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36 novos médicos da UECE colam 
grau no Teatro José de Alencar

O Secretario Estadual de Saúde 
Dr.João Ananias vê obras do 
Hospital Regional do Cariri e 
inaugura ampliação e reforma do 
CRES de Juazeiro

O Hospital Regional do Cariri já está com 

70% das obras prontas... Página 06

Mais uma vez o verde 

esmeralda deu o brilho da 

solenidade de Colação de Grau 

da segunda turma do curso 

de Medicina da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE). 

Desta vez, a medicina formou 

36 médicos, prontos para 

enfrentar a residência médica 

nos diferentes segmentos 

da carreira. A solenidade foi 

no Teatro José de Alencar, ... 
continua páginas 04 e 05.

Entrevista com a 

Dra. Cristina Altino 

de Almeida, médica 

especialista em 

Medicina Nuclear, 

PET-CE, Médica 

Coord. do Centro de 

Medicina Nuclear da 

Clínica Omnimagem
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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

* 
M

en
sa

lid
ad

es
 c

om
 1

5%
 d

e 
de

sc
on

to
. O

fe
rt

as
 v

ál
id

as
 p

ar
a 

m
at

ri
cu

la
do

s 
em

 2
00

9.
2,

 p
or

 to
do

 o
 c

ur
so

.

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.



 | Jornal do Médico, edição 31 ano VI Jan/Fev 2010 [www.jornaldomedico.com.br]

Despedida e recepção de 
novos residentes no HGF

Das 131 vagas ofertadas hoje 
pela Secretaria da Saúde 
do Estado para Residência 
Médica, 53 estão no 
Hospital Geral de Fortaleza, 

HGF. Este número está sendo ampliado 
com a criação de mais 188 vagas que 
fazem do Ceará o estado com o maior 
número de vagas para residência 
médica do país. Segundo o secretário 
executivo, Arruda Bastos, esse número 
irá garantir novas especializações que 
antes só eram ofertadas em outros 
estados e países. “Como estamos 
construindo mais unidades hospitalares 
temos que ofertar mais formação para 
termos mais médicos capacitados à 
disposição”, frisou Arruda.
No Hospital Geral de Fortaleza, HGF, 
são oferecidos 22 programas de 
residência médica. Na sexta-feira, 29 
de janeiro, uma turma  comemorou 
a conclusão da especialização. Foi 
a primeira vez que o HGF realizou 
um evento para marcar a conclusão 
de uma turma de residentes. A 
coordenadora da Residência Médica 
do HGF, a anestesiologista Aglais 
Leite, se emocionou ao falar para 
os concludentes. Ela lembrou que 
foi residente também neste mesmo 
hospital na década de 80 e que 
considerava o HGF um lar para onde 
retornou anos depois através de 
concurso público. O coordenador 
do CEAP, Centro de Estudos, 
Aperfeiçoamento e Pesquisa do HGF, 
Danúzio Carneiro, também falou das 
melhorias estruturais que o hospital 
vem oferecendo àqueles que escolhem 
a unidade para se especializarem. Ele 
destacou o cumprimento do regimento 

interno e as novas acomodações que 
oferecem todo o conforto necessário 
para tornar ainda melhor o período 
em que os residentes permanecem no 
hospital. O concludente da Residência 
em Clínica Médica, Aglaerton Pinheiro, 
falou em nome dos colegas. Destacou 
a riqueza da experiência de atuar 
em uma emergência tão dinâmica e 
enfatizou que cada um dos residentes 
que passa pelo HGF deixa um pouco 
de si, tentando melhorar a cada dia a 
rotina da unidade.
Os programas com maior número 
de residentes no HGF são os da 
Anestesiologia, que dura 3 anos 
e conta com 14 alunos, e Clínica 
Médica, que dura 2 anos e tem 13 
alunos. Na segunda-feira, 1º de 
fevereiro, foi realizada a recepção dos 
novos residentes. Foram acolhidos em 
uma solenidade no auditório principal 
do hospital 53 médicos para os 22 
programas mantidos pelo Governo do 
Estado na unidade de saúde.

Especialização para médicos
Basta sair da faculdade de medicina 
para se tornar pediatra, cirurgião ou 
oftalmologista, por exemplo? Não. 
No Brasil, as especializações é que 
dão ‘título’ aos médicos e garantem 
uma maior qualidade aos serviços de 
saúde. A residência é fundamental 
para que o médico possa se habilitar e 
se capacitar para não colocar nem ele 
e nem o paciente em risco. O tempo 
da residência dura em média 3 anos e 
o aluno recebe uma bolsa no valor de 
cerca de R$ 1.600.
Tido como um treinamento teórico e 
prático com carga horária média em 

torno de 2.880 horas/aula, a residência 
médica tem sido bastante procurada. As 
doenças que surgem, o envelhecimento 
da população e os avanços em 
tratamentos têm forçado a classe 
médica a estar sempre atualizada. 
Para o secretário executivo da 
Sesa, Arruda Bastos, o Ceará, 
com essa ampliação de vagas, deu 
um grande passo para garantir a 
formação de médicos especialistas 
que irão trabalhar nas unidades 
de saúde ampliadas e nas novas 
unidades que o Governo do Estado 
está incorporando à rede pública 
de saúde. Dessas novas vagas, 71 
referem-se a ampliação da oferta de 
vagas de Programas de Residência 
Médica já existentes e 26 a novos 
Programas criados para 2010, em 
sete especialidades – coloproctologia, 
dermatologia, geriatria, Medicina da 
Família e Comunidade, patologia, 
patologia clínica/medicina laboratorial 
e psiquiatria infantil e da adolescência.
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O SUS, reconhecidamente o 
mais bem engendrado plano 
de saúde, está servindo 
de modelo em diversos 
países, destacando-se os 

