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NESTA EDIÇÃO

Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2011 repleto de Saúde, Paz e Realizações! www.jornaldomedico.med.br

“Não dá mais tempo... infelizmente”

SIMEC entrega Comenda 
Sindical Médica a Arruda 
Bastos e Iran Rabelo

O Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará reuniu a categoria dia 
27/nov passado para homenagear, com a Comenda Sindical Médica 
2010, os médicos Raimundo José Arruda Bastos e José Iran de Carvalho 
Rabelo, numa noite de muita confraternização e alegria, capitaneada 
pelo presidente da entidade, José Maria Pontes. 

O 1º homenageado foi o médico José Iran Carvalho Rabelo. Ele 
recebeu a Comenda das mãos do diretor do SIMEC, Samuel Abranques, 
dizendo, na ocasião que a trajetória médica do Dr. Iran é “alicerçada 
na competência profissional e na dedicação à medicina e ao doente”. 
Ainda em seu discurso de homenagem, Dr Abranques afirmou que o 
Iran Rabelo “é detentor de uma profunda visão hipocrática, ou seja, uma 
visão humanista da medicina, o que nos leva ...continua pág. 03
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Em meados do já distante 2008, postei num blog 
em que escrevia regularmente – Discordando do Rui: 
azevedo55.blogspot.com -  um texto que tinha quase 
o mesmo título deste: Ainda dá tempo. E o assunto era 
o mesmo que pretendo tratar agora; a construção do 
hospital regional estadual ...continua pág. 06
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Na próxima edição, o Jornal do Médico terá uma nova apresentação visual. Aguardem, teremos novidades!!!

Editorial

Boas Festas!
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VI Workshop Brasileiro de Transplante 
Cardíaco e Assistência Circulatórias Mecânica

F
ortaleza presenciou mais uma 
vez o VI Workshop Brasileiro de 
Transplante Cardíaco e Assistência 
Circulatórias Mecânica, que se 
realizou no período de 7 a 9/

outubro passado, no Hotel Marina Park 
em seu Centro de Convenções Atlântico 
Hall.

A escolha do local visou propiciar 
uma melhor infraestrutura e conforto 
aos participantes e patrocinadores que 
ultrapassaram em números os eventos 
anteriores.

O evento foi realizado pela Unidade 
de Transplante e Insuficiência Cardíaca 
do Hosp.de Messejana Dr. Carlos Alberto 
Studart Gomes, com o apoio da ABTO – 
Associação Brasileira de Transplantes de 
Órgãos do GEC – Grupo de Estudos em 
Insuficiência Cardíaca.

Suplantando os eventos anteriores, 
comprovando a grande aceitação deste 
evento por parte da comunidade dedicada 
a esta área, a coordenação do evento 
planejou atividades especialmente para 
os congressistas que fazem do evento um 
palco privilegiado de discussão científica.

Antes de entrarmos no mérito dos 
excepcionais fatos acontecidos durante o 
evento vamos deixar registrado os nomes 
de todos os componentes da organização e 
desenvolvimento deste fantástico evento.

Presidente do Evento:
Dr. Juan Mejia

Comissão Cientifica
Dr. Acrísio Sales Valente – CE
Dr. Alexandre S. Colafranceschi/RJ
Dr. Antero Gomes/CE
Dr. José Cícero Guillen/SP
Dr. Fábio Távora (Patologista)/CE
Dr. Fernando Bacal/SP
Dr. Gustavo Calado/SP
Dr. Luis Fernando Canêo/SP
Dra. Silvia Martins/PE
Dra. Selma Antero de Sousa (Perfusionista)/CE
Dr. Valdester Cavalcante/CE
Dr. Ricardo Barreira/CE

Resumo
Muita coisa ainda deveria ser dito 

sobre os notáveis acontecimentos ali 
verificados com a participação direta dos 
incomparáveis mestres da ciência médica 
que com tudo compartilhavam, mas temos 
carência de espaço.

