações públicas cearenses 
que assumirem o compromisso de 
mudança e realizarem auto avaliação 
da sua gestão continuamente. São 
realizados ciclos anuais de premiação, 
quando as organizações públicas 
se candidatam de acordo com as 
instruções previamente estabelecidas e 
apresentadas no documento intitulado 
“Instruções para Candidatura”.
O processo de avaliação da gestão de 
cada candidata tem por base o Modelo 
de Excelência em Gestão Pública – 
MEGP – 500 pontos. Esse Modelo 
está alinhado com o “estado da 
arte” da gestão contemporânea e, ao 
mesmo tempo, responde às exigências 
próprias da natureza pública de nossas 
organizações. Dessa forma, o Prêmio 
Ceará Gestão Pública, criado com base 
no Premio Nacional da Gestão Pública, 
mantém as características universais da 
gestão de excelência que o identifica 
com os modelos de gestão utilizados 
pelos setores públicos e privado em 
mais de 120 países.
O processo de realização desse Prêmio 
mobilizou 22 servidores e cidadãos 
da sociedade contabilizando 1.762 

horas de trabalho voluntário. Os 
relatórios de avaliação das candidatas, 
elaborados com base no Modelo de 
Excelência de Gestão Pública, foram 
avaliados pela Banca de Examinadores 
e posteriormente submetidos ao 
julgamento de uma banca de juízes, 
externo ao Estado, que deliberou pela 
classificação das candidatas.
A banca de juízes foi composta por 
profissionais com notória experiência 
em processos de premiação e 
de gestão pública, reconhecidos 
nacionalmente nessa área.
COMPUSERAM A BANCA:
CÉSAR PEREIRA VIANA – Gerente do 
Prêmio Nacional de Gestão Pública – 
Ministério do Planejamento;
ANDRÉ FERREIRA RIBEIRO – Gerente de 
Escritório de Projetos do Ministério da 
Justiça e gerente do Prêmio Nacional 
de Gestão Pública de 2000 à 2008;
FELIX RICARDI – Consultor de Gestão 
Empresarial e Pública, radicado em São 
Paulo;
HALEY MARIA DE SOUSA ALMEIDA 
– Assessora Chefe de Planejamento 
da ANVISA. Coordenadora da rede 
Nacional de Gestão Pública no período 
de 2003 à 2008.
Após a apresentação dos relatórios 

das candidatas pelos examinadores 
seniores a banca de juízes definiu as 
faixas de reconhecimento e os critérios 
de consistência dos relatórios.
CERTIFICAÇÕES:
- Capitania dos Portos do Ceará
- Gerência Regional de Administração 
do Ministério da Fazenda no Ceará
- 52º Centro de Telemática do Exército 
Brasileiro
- Secretaria da Cultura do Estado Ceará
- Hospital Geral Dr. César Cals de 
Oliveira
RECONHECIMENTO FAIXA BRONZE
- Hospital Geral de Fortaleza – Exército 
Brasileiro
RECONHECIMENTO FAIXA PRATA
- Hospital de Messejana Dr. Carlos 
Alberto Studart Gomes.
- Companhia de Água e Esgoto do 
Estado do Ceará - CAGECE
- Secretária do Planejamento e Gestão 
do Ceará - SEPLAG
- Hospital São José de Doenças Infecciosas
RECONHECIMENTO FAIXA OURO
- Gerencia de Filial Administrar FGTS 
Fortaleza – GIFUG/FO
- Hospital Infantil Albert Sabin
VENCEDORA DO PRÊMIO CEARÁ 
GESTÃO PÚBLICA
- Colégio Militar de Fortaleza

Fachada Hospital Waldemar Alcântara
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Juazeiro do Norte é notícia

A medicina cearense em evidencia

Prefeitura aumenta a oferta de exame de Ultrassonografia

No Hospital Estephânia 
Rocha Lima são 
realizados de segunda 
a sexta-feira de 06:00h 
às 21:00h exames de 

ultrassonografia. Aos sábados o 
atendimento para este tipo de exame 
também é realizado sempre a partir 
de 09:00h. De janeiro a outubro 
deste ano já foram realizados naquela 
unidade hospitalar 1.522 exames de 
ultrassonografia.

Os exames de ultrassonografia são 
feitos ainda no Hospital e Maternidade 
São Lucas referência de obstetrícia e 
neonatologia do interior cearense. De 
janeiro a outubro foram realizados 
3.906 exames de ultrassonografia. 
Somando os números iremos obter 
a realização de 5.428 exames, numa 
prova inconteste de que o serviço 
é ofertado em quantidade e com 
qualidade.
O Prefeito Dr. Santana informa que 

Ceará é o Estado que mais reduz mortalidade infantil, mostra IBGE

O Ceará registra pelo 
segundo ano consecutivo 
a maior redução na taxa 
de mortalidade infantil 
apurada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), nas Tábuas Completas de 
Mortalidade, divulgadas na terça-feira, 
1º de dezembro. Entre 1998 e 2008, a 
taxa de mortalidade entre crianças no 
Estado foi reduzida em 37,14%. Caiu 
de 45,5 óbitos por mil nascidos vivos 

Ceará, foram os que mais reduziram 
as mortes de crianças no período e 
oito deles registraram os melhores 
percentuais de queda da taxa de 
mortalidade infantil.
O Governo do Estado quer diminuir 
a mortalidade infantil no Ceará em 
5% em 2009 e mais 5% em 2010, 
como estabelece o Plano Estadual de 
Redução da Mortalidade Infantil, que a 
Secretaria da Saúde do Estado divulgou 

Taxa de Mortalidade Infantil
(óbitos por mil nascidos vivos)