Estados Unidos. É motivo de orgulho 
para os brasileiros, apesar de o mesmo 
não ter atingido aqui no Brasil todos os 
objetivos para os quais foi criado. Com 
toda a sua precariedade, somos felizes 
porque o SUS existe, posto que, sem 
ele como estariam às classes menos 
favorecidas, que não dispõem de planos de 
saúde?Temos que registrar também, por 
uma questão de coerência e justiça que 
os atuais governantes, estão trabalhando 
assiduamente para tirar a saúde do 
caos onde encontraram. Presenciamos 
atitudes do Governo Federal, Estadual e 
Municipal com planejamentos, projetos e 
realizações que há muito tempo não se 
viam e assim a saúde está saindo desta 
letargia e começando a dizer que existe 
para atender a todos como é a filosofia do 
SUS. Muita coisa ainda precisa ser feita 
e no ritmo que estes governantes estão 
enfrentando os problemas da saúde, temos 
certeza que serão feitas. Há muito tempo 
não se admitia tantos funcionários para o 
setor de saúde, tanto nas esferas federal, 
estadual e municipal como ocorreu nestes 
últimos 08 anos e contra fatos não há 
argumentos. Os hospitais públicos estão 
aos poucos saindo da UTI onde foram 
colocados, vejam quantos hospitais foram 
remodelados e reequipados.São vários 
hospitais e policlínicas sendo construídos 
no interior, dentro de um planejamento que 
dará maior respaldo a saúde da população 
residente fora da capital. Não podemos 
deixar de mencionar outra revolução na 
saúde, A ODONTOLOGIA PARA O POVO, 
A criação dos Centros Especializados em 
Odontologia (CEO), assim como a inclusão 
do Odontólogo no PSF Programa Saúde da 
Família, nas equipes médicas dos hospitais 
e o Projeto Brasil Sorridente, mudaram 
totalmente a história da Odontologia no 
Brasil e com estes procedimentos o Brasil 
vai deixar de ser o país dos desdentados. O 
SUS incorporou a Odontologia em igualdade 
de condições com a Medicina e o povo 
sente-se mais protegido e mais feliz. Que as 
criticas continuem, pois elas são importantes 
dentro de um regime democrático, mas 
as críticas eivadas em política partidária 
são simplesmente perniciosas e danosas 
para o bem público. Encerramos com 
PARABENS AOS MÉDICOS, PARABENS 
AOS ODONTÓLOGOS, PARABÉNS AOS 
ENFERMEIROS E TODOS QUE PRESTAM 
SEUS SERVIÇOS PARA A SAUDE tendo 
em vista que comandados por médicos e 
odontólogos

Soerguem a bandeira do SUS e a 
desfraldam orgulhosamente por onde 
passam!

EDITORIAL

Por: Jorn. Juvenal Menezes | Editor-Chefe
Reg. Prof. DRT/CE 1947
juvenalferreira@hotmail.com | (85) 3088.2567 | 8762.2207

O SUS está 
servindo 
de modelo 
internacional.
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Avanços na seleção da Residência Médica 
do SUS no Ceará
Prof. Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva - Coordenador da Seleção da RM do SUS-CE 2010

A informatização crescente do 
processo seletivo da Residência 
Médica (RM) para os hospitais 
estaduais de referência do Sistema 
Único de Saúde do Ceará (SUS-

CE), com a divulgação de informações gerais 
na internet em diversos “sites” especializados, 
e usando a página da Escola de Saúde 
Pública do Ceará (ESP-CE) com liberação 
para “download” dos formulários empregados, 
para inscrição via postal, e a divulgação 
antecipada por meio de cartazes, “folders” 
e mala direta institucional, têm sabidamente 
levado ao incremento da competição, 
atraindo concludentes de Medicina e médicos 
provenientes de todo o país, e notadamente 
das regiões Norte e Nordeste.
Claro está que parte dessa motivação 
para procurar Fortaleza, como destino 
para essa participação, repousa nas 
qualidades do processo seletivo da RM, 
realizado pela ESP-CE, com menção para 
a seriedade, a transparência, a lisura, a 
agilidade e a escolha da data, bem como 
na excelência da maioria dos programas 
de RM patrocinados pela SESA, que 
estão lastreados no alentador treinamento 
propiciado aos seus residentes.
Um ponto nevrálgico tem sido a escolha da 
data das provas, sempre havendo algum 
tipo de pressão para evitar determinados 
dias, fruto de desejos variados, incluindo 
as festividades de formatura da escolas 
médicas cearenses. Existem, no Brasil, 
mais de mil programas credenciados pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, 
e são centenas de processos seletivos 

concentrados para realização no prazo inferior 
a dois meses, sendo natural a coincidência 
de certames, de modo que a escolha entre 
as diversas datas possíveis, invariavelmente, 
há de incorrer em choque com outros 
(e.g. Unicamp, Unifesp, USP etc.), ferindo 
diferentes interesses, sendo impossível 
contentar a todos os pretendentes ao exame 
conduzido pela ESP-CE. Aliás, ressalte-se 
que, por razões diversas, os egressos das 
faculdades e dos cursos aqui sediados, estão 
a lograr êxito nessas instituições, cada vez 
em menor número.
Ao longo do tempo, verificou-se que 
o período mais oportuno corresponde 
atualmente a um domingo, entre 20 de 
novembro e 10 de dezembro, porquanto 
observa o rol de vantagens a saber: 
contém a evasão dos inscritos que não 
estão informados de resultados positivos 
de outras seleções, os quais comparecem, 
em massa, à da ESP-CE, o que pode 
favorecer à qualidade dos aqui aprovados, 
pois os melhores candidatos poderão 
ficar nos programas da SESA; o número 
de inscrições é mais alto, garantindo a 
auto-suficência do concurso, o que leva 
a ESP-CE a auferir recursos para custear 
outras atividades, tal como tem ocorrido 
anteriormente; e enfim, a boa prática e 
a experiência têm recomendado que é 
salutar executar concursos, processos 
seletivos e vestibulares, que tenham muitos 
candidatos, em final de semana.
A escolha da data de aplicação do concurso 
da ESP não pode ficar à mercê da 
conveniência de candidatos ou da decisão 