Os cursos ali ministrados, as 
conferências, as mesas redondas, os 
acontecimentos na sala de Simuladores, 
onde foram desenvolvidos temas como 
Hands on de Cirurgia da Fibrilação Atrial 
(Peças Anatomicas), onde destacamos a 
participação Dr. Sérgio Franco – Medicina 
da Colmbia, Dra. Magaly Arrais – Medicina 
de SP, Dr. José R. Breda – Medicina de São 
Paulo, Dr Robinson Poffo – Medicina de 
São Paulo, Dr. Luiz Carlos Bento de Souza 
– Medicina de São Paulo.

As Enfermeiras Josenira Maria Claudia 
de Lima, Roberta Santos, Edwards 
Lifesciences, Lúcia Rizzo, A técnica 
Cirúrgica com Anéis Valvares (Handr 

on Edwards) com os preceptores Dr. 
Euclides Martini Tenório – Medicina de 
Pernambuco, Dr. Fernando Moraes – 
Medicina de Pernambuco, Dr. Osanan 
Amorim – Medicina do Piauí, ainda na 
sala de Simuladores Hans on – Técnica 
em Cirurgia Minimamente Invasiva, Vídeo 
Assistida, Peças Anatômicas teve como 
coordenadores geral o Dr. Robinson 
Poffo do Hosp. Israelita Albert Einstein-
SP e como preceptores, os cirurgiões 
Dr. Gustavo Calado – PUC-Campinas-SP, 
Dr. Wanewman Luis Andrade – Hosp. 
Espanhol-BA, Dr. Jerônimo Fortunato – 
Hosp. Cruz Vermelha-PR, Dr. Marcelo Luiz 
Pereira – Hosp. Cruz Vermelha-PR, Dr. 
Josué de Castro – HGF-Ce, Dr. Marcondes 
Neves – Hosp. Clinicas Gaspar Viana-PA, 
Dr. Juan Mejia – Hosp. Messejana-Ce.

Presidente do Evento: Dr. Juan Mejia

É uma agradável tradição, nesta época do 
ano, ouvirmos constantemente este anúncio 
alviçareiro, desejando-nos BOAS FESTAS!

Irmanamo-nos a esta tradição e desejamos 
também a todo o nosso público leitor, que 
encerre este ano com BOAS FESTAS!

Lamentamos o fato da categoria médica 
não poder extravasar muita alegria nestas BOAS 
FESTAS de fim de ano, tendo em vista não ter sido 
atendida em suas mais do que justas pretensões.

O NATAL está chegando é a festa de 
aniversário do SENHOR JESUS, a luz que a todos 
conduz, por isto vamos preparar uma noite de 
alegria, com muita paz e harmonia saudando a 
família de Nazareth, Jesus, José e Maria!

Neste ano a categoria médica ficou a espera 
de seu reconhecimento profissional com novos 
salários, mas melhorou alguma coisa, entretanto o 
principal ainda não aconteceu, salários condignos.

A luta continua com suas entidades sempre 
em alerta, na defesa da categoria, com os 
médicos irmanados em apoio incondicional ás 
suas entidades

Nós que fazemos o JORNAL DO MÉDICO, 
acompanhamos a luta sem quartéis, desfechada 
pelas entidades médicas e com intenção de 
colaborar, estaremos sempre a disposição para 
noticiar.   

Nem tudo foram flores, mas também nem 
tudo foi espinho para a medicina cearense, 
que vem destacando-se no âmibto nacional 
e internacional por inúmeras feitos dentro da 
ciência médica com os nossos médicos cada 
vez mais capacitados.

Agradecemos a categoria médica, tanto 
da capital quanto do interior, pelo apoio e 
divulgação que tem empregado ao JORNAL DO 
MÉDICO, tornando seu índice de leitura cada 
vez maior.

OBRIGADO DOUTORES!
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No ar o portal jornaldomedico.com.br, mais um canal de divulgação da classe médica! Doutor, envie seus artigos!

SIMEC entrega Comenda Sindical Médica a Arruda Bastos e Iran Rabelo

O 
Sindicato dos Médicos do 
Estado do Ceará reuniu a 
categoria dia 27/nov passado 
para homenagear, com a 
Comenda Sindical Médica 

2010, os médicos Raimundo José Arruda 
Bastos e José Iran de Carvalho Rabelo, 
numa noite de muita confraternização e 
alegria, capitaneada pelo presidente da 
entidade, José Maria Pontes. 