Estado   1998  2008  Redução (%)
Ceará    45,50  28,60  37,14
Piauí    41,80  27,20  34,92
Rio Grande do Norte  50,20  33,50  33,26
Paraíba   54,50  36,50  33,02
Alagoas   71,40  48,20  32,49
Sergipe   47,70  32,60  31,65
Pernambuco  54,20  37,10  31,54
Maranhão   55,10  37,90  31,21

no mês de junho. O Plano estabelece 
três linhas de ação prioritárias: a 
implantação de 57 novos leitos de UTI 
neonatal, passando das atuais 118 para 
175, criação de 209 novos leitos nas 
unidades de cuidados intermediários 
neonatal, chegando a 383, e expansão 
da cobertura do Programa Saúde da 
Família nos 18 municípios prioritários. 
Os municípios onde as ações de 
redução da mortalidade infantil serão 

mais intensas são Fortaleza, Caucaia, 
Maracanaú, Canindé, Itapipoca, 
Quixadá, Sobral, Tianguá, São Benedito, 
Viçosa do Ceará, Crateús, Camocim, 
Granja, Icó, Iguatu, Crato, Barbalha e 
Juazeiro do Norte.
O número de óbitos infantis é maior 
na faixa etária de menores de sete 
dias. Em 2007, o número de óbitos 
perinatais, que incluem perdas fetais 
a partir de 22 semanas de gravidez, 

além dos exames realizados no 
Estephânia e no São Lucas, quando 
do atendimento médico nas áreas 
descobertas há também a oferta do 
serviço para a população. “O médico 
atende o paciente, solicita o exame 
quando considera necessário e este é 
realizado na mesma hora, agilizando 
o atendimento. Uma ação bastante 
aprovada pela população mais carente 
e que precisa do serviço público de 
saúde” afirmou.

OXXIV Outubro Médico que 
incorporava a VI Jornada 
de Endocrinologia e 
Diabetes do Cariri e 
a I Mostra de Artes 

Fotográficas do Cariri.
Esse grande evento aconteceu no 
período de 29 a 31 de outubro, 
sendo coordenada pela AMC – 
Associação Médica Cearense que o 
realizou conjuntamente com a AMB – 
Associação Médica Brasileira.
Antes de narrarmos flagrantes de 
acontecimentos do evento na sua 
generalidade, abrirmos um parêntese 
para prestarmos homenagens aos 
principais baluartes da realização 
e mobilização desse evento, cujas 
homenagens são extensivas a 
todos que participaram direta ou 
indiretamente para esse retumbante 
sucesso.
Começamos pelo médico Florentino 
Cardoso, Presidente da Associação 
Médica Cearense e Diretor de Saúde 
Pública da Associação Médica 
Brasileira.
O Presidente da XXIV Outubro Médico 
Dr. Eríck Pires Lisboa, a Presidente 
da VI Jornada de Ginecologia e 
Obstetrícia do Cariri Dra. Glaucia 
Valéria Rezende de Brito, a Presidente 
da I Jornada de Endocrinologia e 

Diabetes do Cariri Dra. Eponina Regia 
Coutinho, o Presidente da VI Jornada 
de Gastroenterologia do Cariri Dr. 
Antonio Nilton Cruz, a Presidente da 
Sociedade Cearense de Ginecologia 
e Obstetrícia Dra. Gilda Maria Leite 
de Araújo. Os Coordenadores da 
Comissão Científica Dr. Geamberg 
Einstem Cruz Machado e Dr. Nélio 
Barreto Vieira Unidade de Pediatria 
e Atenção Primária, Dra. Maria das 
Graças Nascimento Silva Unidade de 
Medicina Interna Coordenadora Dra. 
Elaine Gonçalves Unidade de Clínica 
Cirúrgica, Coordenador Dr. Marcio 
Fernando Gonçalves Alves.
Uma homenagem especial para 
todos os palestrantes, cujo sucesso 

nas palestras foi manifestado pelo 
público ouvinte, com destaque para 
os Acadêmicos que compareceram 
em grande número, demonstrando 
o cuidado com o aprendizado, não 
dispensando uma oportunidade 
como esta de estarem com os 
mestres da ciência médica.
Um evento que ultrapassou a 
todas as expectativas por sua 
suntuosidade organizacional e nível 
dos palestrantes.
Parabéns Dr. Florentino, parabéns 
aos demais Diretores da Associação 
Médica Cearense por essa arrojada e 
vitoriosa iniciativa, maravilhando o 
nosso público interiorano. Dr. Florentino Cardoso

Pres. da AMC (Assoc. Médica Cearense)

Autoridades locais prestigiaram o evento

até os menores de sete dias após 
o parto, foi de 2.819 casos, de 
acordo com o levantamento da 
Sesa. As causas se relacionam, 
principalmente, à qualidade do pré-
natal a que a mãe se submete e da 
assistência à mulher no parto. De 
acordo com o Ministério da Saúde, 
entre os anos de 2000 e 2007 
morreram 24.121 crianças menores 
de um ano no Ceará. Do total, a 
maior quantidade foi em Fortaleza 
(6.484 óbitos), seguida de Juazeiro 
do Norte (678) e Caucaia (604).

para 28,6 por mil. No ano passado, 
o IBGE já havia registrado redução 
de 58,23% na taxa entre 1991 e 
2007, a maior do Brasil.
No período avaliado pelo IBGE, 
o Ceará avançou duas posições 
no ranking da mortalidade 
infantil e ocupou em 2008 o 19º 
lugar, superando os Estados do 
Acre e da Bahia. Historicamente 
detentores dos maiores índices de 
mortalidade infantil, os Estados 
da Região Nordeste, puxados pelo 
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