das datas de programas tradicionais, 
e sim, observar as circunstâncias mais 
apropriadas à instituição e ao interesse 
coletivo, independentes de casos 
particulares; no caso, a concessão tem sido 
a de acordar com as instituições locais, que 
dispõem de vários programas de RM, como 
UFC, Instituto Dr. José Frota e Instituto do 
Câncer do Ceará, no sentido de não tornar 
coincidentes os dias de provas.
De fato, é crescente a participação de 
candidatos vindos de outros estados, 
nos processo seletivos de RM da SESA, 
representando quase dois terços da 
concorrência, ampliando o número de inscritos 
oriundos de diferentes escolas médicas, o 
que implementa a exogenia dos programas, 
algo favorável à qualidade dos treinamentos. 
Vale ressaltar que, desde o princípio, a ESP-
CE pautou a realização dessa seleção com a 
oferta de igualdades de condições aos inscritos, 
independente da procedência institucional de 
formação ou de estado de origem desses, 
evitando-se atrelar os tópicos explorados 
nas provas ao conteúdo programático de 
qualquer escola, valendo-se, quase sempre, 
de seu quadro próprio de preceptores, para a 
elaboração dos testes.
Um indicativo da reconhecida honestidade 
desse concurso, presente em todo o 
processo, onde o cuidado com o sigilo 
beira um certo grau de obsessão da 
sua coordenação, reside na raridade de 
pendências judiciais e na parcimônia das 
contestações administrativas, sanadas, a 
contento, diante das explicações plausíveis 
e pertinentes, o que legitima a transparência 

dos procedimentos utilizados pela ESP-CE.
Para concluir, pode-se afirmar, 
seguramente e com base na opinião de 
concorrentes e de atentos observadores 
externos, que o Processo Seletivo da RM 
para os hospitais estaduais de referência 
do SUS-CE é empreendido pela ESP-
CE, com competência e notória eficiência 
técnica, ombreando-se aos conduzidos 
por afamados órgãos públicos e empresas 
privadas, exclusivamente dedicados 
à feitura de concursos públicos. O 
aprimoramento desse processo, todavia, 
é de vital importância, posto que, em três 
anos, com a chegada dos egressos dos 
novos cursos médicos (Christuse Unifor), o 
total de inscritos conseguirá ir além dos mil 
candidatos, que, realmente, é um número 
por demais expressivo.

HGCC atinge marca de 356 
cirurgias da obesidade 

Atualmente, o Serviço 
de Cirurgia Bariátrica 
do HGCC é o segundo 
maior do Brasil, sendo o 
único do serviço público 
a realizar cirurgias por 
videolaparoscopia.

No César Cals, o 
paciente recebe atenção 
especial, não há apenas 
a internação para o 
procedimento cirúrgico. 
Todo mês, o HGCC 
reune os pacientes  e 
profissionais, na última 
sexta-feira de cada 

outros, está voltada 
para o atendimento, 
tanto nas consultas 
individuais quanto nas 
reuniões mensais.
O Hospital César Cals é 
o único da rede pública 
a fazer a cirurgia de 
redução. Por mês, 
são realizados oito 
procedimentos. A equipe 
de cirurgiões conta 
com quatro médicos. O 
primeiro procedimento 
foi feito em janeiro de 
2002 e, desde então, o 
hospital vem buscando 

Comissão de Captação de Órgãos 
do Hospital de Messejana supera 
meta do Ministério da Saúde 
Nos últimos três 
meses deste ano, 58 
córneas foram captadas 
pela Comissão Intra-
Hospitalar de Captação 
de Órgãos e Tecidos 
para Transplante 
(CIHDOTT) do Hospital 
de Messejana Dr. 
Carlos Alberto Studart 
Gomes. A Comissão 
vem realizando um 
admirável trabalho em 
beneficio de pacientes 
que aguardam na fila 
por um transplante 
de córneas em outros 
hospitais do Estado. 
“Esse trabalho vem 

do Ministério da Saúde, 
sempre é ultrapassada 
pela equipe da 
CIHDOTT, o que revela 
os plenos resultados 
desse trabalho”, 
informou a diretora do 
Hospital de Messejana, 
Socorro Martins.
A CIHDOTT foi instituída 
a partir da portaria 
1.752, do Ministério da 
Saúde, de setembro 
de 2005. A portaria 
determina que em todos 
os hospitais públicos, 
privados e filantrópicos 
com mais de 80 leitos é 
obrigatória a existência 

alcançando sucesso graças a 
mobilização da equipe da CIHDOTT, 
que incessantemente atua realizando o 
trabalho de sensibilização nas UTI´s e 
Unidades de Internações do Hospital”, 
revelou Graça Torres, coordenadora da 
Comissão. Ela acrescentou ainda que a 
busca é diária e realizada 24 horas, por 
uma equipe composta por 4 enfermeiras, 
um médico e uma assistente social. 
“A meta de 20%, do total de potenciais 
doadores falecidos mês, estipulada pela 
portaria N° 1262, de 16 de junho de 2006, 

de uma comissão de captação de órgão. 
“No Hospital de Messejana, a comissão 
identifica possíveis potenciais doadores, 
sensibiliza a família para o ato de doar 
e realiza um trabalho de educação com 
funcionários e equipes multidisciplinares 
de saúde, para que todos estejam 
envolvidos e aptos a identificar doadores”, 
revelou Graça Torres, coordenadora 
da comissão. A CIHDOTT ainda agiliza 
o processo de doação, otimizando o 
diagnóstico da morte encefálica para que 
os órgãos sejam doados a tempo.