O 1º homenageado foi o médico 
José Iran Carvalho Rabelo. Ele recebeu a 
Comenda das mãos do diretor do SIMEC, 
Samuel Abranques, dizendo, na ocasião que 
a trajetória médica do Dr. Iran é “alicerçada 
na competência profissional e na dedicação 
à medicina e ao doente”. Ainda em seu 
discurso de homenagem, Dr Abranques 
afirmou que o Iran Rabelo “é detentor de 
uma profunda visão hipocrática, ou seja, 
uma visão humanista da medicina, o que 
nos leva a enxergá-lo como um vocacionado 
no exercício da profissão médica, que 
ocupa posição central em sua vida”.

O 2º homenageado da noite foi o médico 
Arruda Bastos, atual sec.o de Saúde do 
Estado do Ceará. Arruda Bastos foi saudado 
pela diretora do SIMEC, Fátima Dias, que 
lembrou sua trajetória profissional, com 
destaque para a sua capacidade na área de 
gestão, a exemplo de trabalhos realizados 
como diretor do Hosp. Gonzaga Mota 
na Barra do Ceará (2005-2006), diretor 
da rede de clínicas Prontoclínica (desde 
1986), chefe do serviço de oncologia do 
Hosp. da Polícia Militar e agora como sec. 
de Saúde do Estado do Ceará. Fátima Dias 
ressaltou também o trabalho realizado por 
Arruda Bastos como diretor administrativo- 
financeiro do Sindicato dos Médicos, no 
período de 2006 a 2009.

 
Os agradecimentos
“Foi para mim motivo de justificado 

orgulho e, ao mesmo tempo de grande 
responsabilidade, ter meu nome incluído 
ao lado de tantas personalidades de grande 
expressão na vida médica e no sindicalismo 
cearense”, disse o médico Iran Rabelo, em 
sua fala de agradecimento, lembrando 
nomes já agraciados com a comenda como 
Aguiar Ramos e Juarez Carvalho, entre 
muitos outros. “Veja agora, meu caro amigo 
Arruda Bastos, onde nos colocaram. Ao 

lado de figuras de alta expressão em nossa 
profissão”, complementou Iran Rabelo, que 
destacou também em sua fala o grande 
aviltamento da atividade médica, em virtude 
de múltiplos fatores, entre eles: salários 
ignominiosos, investimento insuficiente 
em saúde, formação médica deficiente, 
falência das políticas de assistência médica, 
revolução científico-tecnológica, lobby da 
indústria farmacêutica, lobby da indústria 

de equipamentos médicos, muitos gestores 
nomeados como pagamento de fatura 
política pré-eleitoral e sem o devido preparo 
gerencial. 

Rabelo informou também que espera 
com ansiedade, que governo complemente 
a grande obra de modernização do HGF, 
com a construção de um grande hospital 
estadual de emergência, evitando sua 
inevitável deterioração. E destacou os 

avanços, nos últimos 50 anos, da tecnologia 
médica. “O acúmulo de conhecimentos é de 
tal modo avassalador que não restou outra 
opção à Medicina senão a sua fragmentação 
em especialidades, subespecialidades e 
ultraespecialidades. Isto, entretanto, tem 
o seu preço. A máquina e o conhecimento 
limitado do médico o têm afastado cada 
vez mais do paciente. O tempo restrito das 
consultas não lhe permite ter uma interação 
completa com a universalidade de seu 
paciente”.

Já Arruda Bastos, em seu discurso de 
agradecimento, disse que a homenagem 
“respalda e prova que é possível, sim, 
chegar à gestão máxima da saúde do nosso 
Estado sem abdicar dos seus princípios, 
que é possível, sim, administrar com uma 
visão holística, que é possível, sim, investir, 
reformar, construir hospitais, policlínicas, 
CEOs, UPAs, SAMU, e também lutar por PCCS, 
por melhorias salariais para os servidores, 
convocar concursados, administrar de forma 
democrática e participativa, ombreado com 
associações, sindicatos, conselhos e com o 
controle social”.

Após o discurso de agradecimento 
dos homenageados, foi entregue flores 
as suas esposas, Maria dos Prazeres 
Rabelo e Marcília Alves Cordeiro Bastos. 
Muitas autoridades médicas e políticas 
prestigiaram o evento, entre elas o Sen. 
Inácio Arruda, o Dep. Est. Heitor Férrer, o 
pres. do CREMEC, Ivan Moura Fé, o sec. 
de Saúde do Município de Fortaleza, Alex 
Mont’Alverne, e o presidente da FENAM 
Nordeste, Tarcísio Dias.

 
Homenagem póstuma
A noite foi de muita alegria, 

mas também de recordação. Foram 
homenageadas lideranças sindicais 
médicas que faleceram recentemente: 
Dra. Mary Ann Castelo Branco Arruda e Dr 
Nilson Moura Fé, que eram diretores do 
SIMEC, e o jovem médico Felipe Sydrião, 
que vinha se destancado no movimento 
dos médicos residentes. Os familiares 
receberam uma placa in memorian, em 
reconhecimento ao trabalho de cada um 
deles a causa médica.

 Após as homenagens, a festa 
prosseguiu até a madrugada, animada 
pela banda Dona Zefa.

Fonte: Assessoria de Imprensa do SIMEC

“Foi para mim motivo 
de justificado orgulho 
e, ao mesmo tempo de 

grande responsabilidade, 
ter meu nome incluído 

ao lado de tantas 
personalidades de 

grande expressão na vida 
médica e no sindicalismo 

cearense”
Iran Rabelo

...chegar à gestão máxima 
da saúde do nosso Estado 

sem abdicar dos seus 
princípios, que é possível, sim, 

administrar com uma visão 
holística, que é possível, sim, 
investir, reformar, construir 
hospitais, policlínicas, CEOs, 
UPAs, SAMU, e também lutar 

por PCCS...
Arruda Bastos
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Jornal do Médico, o veículo de comunicação da classe médica em circulação há mais de 06 anos!

Relembrando o I Congresso 
Brasileiro de Médicos Católicos
Prof. Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva, da Acad. CE de Medicina - marcelo@hospcancer-icc.org.br

S
obejas razões - médicas, históricas 
e religiosas, levaram à republicação 
dos Anais do Primeiro Congresso 
Brasileiro de Médicos Católicos (I 
CBMC), realizado em Fortaleza, 

no ano de 1946, evento seminal para a 
criação da Faculdade de Medicina da UFC, 
consoante atesta o jornal O Povo: “Julho, 
5 – Realiza-se em Fortaleza, o 1º Congresso 
de Médicos Católicos. Sabe-se que o espírito 
predominante é favorável à fundação de uma 
faculdade de medicina 
em Fortaleza. A idéia 
é boa, pois o Ceará já 
reclama que os seus 
jovens que desejam 
seguir a carreira daqui 
não mais precisem 
sair para Salvador ou 
Rio de Janeiro”. In: 
Costa, José Raimundo. 
Memória de um jornal. 
Fortaleza: Fundação 
Demócrito Rocha, 
1988. p.268.

O livro, para a sua 
concretização, teve o 
patrocínio do Banco do 
Nordeste do Brasil e da 
Academia Cearense de 
Medicina e contou com 
o apoio das seguintes 
entidades: Associação 
Médica Cearense, 
Faculdade Católica de 
Fortaleza, Fundação Waldemar Alcântara, 
Instituto do Câncer do Ceará, Sindicato dos 
Médicos do Estado do Ceará, Sociedade 
Brasileira dos Médicos Escritores (Nacional e 
Regional do Ceará), Sociedade Médica São 
Lucas, Unicred e Unimed de Fortaleza.

Paralelamente ao exercício da 
captação de recursos, esforços adicionais 
convergiram para contatar e chegar 
até às pessoas que pudessem escrever 
as contribuições, traçando o perfil dos 
conferencistas, dos membros da comissão 
organizadora e, inclusive, de alguns dos 
participantes do I CBMC, que viriam se 

juntar aos ensaios contextuais.
Como a maior parte dos expositores 

convidados era de fora do Ceará, contatos 
telefônicos e por e-mail foram feitos com 
médicos de vários estados da federação. 
Os sites de busca da internet foram 
ferramentas bastante utilizadas para 
completar as informações requisitadas em 
diversas panegíricos reunidos nesse livro.