mês. As reuniões mensais são marcadas 
por orientações e esclarecimentos gerais 
feitos pelos profissionais do Serviço 
de Cirurgia Bariátrica. As principais 
dúvidas que os pacientes possam ter 
são abordadas, bem como dicas, reforço 
das orientações para antes e depois da 
cirurgia. Uma equipe multiprofissional 
das mais variadas áreas, como clínicos 
gerais, cirurgiões, cirurgião plástico, 
cardiologistas,  psicólogos, assistentes 
sociais, enfermeiros, nutricionistas, 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre 

aumentar o número de cirurgias, que são 
realizadas às quartas e sextas-feiras

Outras informações:
Paulo Marcos Lopes – médico cirurgião 
-  9985 8106

Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira
Assessoria de Comunicação – ASCOM
Jornalista Responsável: Wescley Jorge
Telefone: 3101 5422
Celular: 8828 7463

Já são 356 pessoas operadas pelo Serviço de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica do Hospital Geral César Cals. Só no ano de 2009, 
foram 76 procedimentos.

Dr. Valdyr Ferreira
(Dir. Geral HGCC)
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36 novos médicos da UECE colam grau
no Teatro José de Alencar

Mais uma vez o verde 
esmeralda deu o brilho da 
solenidade de Colação de 
Grau da segunda turma 
do curso de Medicina 

da Universidade Estadual do Ceará 
(UECE). Desta vez, a medicina formou 
36 médicos, prontos para enfrentar 
a residência médica nos diferentes 
segmentos da carreira. A solenidade 
foi no Teatro José de Alencar, na noite 
do último dia 6, presidida pelo Reitor 
da UECE, Francisco de Assis Moura 
Araripe, e contou com a presença de um 
convidado especial o ex-Reitor Manassés 
Cludino Fonteles, um dos fundadores 
do curso, e que foi escolhido pelos 
formandos como patrono da turma e 
orador oficial. O paraninfo foi o médico 
José Moreira Lima e o médico Fábio 
Machado Landim, “in memoriam”, foi 
homenageado com o nome da turma.
O Reitor Assis Araripe, em seu discurso, 
fez um histórico da criação do curso de 
Medicina, ressaltou o empenho do então 
Reitor, Prof. Manasses Claudino Claudino 
Fonteles, do qual o Prof. Araripe era o 
Vice-Reitor, para que o curso de Medicina 
fosse implantado. Ressalta o Reitor 
Araripe, “que numa atitude de respeito e 
reconhecimento, os graduandos de hoje 
o elegeram Patrono da Turma e orador 
oficial”.
O patrono da nova turma de médicos da 
UECE, Reitor da Universidade Mackenzie 
– São Paulo, em seu discurso, falou 

da criação do curso de Medicina, por 
ser “um dos maiores feitos de nossa 
Instituição. Como já afirmei no passado, 
a criação do curso foi um ato de fé e de 
lógica sazonado na estação apropriada”. 
O professor Manassés agradeceu 
sensibilizado o convite dos formandos 
para que proferisse o discurso da Colação 
de Grau da segunda turma do curso de 
Medicina da UECE.
O orador discente na solenidade de 
Colação de Grau da segunda turma 
do curso de Medicina da UECE foi o 
formando Leandro Rêgo. Ao discursar, o 
novo médico declarou que “conquistamos 
hoje com muito esforço nossa maior 
vitória, a consolidação de um sonho 
iniciado há seis anos: ser médico”.
A orquestra Eliazar de Carvalho, regida 
pelo maestro Paulo Lenilson, saudou os 
concludentes do curso de Medicina e os 
convidados. A solenidade contou com 
a presença da Secretária Adjunta da 
SECITECE, Profa. Teresa Lenice Gama, 
do Vice-Reitor, Prof. Antônio de Oliveira 
Gomes, Deputado Federal Chico Lopes, 
Diretora do Centro de Humanidades da 
UFC, Maria de Fátima, representando 
o Reitor Jesualdo Farias, presidente 
do Sindicato dos Médicos, José Maria 
Pontes, diretores do CCS e CCT, 
coordenadora do Curso de Medicina, 
Profa. Ivelise Regina Brasil, Pró-Reitores, 
Diretores de Centros e de Faculdades, 
professores, autoridades, familiares dos 
formandos, além de outros convidados.
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Discurso do orador discente do curso de medica da UECE turma 2009, 
Leandro Augusto de Menezes Rego 

É com imenso orgulho 
que represento meus 
amigos neste momento 
tão especial em nossas 
vidas; a consolidação 

de um sonho iniciado há seis anos: 
SER MÉDICO. Agradeço a todos a 
confiança em mim depositada para 
representá-los.
Conquistamos hoje, com muito 
esforço, nossa maior vitória. Não 
poderíamos tê-la adquirido não fosse 
o trabalho de visionários que tornaram 
realidade o projeto da Medicina da 
Uece. A despeito das adversidades, 
um grupo de abnegados partiu 
em busca do resgate da formação 
médica, pretendendo construir um 
novo tempo na saúde cearense.
Saúdo os professores Manassés 
Claudino Fonteles, Alcides Silva 
de Miranda, José Jackson Coelho 
Sampaio, Krishnamurti de Morais 
Carvalho, Luiz Luciano Menezes 
de Arruda, Marcelo Gurgel Carlos 
da Silva, Valberto Barbosa Porto, 
Viliberto Cavalcante Porto e Francisco 
de Assis Moura Araripe, afirmando 
nossa admiração pela coragem e 
perseverança com que deram início 
ao nosso valoroso curso.
Após uma seleção difícil, de 
elevada concorrência, com mais 
de 2.500 inscritos para 40 vagas, 
conquistamos, com mérito, nosso 
lugar na universidade. Ainda receosos 
da novidade do curso e em meio a 
inúmeros questionamentos, iniciamos 
a longa jornada. Nossos queridos 
colegas de primeira turma nos 
receberam com festa, com o amor 
fraterno que se tornou nossa marca.
As dificuldades do início, enfrentadas 
pelos pioneiros, também se fizeram 
presentes em nosso caminho; 
descrédito, déficits de infraestrutura 
e quadro docente insuficiente. 
Bradavam boatos de que era um 
curso fracassado, destinado a um fim 
inglório, que seríamos absorvidos por 
outra escola... E o que dizer quando 
se ouvia a frequente pergunta: “E 
tem Medicina na Uece?” Em um 
quase automatismo, respondíamos 
que SIM, com altivez; queríamos 
reconhecimento.
E não demorou para que o 
alcançássemos; já no segundo ano 
de faculdade, nossa turma destacou-
se no Brasil, obtendo o segundo 
lugar no ENADE, Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes, dentre 
os cursos de Medicina.
Ao lado dos demais colegas de curso, 
consolidamos o nosso querido Centro 
Acadêmico Joaquim Eduardo de 
Alencar, nossa combativa entidade 
representativa, saída das cadeiras 
das salas de aula e dos nossos 
corações para sede construída com 
orçamento próprio. Sediamos, em 
2006, o XXXVI Encontro Científico 
dos Estudantes de Medicina, 