A obra, em si, não se conteve na 
reprodução “fac-símile” dos Anais 

organizados pelo padre 
Monteiro da Cruz, SJ, 
tendo sido enriquecida 
por contribuições 
produzidas por 
diferentes autores, sob 
a forma de ensaios 
sobre o contexto social, 
político e religioso da 
época, e de biografias, 
que resgatam a 
memória de parte 
dos organizadores, 
expositores e até 
de alguns dos 
participantes desse 
congresso. 

O prefácio, escrito 
pelo Prof. Dr. Mons. 
Manfredo Ramos, 
Diretor da Faculdade 
Católica de Fortaleza e 
membro da Academia 
Cearense de Letras, 

confere densidade teológica e científica, 
bem como reconhece o valor dessa 
publicação que mescla ciência e religião, 
de uma forma objetiva, coerente e 
humanizada.

A primorosa edição, em capa dura, 
demonstrativa do apuro gráfico com que 
foi engendrada e impressa, tem colhido os 
maiores encômios dos que a têm adquirido 
ou recebido exemplar. A obra foi lançada em 
abril, em Fortaleza, e em maio, em Brasília-DF, 
no Memorial JK, por ocasião do XIII Conclave 
da Federação Brasileira das Academias de 
Medicina.

Oftalmologia
A Sociedade Cearense de Oftalmologia 

(SCO) promoveu, de 12 a 14 de novembro, 
no Hotel Oasis Atlântico, em Fortaleza, 
o XXI Congresso de Oftalmologia, sendo 
prestigiado por 270 congressistas e 92 
enfermeiras e Técnicos de Enfermagem.

Presidido pelo médico David da Rocha 
Lucena, o evento deixou como marcas a 
ampla participação na campanha em prol 
do Dia Mundial do Diabetes, a participação 
do Prof. Wolfgang Haigis (Alemanha), autor 
da única fórmula para cálculo de LIO pós-
cirurgia refrativa e que pela primeira vez 
esteve numa programação científica em 
nosso país, além da palestra do Deputado 
Federal eleito Dr. João Ananias, “Papel do 
Congresso Nacional na Defesa da Saúde 
Ocular no Brasil”, a qual foi amplamente 
discutida pelo Senador Inácio Arruda, 
membro da Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS). O Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
esteve representado pelo seu presidente 
Paulo Augusto de Arruda Mello (SP).

Médicos estrangeiros
Chegando a Fortaleza para estagiar na Art 

Clinic, considerada uma das mais modernas 
do País. Os últimos são Dr. Oliver Ludwing, 
Berlim, Alemanha e Camile Combescot, de 
Paris, França. É o Ceará se projetando na 
área de cirurgia plástica.

ICC assume a oncologia de Sobral
O Presidente o Instituto do Câncer do 

Ceará, Sérgio Juaçaba, que foi a SP participar 
de reunião da Associação Brasileira de 
Entidades Filantrópicas, revelou que o ICC 
está assumindo a oncologia da Santa Casa 
de Misericórdia de Sobral. A reforma já foi 
iniciada e custará R$ 1,5 milhão. O Governo 
do Estado doou o acelerador linear para 
pesquisas. Dia 13, “Bazar do ICC”, com 
mercadorias doadas pela Receita, promovido 
pela Rede Feminina.

Do Ceará para os E.U.A
O médico Alexandre Karbage, dos 

hospitais Monte Klinikum e Messejana, 
voando aos Estados Unidos, onde passará 
uma semana participando do curso anual 
da Academia de Cardiologia de Nova York. 
O curso será coordenado pelo professor 
Valentim Fuster, com um grande número de 
atualizações.

Cordialidade
A Presidenta Eleita Dilma Rousseff, 

recebeu o Médico Cearense Luiz Aramicy B. 
Pinto, presidente da Federação Brasileira de 
Hospitais. Super cordial trocou idéias com 
ele. E depois o acompanhou à reunião onde 
outros representantes de instituições de 
saúde estavam reunidos.

O Hospital César Cals e a produção 
científica

A produção científica do Hospital Geral 
Dr. César Cals, unidade da rede estadual de 
saúde, evidencia o hospital como escola, 
referência até em outros estados. Estudos 
e pesquisas norteiam os 13 trabalhos 

desenvolvidos na unidade, que estão 
publicados na revista científica do HGCC, 
lançada dia 3/dez passado.

De acordo com Valdy Ferreira Menezes, 
diretor geral do César Cals, a revista do 
hospital é uma ferramenta de grande 
importância para a publicização da 
produção científica. “Como hospital de 
ensino e pesquisa divulgamos os trabalhos, 
desenvolvidos pelos diversos profissionais 
das mais variadas áreas”, ressalta Valdy 
Mezenes.

Receitas Literárias
O médico e presidente da Sobrames/

Ce, Dr. Flávio Leitão, conseguiu reunir os 
bons no livro “Receitas Literárias”, lançado 
novembro passado, e revela a produção 
literária de Elcias Camurça Jr., Antero Coelho 
Neto, Chico Passeata (lindo sua Gestação); 
Sérgio Macedo, Pedro Henrique Saraiva Leão, 
Luiz Teixeira, Francisco Nóbrega e tantos 
outros, capazes de não só aliviar dores, mas 
multiplicar dádivas poéticas.

Mérito
Merecedor de muitas homenagens, o 

médico Odorico Monteiro já pode festejar 
bem seu Natal. Recebeu em Brasília, do 
Mins. da Saúde, José Gomes Temporão, a 
Medalha Ordem do Mérito Médico, Classe 
Comendador, pelos relevantes serviços 
prestados à saúde pública no Brasil.

Foi esse cearense que introduziu o 
Programa de Saúde da Família, quando 
secretário em Icapuí, Quixadá, Sobral e 
Fortaleza. Ele é doutor pela Universidade de 
Montreal, no Canadá, e atualmente preside 
o Centec, entre mil e outras marcantes 
caminhadas.

Médico e Poeta
Dr. José Telles é só alegria. A filha querida, 

a médica endocrinologista Mile Gurgel 
Telles, que reside nos EUA, foi premiada 
pela Capes como a autora da melhor tese 
de doutorado escrita na área médica no ano 
de 2008. Trabalho é intitulado “Estudo do 
gene GPR54 nos distúrbios puberais centrais 
idiopáticos”. A entrega do prêmio aconteceu 
em Brasília no dia 07/Dezembro passado.

Defesa
O renomado médico Dr. 

Eusébio Teixeira (Diretor Geral 
do Hospital Gonzaguinha 
de Messejana) defendeu 
dia 13/Dez passado, a 
dissertação: “Humanização 
do Parto: Inclusão do Homem 
Nordestino no Nascimento 
Cultural em um Hospital Público de 
Fortaleza” do programa de Pós-Graduação 
do Mestrado em Saúde Coletiva da UNIFOR. 
A banca examinadora foi formada por: 
Profa. Dra. Marilyn Kay Nations (Orientadora 
Unifor), Profa. Dra. Arlene Michele Katz 
(Harvard Medical School), Prof. Dr. Erasmo 
Ruiz Pereira (UECE) e Prof. Dr. Rosendo 
Freitas de Amorim (Unifor). Parabéns ao 
nosso amigo Dr. Eusébio Rocha por mais 
uma vitória em sua vida!

BRAINSTORM
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Colaram grau 40 concludentes do Curso de Medicina de Sobral

E
m solenidade realizada no 
Centro de Convenções, colaram 
grau 40 concludentes do curso 
de Medicina do campus da 
Universidade Federal do Ceará, 

em Sobral, na noite do dia 10 de dezembro. 
O ato foi presidido pelo Reitor Jesualdo 
Pereira Farias, em mesa composta pelo 
Vice-Reitor Henry de Holanda Campos, 
pelo Diretor do campus, Prof. Sérgio de 
Sá Benevides, pelo Coordenador do curso 
de Medicina, Prof. Gerardo Cristino Filho, 
e pelo Pró-Reitor de Graduação, Custódio 
de Almeida.