importante evento político e cultural 
do movimento estudantil, alojando 
cerca de dois mil estudantes no 
campus do Itaperi, projetando a Uece 
no cenário nacional.
As conquistas, lavradas no cotidiano, 
nos fizeram confiantes, seguros do 
sucesso iminente. Avançamos na 
luta pelo nosso espaço, pelo nosso 
prestígio. E conseguimos. Não 
tardou para que ser estudante da 
Medicina da Uece fosse sinônimo de 
compromisso e credibilidade. 
Seguiram-se momentos não 
tão gloriosos na mídia, como as 
reclamantes greves e as vergonhosas 
transferências. Nesses momentos nos 
constituímos como grupo coeso, em 
busca de nossos ideais. Vencemos 
os movimentos reivindicatórios, mas 
não obtivemos êxito completo na luta 
contra as transferências irregulares, 
que ainda hoje nos causam repulsa e 
indignação.
Queremos hoje agradecer àqueles 
que nos transmitiram conhecimentos; 
professores efetivos e convidados. 
Com a ternura de quem trabalha 
artesanalmente, moldaram-nos tal qual 
esculturas, obras-primas do saber.
Dentre esses, há um, em especial, 
cujo nome nossa turma ostenta, Dr. 
Fábio Machado Landim. Um exemplo 
de determinação, conhecimento 
e ética. Ele representa tudo o que 
pretendemos ser. Resta-nos nossa 
homenagem, pequena diante da sua 
grandiosidade. Temos muita saudade 
do nosso jovem mestre, arrebatado 
tão prematuramente de nosso 
convívio. Parafraseando Olavo Bilac, 
que disse ser a saudade a presença 
dos ausentes; temos certeza de que 
nosso querido mestre está sempre 
conosco.
Somos gratos ao Professor Dr. 
Manassés Claudino Fonteles, 
nosso patrono, pelo amparo à 
criação do curso, a despeito das 
adversidades, pela bravura na defesa 
de sua manutenção, pelo auxílio 
incondicional, mesmo à distância.

Estendemos nossa gratidão ao 
querido Professor Doutor José 
Moreira Lima, paraninfo da turma, 
que, com sua experiência médica 
e uma garra juvenil, sempre esteve 
ao nosso lado, sob qualquer 
circunstância, com um entusiasmo 
ímpar.
O nosso agradecimento especial aos 
professores doutores Marcelo Gurgel 
Carlos da Silva e José Jackson 
Coelho Sampaio que, com inteligência 
e integridade, souberam-nos conduzir 
ao longo da vida acadêmica.
Não poderíamos esquecer aqueles 
que nos aperfeiçoaram, na atuação 
profissional prática, acreditando em 
nosso potencial, nossos preceptores 
e médicos residentes, por muitos 
dos quais nos afeiçoamos. E nossos 
colegas internos, cúmplices da 
aprendizagem e do amadurecimento, 
que dividiram conosco o ônus e o 
bônus do período do Internato.
Saímos vitoriosos, graduados com 
louvor, ricos de ensinamentos, em um 
estado carente de recursos. Egressos 
de uma universidade que sobrevive 
a tantas dificuldades e ainda assim 
destaca-se no ensino superior, 
formando profissionais qualificados, 
produzindo e disseminando 
conhecimentos. A Uece faz parte das 
nossas vidas e nós fazemos parte da 
Uece. Às turmas vindouras, deixamos 
um legado de luta e amor pela 
instituição.
Ajudamos, com nosso compromisso, 
a construir o prestígio, a imagem que 
temos, através da determinação. 
Temos orgulho de fazer parte dessa 
história, desse curso em ascensão; 
sempre veremos nosso esforço em 
seus alicerces.
Esperamos contribuir, com nosso 
ofício, para aliviar as dores, confortar 
as pessoas e curar as aflições de 
nosso povo. Queremos melhorar 
a saúde dos brasileiros, e dos 
cearenses, em especial, e diminuir 
as desigualdades sociais reinantes. 
Retribuiremos à sociedade o privilégio 