Após saudar os formandos, seus 
familiares e amigos, o Prof. Jesualdo 
Farias observou que era motivo de alegria 
“assistir ao crescimento e consolidação 
do grande projeto que a nossa Instituição 
trouxe para a região norte do Estado, 
onde a cidade de Sobral irradia progresso 
e também conhecimento”. O Reitor 
lembrou em sua fala, que “enquanto se 
edificam as novas instalações do campus, 

ampliam-se os quadros docente e dicente, 
com a abertura de novos cursos, que vêm 
responder à demanda por ensino superior 
de qualidade”.

E delineia-se a maturidade acadêmica, 
com a implantação de dois cursos de 
mestrado e a próxima abertura de mais 

No Natal da Bariátrica, o HGCC alcança a marca de 425 cirurgias 

O 
Serviço de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica do Hospital 
Geral César Cals alcançou 
a marca de 425 cirurgias 
realizadas, número mais que 

justo para ser comemorado, ainda mais no 
período natalino. Dessa maneira, o HGCC 
realizou o último encontro mensal de 2010 
dos pacientes com os profissionais da 
equipe, dia 26/dez passado, no Auditório 
do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador – CEREST.

Na oportunidade, foi realizada também 
a confraternização de natal dos pacientes, 
profissionais e integrantes da associação 
de Obesos e Ex-obesos do Ceará. A missa 
de natal, a  homenagem e os depoimentos 
dos pacientes e funcionários marcaram o 
evento. 

Todo mês, o HGCC reune os pacientes  
e profissionais, na última sexta-feira. As 
reuniões são marcadas pelas orientações 
e esclarecimentos gerais apresentados 
pelos profissionais do Serviço de Cirurgia 
Bariátrica. As principais dúvidas que os 
pacientes possam ter são abordadas, 

bem como dicas, reforço nas orientações 
para antes e depois da cirurgia e as 
recomendações essenciais para o sucesso do 
tratamento. Uma equipe multiprofissional 
das mais variadas áreas, como clínicos 
gerais, cirurgiões, cirurgião plástico, 
cardiologistas,  psicólogos, assistentes 
sociais, enfermeiros, nutricionistas, 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre 
outros, estará voltada para o atendimento.

O tratamento tem início no posto 
de saúde, com o atendimento com o 
clínico geral. Em seguida, o paciente 
tem as consultas marcadas para o HGCC, 
passando a fazer parte do programa de 
cirurgia bariátrica. Depois de passar por 
todos os especialistas e serem realizados 
todos os exames solicitados, o paciente 
é encaminhado para a cirurgia. Após o 
procedimento, ele ainda continua no 
programa, pois o acompanhamento vai 
além da cirurgia, com o fornecimento da 
medicação.

Tatiane Veras Sales Pessoa é paciente 
do programa. Há 20 dias, ela passou 
pelo procedimento cirúrgico. Já diminuiu 

sete quilos. Antes da cirurgia, procurou 
auxílio médico para emagrecer, mas não  
dava certo o regime e sempre engordava 
tudo de novo.  Ela conta que a melhoria 
na saúde foi a maior motivação. Já estava 
com pressão alta e problemas na tireóide. 
Mas agora ela está feliz e realizada, pois 
está se sentindo bem melhor. “É uma 
mudança de vida para a gente. Tudo fica 
melhor”, comemora.

O Hospital César Cals é o único da 
rede pública estadual 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 
aumentar o número de cirurgias, que são 
realizadas às quartas e sextas-feiras. 

Outras informações:
Paulo Marcos Lopes – médico cirurgião -  
(85) 9985 8106
Sara Frota Marcelo – assistente social – 
(85) 8894 9435

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

Dr. Valdy Ferreira Menezes
Diretor Geral do Hosp. César Cals

uma graduação, o curso de Música, 
complementou. O Prof. Jesualdo Farias 
reconheceu “o extraordinário apoio 
do presidente Lula” a quem agradeceu 
“por ter resgatado a importância das 
Universidades Federais, reconhecendo seus 
méritos e sua capacidade de contribuir para 

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC - (fone: 3366 7330 / 3366 7331)

o desenvolvimento do País”. Destacou, 
também, “o papel desempenhado pelo 
ministro da Educação Fernando Haddad, “o 
condutor de um processo que possibilitou 
às instituições federais de ensino superior, 
voltarem a crescer”.