do ensino público e gratuito que nos 
foi ofertado com o melhor de nossa 
capacidade profissional.
Agradecemos a Deus a oportunidade 
de nos ter reunido no mesmo ideal e 
a Ele pedimos sabedoria e humildade 
no exercício da Medicina. Que 
saibamos sempre pôr o paciente em 
prioridade, minorando o sofrimento de 
seu corpo e de sua alma.
Aos nossos pais, nossos primeiros 
mestres, alguns deles ausentes, 
porém não esquecidos, agradecemos 
o amor e o incentivo deles recebidos 
e a eles dedicamos a emoção deste 
momento.
O Governo do Estado muito 
nos ajudou na construção desta 
solenidade. Agradecemos ao ilustre 
governador, Cid Ferreira Gomes, pelo 
apoio e pela confiança depositados; 
à SECULT, pela cessão do Theatro 
José de Alencar, no especial ano de 
seu centenário, para realização de 
nossa colação.
Meus amigos,
Alcançamos aquele momento que 
nos parecia tão distante; nossa 
formatura. Conquistamos hoje, com 
muito esforço, nossa maior vitória.  
Acreditávamos que este dia demoraria 
a chegar, mas ele chegou rápido; 
até demais. Seis anos atrás éramos 
desconhecidos, diante de uma 
caminhada. Hoje, amigos, seguiremos 
rumos diferentes. Nossas escolhas 
nos separarão; nossa amizade nos 
unirá. Nossas lembranças conjuntas, 
dos momentos tristes e felizes serão 
eternizadas, na nossa memória e no 
nosso coração.
Como derradeiras palavras, queremos 
externar nossa gratidão àqueles que 
nos vieram prestigiar. Esperamos 
corresponder às expectativas 
daqueles que em nós confiaram.
 Que a vida permita que nossos 
caminhos se cruzem novamente. 
Que a saudade nos traga a eterna 
lembrança. Que Deus nos ilumine 
nessa vida nova que se inaugura.
Muito obrigado.
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Gonzaguinha 
de Messejana 
humaniza 
atendimento 
pediátrico 

Promover a saúde das crianças 
de maneira lúdica e integrada. 
Esse é o objetivo do Projeto 
Criança, Saúde e Vida, 
desenvolvido no Hospital 

Distrital Gonzaga Mota de Messejana. A 
iniciativa atende às crianças internadas 
na clínica pediátrica com atividades 
educativas realizadas por uma equipe 
multidisciplinar.
Todas as manhãs, as crianças recebem 
orientações sobre a importância da 
higiene pessoal, alimentação saudável, 
dicas de como escovar os dentes, tomar 
banho, cortar as unhas e outras ações 
que ajudam a prevenir doenças. Tudo 
isso é realizado de forma educativa e 
divertida. Logo após, elas participam da 
brinquedoteca, um espaço pedagógico 
com brinquedos e passatempos. Às 

sextas-feiras, ainda há um momento 
literário, com contação de histórias 
infantis.
As ações ajudam os meninos e meninas 
a aprender que eles próprios podem 
colaborar com a promoção da saúde em 
suas casas. O projeto também muda o 
conceito de hospitalização infantil. A maioria 
dos pacientes associa o hospital à dor e 
aos remédios que não gostam. O Criança, 
Saúde e Vida mostra que é possível cuidar 
da saúde ajudando as crianças a se sentir 
bem com o ambiente hospitalar. Se medo, 
a recuperação ocorre em menor tempo e a 
internação deixa ser um trauma.
Serviço: Projeto Criança, Saúde e Vida
De segunda a sexta, na clínica pediátrica 
do Hospital Distrital Gonzaga Mota de 
Messejana
Avenida Washington Soares, 7700

IJF atendeu 1.410 pacientes 
durante o carnaval 

A Prefeitura de Fortaleza, através 
do Instituto Dr. José Frota (IJF), 
realizou 1.410 atendimentos no 
último feriado – compreendido 
entre sexta-feira, 12 de 

fevereiro, às 19h, até esta quinta-feira, 18 
de fevereiro, às 7h. O hospital atendeu 
258 casos de violência no trânsito. Foram 
135 acidentados de moto, 42 vítimas de 
abalroamentos, 40 de atropelamentos, 14 
capotamentos, 22 quedas de bicicleta e 5 
quedas de carro em movimento.
O IJF recebeu, ainda, 68 vítimas de 
agressões físicas, 29 de lesões por 
arma branca e 39 por arma de fogo. 
Também chegaram ao hospital, 108 
vítimas de quedas da própria altura, 55 de 
queimaduras e 26 de picadas de animais 
peçonhentos, além de 5 pacientes 
envolvidos em acidentes na prática de 
esportes ou ambientes esportivos e 25 
vítimas de acidentes de trabalho.
No último feriado prolongado, de 
Reveillon, compreendido entre 30 
de dezembro até 4 de janeiro, foram 
realizados 1.333 atendimentos. O 
hospital atendeu 206 casos de violência 

no trânsito. Foram 116 acidentados de 
moto, 33 vítimas de abalroamentos, 31 
de atropelamentos, 8 capotamentos, 15 
quedas de bicicleta e 3 queda de carro 
em movimento. Nesse período, o IJF 
recebeu, ainda, 89 vítimas de agressões 
físicas, 41 de lesões por arma branca e 
27 por arma de fogo. Também chegaram 
ao hospital, 88 vítimas de quedas da 
própria altura, 66 de queimaduras e 23 de 
picadas de animais peçonhentos, além 
de 5 pacientes envolvidos em acidentes 
na prática de esportes ou ambientes 
esportivos e 17 vítimas de acidentes de 
trabalho.
 
Confira números de atendimento em anos 
anteriores:

Carnaval 2009:
1.476 (170 de trânsito; 96 de moto) 

Carnaval 2008:
1.670 (196 de trânsito; 81 de moto) 

Carnaval 2007:
1.683 (225 de trânsito; 99 de moto) 

Volume de recursos da Saúde é o maior da década 

Em dez anos, os gastos 
reais anuais da Secretaria 
da Saúde do Estado 
cresceram 109,5% e 
atingiram o maior volume 

no ano passado, quando totalizaram 
R$ 1.286.001.912,00. Em valores 
atualizados pelo Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGPM), os 
maiores gastos foram registrados 
nos anos de 2009, 2001 e 2008 e, os 
menores, em 2000, 2005 e 2003. Para 
efeito de comparação, a Secretaria da 
Saúde registrou também em 2009 o 
maior valor gasto por habitante, de R$ 
150,40 per capita, 6,5% a mais que os 
R$ 141,20 de 2001. Entre 200 e 2009, 
o crescimento do gasto per capita foi 
de 76,5%.
A participação dos recursos do 
Tesouro do Estado nos gastos anuais 
da Secretaria da Saúde foi quase 
sempre crescente ano a ano, exceto 
em três ocasiões, atingindo o volume 
de R$ 969.765.633,00 em 2009, 
com variação positiva de 156,3% em 
relação ao ano 2000. Nos últimos dez 
anos, somente em 2001 a participação 

do Tesouro do Estado nos gastos da 
Secretaria da Saúde foi menor do 
que a de outras fontes de recursos. 
Em 2001 e 2009, a participação do 

Tesouro do Estado foi respectivamente 
de 39,8% e 75,4%, o que caracteriza 
forte elevação da capacidade de gasto 
do Estado.

Para 2010, a proposta orçamentária 
é 126,9% maior que os gastos 
realizados em 2009 pela Secretaria 
da Saúde, totalizando R$ 
2.917.764.537,00. Os investimentos 
previstos na proposta orçamentária 
somam R$ 426.266.864,32 alocados 
no Monitoramento de Ações e Projetos 
Prioritários (MAPP da Saúde), 
aumento de 154,10% em relação aos 
R$ 167.753.138,10 investidos em 
2009.
Com os maiores valores investidos 
em 2009, aparecem em destaque 
a construção do Hospital Regional 
do Cariri, em execução e R$ 
27.145.416,85 empenhados, 
a conclusão da ampliação do 
Hospital Geral de Fortaleza (HGF), 
com R$ 14.133.508,06, além do 
início das obras de 11 policlínicas 
microrregionais e cinco Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEOs), 
com dois já entregues à população, 
nos municípios de Ubajara e Juazeiro 
do Norte.

O Secretario Estadual de Saúde Dr.João 
Ananias vê obras do Hospital Regional 
do Cariri e inaugura ampliação e 
reforma do CRES de Juazeiro

O Hospital Regional do Cariri  
já está com mais de 70% 
das obras prontas e recebeu 
a visita do Secretário 
Estadual de Saúde, Dr.João 

Ananias, que foi àquela cidade para 
inaugurar a reforma e  ampliação da sede 
da Coordenadoria Regional de Saúde 
(CRES) situado na Rua das Flores 492, 
naquela cidade.O Hospital Regional 
do Cariri é o maior hospital da região 
com  209 leitos.Para a construção do 
Hospital Regional do Cariri, o Governo 
do Estado está investindo 60 milhões 
de reais e mais 23 milhões e 500 mil 
reais na aquisição de equipamentos. Os 
recursos são exclusivamente do Tesouro 
do Estado. No hospital, a população de 
1.366.709 habitantes de Juazeiro do 
Norte, Crato, Barbalha, Icó, Iguatu e Brejo 
Santo terão assistência especializada em 
diversas áreas, como traumato-ortopedia 
vascular, cardiologia, proctologia, 
gastroenterologia, urologia, oftalmologia, 

mastologia, clínica médica. A população 
do Cariri terá acesso ainda  a serviços e 
exames que hoje, na rede pública, são 
realizados somente na capital. É o caso 
da ressonância magnética. Pelo Sistema 
Único de Saúde, somente o HGF faz esse 
exame. Outro importante serviço que o 
Hospital Regional do Cariri vai oferecer  é 
a tomografia computadorizada.
Já na ampliação e reforma da CRES de 
Juazeiro, o Governo do Estado investiu 
156 mil e 793 reais. Com as obras, a 
CRES ganhou uma sala estruturada para 
a Central de Regulação, climatizada e 
informatizada, com melhores condições 
de funcionamento e de acolhimento dos 
trabalhadores. O setor de endemias 
passou a ter duas novas salas. O setor de 
imunização também ganhou duas salas 
climatizadas. Outras CRES, ampliadas 
e reformadas, estão sendo inauguradas.  
As próximas serão a de Crateús e de 
Itapipoca, até o final deste mês. 

O perfil do Hospital Regional do Cariri
- População atendida:
Juazeiro do Norte, Crato, Icó, Iguatu, 
Brejo Santo, no total de 1.366.709 
habitantes.
- Área construída:
27.126,47 metros quadrados.
- Valor da obra:
R$ 66.414.000,00
- Valor dos equipamentos:
R$ 23.500.000,00
- Número de leitos:
  Geral: 209
  Leitos cirúrgicos: 87
  Leitos clínicos: 87
  UTI adulto: 20
  UTI semi-intensiva: 15
- Especialidades:

  * Traumato-ortopedia vascular, 
cardiologia, proctologia, gastroenterologia, 
urologia, oftalmologia, mastologia, clínica 
médica.
- Serviços:
  * Ressonância magnética, radiologia 
geral, tomografia computadorizada, 
ultrassonografia geral, ultrasonografia 
intervencionista, endoscopia digestiva, 
endoscopia respiratória, ecocardiograma, 
eletrocardiograma, eletroencefalograma,l
itotripsia.
- Total de profissionais: 1.115
  Número de profissionais de nível 
superior: 465. Desse total, 342 são 
médicos.
  Número de profissionais de nível médio:  
650
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O Hospital Regional Norte 
(HRN) com 269 leitos, 
começou a ser construido em 
Sobral é o maior hospital  de 
todo o interior do Estado

O Governador Cid Gomes e 
o Secretário Estadual de 
Saúde Dr. João Ananias, 
assinaram a ordem de 
serviço para a construção  

do Hospital Regional Norte (HRN) e assim 
o projeto sai do papel para a realidade 
das obras que logo iniciaram-se. Isto 
aconteceu no dia 25 de janeiro do ano em 
curso, no local da obra que está situada 
onde funcionava o parque de exposições 
de Sobral no bairro Junco.
O HRN, alem de se destacar por sua 
grandiosidade, tem um diferencial 
importante, um prédio completo para 
atenção da saúde da mulher, são 32 leitos 
com esta finalidade.
Outro importante serviço que o HRN 
vai oferecer à população da região será 
a neurologia. São 29 leitos definidos 
exclusivamente para a neurologia, com 
a garantia de acesso aos exames, 
como tomografia computadorizada, 
eletroencefalograma e ressonância 

magnética. Com o novo hospital, a região 
Norte passará a ter leitos de UTI neo-
natal. No total, 10 leitos de UTI para 
recém-nascidos, assegurando assistência 
na própria região, sem necessidade de 
deslocamento para a capital, e assim 
reduzir a mortalidade infantil. A pediatria 
terá 10 leitos de UTI e ainda haverá 20 
leitos de UTI para adultos e 30 unidades 
semi-intensivas – veja quadro abaixo com 
os serviços ofertados.
HRN, com previsão de ser concluído 
em 18 meses, é um investimento de 
R$133.516.382,82 em obras. Desse total, 
33% são recursos do Tesouro do Estado 
e 67% do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Na aquisição de 
equipamentos, o Governo do Estado, com 
recursos próprios, investirá R$40 milhões.
O HRN é a maior obra das 39 do 
Programa de Expansão e Melhoria da 
Assistência Especializada à Saúde 
no Estado. O programa inclui outro 
grande hospital, o Hospital Regional do 

Cariri, que está com 70% dos serviços 
concluídos e deve ser inaugurado no 
meio deste ano. O programa contempla 
21 policlínicas regionais, sendo que 12 já 
estão em construção. Inclui 16 Centros 
de Especialidades Odontológicas - dois 
inaugurados e três em construção.
 
Especialidades:
- Cirurgia geral
- Cirurgia plástica
- Cirurgia buco-maxilo-facial
- Clínica geral
- Cirurgia torácica
- Cardiologia
- Ceurologia
- Traumato-ortopedia
- Proctologia
- Gastroenterologia
- Urologia
- Endoscopia
- Angiologia e cirurgia vascular
 Serviços de apoio:
- Enfermagem

Pra que mesmo tratar a Osteoporose ?

É bom lembrar que à comunidade 
científica médica, vem a algum 
tempo, tendo bastante preocupação 
com o impacto na qualidade de vida 
humana, assim como o impacto sócio-
econômico da osteoporose nos países 
em desenvolvimento. Infelizmente o 
conhecimento da gravidade, nesta 
patologia é bastante infecundo, a tal 
ponto que, leva há alguns gestores e 
profissionais da saúde em acreditarem, 

Campinas (nos anos 2000 e 2001), 
São Paulo (ano 2000), São Leopoldo, 
no Rio Grande do Sul (nos anos 1999 
e 2000) e na Ilha de Paquetá, no Rio 
de Janeiro (ano 2003). Porém vamos 
ter uma idéia da epidemiologia nos 
Estados Unidos. A osteoporose atinge 
de 13 a 18% das mulheres brancas 

na não necessidade de tratar a 
osteoporose. A osteoporose é uma 
doença multifatorial, silenciosa do 
sistema esquelético, crescente no 
mundo desenvolvido, que compromete 
a arquitetura óssea, desenvolvendo 
assim complicações graves como, 
fraturas pela diminuição da massa 
óssea e morte precoce. Com o grande 
impacto sócio-econômico, leva a 
centenas de milhares de internação 
hospitalares, milhões de consultas 
a especialistas, acompanhamento 
domiciliar por médicos, enfermeiros e 
outros paramédicos. Milhões de reais 
no dispêndio de exames laboratoriais, 
medicamentos, programa do governo 
em medicações específicas e 
tratamentos fisiátricos. Não existem 
dados gerais de prevalência da 
osteoporose no Brasil. Alguns estudos 
locais de prevalência da osteoporose 
foram realizados nas cidades de 

da osteoporose. Pessoas com 80 
anos de idade, 50% das fraturas são 
nesta região, e 80% destas ocorrem 
em mulheres, estas fraturas são três a 
quatro vezes maiores, em indivíduos 

em pós-menopausa no início, existindo 
uma prevalência de aproximadamente 
1.5 milhões de fraturas a cada ano. 
Entretanto apresenta uma média de 
500 mil fraturas à nível da coluna 
vertebral, fraturas essas que, muitas 
vezes, o paciente apresenta dores 
não tão fortes, e melhora em poucos 
dias mas, veja bem essas fraturas são 
as responsáveis  pela deformidade 
da coluna, onde muitas vezes são 
progressivas e incapacitantes. 240 mil 
fraturas a nível do punho, conhecida 
pelo Ortopedista com fratura de Colles. 
É bom lembrar que sempre diante 
uma paciente, sexo feminino na 4ª. 
década de vida, portadora de fratura do 
punho, desde que prove ao contrário 
a paciente é portadora de osteoporose 
estabelecida. 250 mil fraturas da bacia, 
que cursam com a seqüela mais grave 

Prof. José Herculano da Silva

de raça branca do que os de raça 
negra. A mortalidade, em um ano 
após a fratura é de 10 a 15% e, em 
torno de 50 a 75% dos pacientes com 
fraturas do fêmur proximal tornam-se 
socialmente dependentes, com 25% 
deles necessitando de assistência com 
enfermagem domiciliar, porém muitas 
vezes é permanentemente dependente.

- Fisioterapia
- Psicologia
- Nutrição
- Serviço social/ouvidoria
- Farmácia
 Apoio diagnóstico e terapêutico:
- Anatomopatologia e citopatologia
- Eletrocardiograma
- Litotripsia
- Agência transfusional
- Eletroencefalograma
- Ecocardiografia
- Lab. de analise clínicas/patologia clínica
- Radiologia convencional
- Endoscopia
- Tomografia computadorizada
- Ultra-sonografia com dopplermetria
- Mamografia
- Ressonância magnética
 Centro de Saúde da Mulher:
- 12 leitos parto normal
- 10 leitos de parto cirúrgico
- 09 mãe canguru
- 01 isolamento
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