Em nome do corpo discente falou 
o formando David Pinheiro e pelos 
professores, usou da palavra o Prof. Cícero 
Silvério de Paiva Neto. O graduando fez 
uma retrospectiva dos anos de estudo, 
referindo-se aos sacrifícios e às alegrias 
e comprometendo-se a atuar como 
profissional ético  e disposto a bem servir 
à comunidade.

DIPLOMAÇÃO - O formando Douglas 
Stélio Lima Martins dirigiu o juramento 
dos graduandos que, em seguida, ouviram 
o Termo de Colação de Grau pronunciado 
pelo Reitor Jesualdo Farias. Logo após, foi 
feita a chamada nomimal dos concludentes 
que, acompanhados de suas madrinhas e 
padrinhos se postaram à frente do Reitor 
para receberem o grau.
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Não dá mais tempo... infelizmente 

E
m meados do já distante 2008, 
postei num blog em que escrevia 
regularmente – Discordando do 
Rui: azevedo55.blogspot.com 
-  um texto que tinha quase o 

mesmo título deste: Ainda dá tempo. E o 
assunto era o mesmo que pretendo tratar 
agora; a construção do hospital regional 
estadual na nossa zona norte-noroeste.

À época, como todos devem lembrar, os 
trâmites burocráticos ainda “emperravam” 
e dificultavam, por um motivo ou 
outro, o início dos trabalhos de fato de 
construção deste equipamento público de 
grande valia para a saúde dos cearenses, 
principalmente os menos favorecidos 
economicamente. Na verdade, em meados 
de 2008, acontecera apenas a assinatura 
do contrato, por licitação, com a empresa 
construtora do hospital regional do Cariri. 
No que dizia respeito ao equipamento 
para a zona norte, nada havia de concreto; 
nem mesmo a definição da cidade-sede 
para edificação do hospital.

E eu escrevi: “ainda dá tempo para 
que todos os envolvidos com o grave 
problema de saúde pública em nossa 
região (como de resto no país todo) 
possamos discutir a localização (cidade) 
ideal, na região noroeste, para construção 
desse equipamento público.

Como profissional de saúde que 
(ainda) milita na linha de frente do sistema 
- plantões, ambulatórios, emergência 
cirúrgica, etc - constato que continua 
existindo grande demanda para Sobral de 
casos complexos de saúde referenciados 
pelas cidades do planalto da Ibiapaba e do 
baixo Acaraú.

O noticiário policial de nossas emissoras 
de rádio bem como os das TVs regionais 
também tem dados preocupantes quanto 
ao número de vítimas que chegam ao IML 
de Sobral, cujo endereço de origem das 
lesões - acidentes ou agressões - fatais 
também é o das regiões supra-citadas. 
Observo, como médico, que muitos dos 
óbitos noticiados poderiam ser evitados se 

Por: Dr. Francisco José Fontenele de Azevêdo - Presidente do CREMEC/Sobral E-mail: azevedo78@hotmail.com

tivessem recebido atendimento hospitalar 
de qualidade e resolutividade imediatos; 
como não tiveram, os muitos quilômetros 
a ser rodados de lá até a Santa Casa 
de Sobral consumiram o tempo que, 
literalmente, lhes era VITAL.

Admito que minhas observações 
médicas, bem como os dados “ jornalísticos” 
não têm força estatística para que 
começássemos a discutir a necessidade de 
outro hospital geral público em Sobral, já 
que a Santa Casa, mesmo com dificuldades 
financeiro-administrativas, tem cumprido 
com excelência de qualidade o papel 
de “salvadora” de vidas. Mas é a partir 
desse ponto mesmo que volto a afirmar: 
ainda há tempo para que a imprensa, 
os políticos representantes da região, 
os sindicatos das classes profissionais 
de saúde, os conselhos municipais de 
saúde, as faculdades de saúde de Sobral, 
a sociedade da região noroeste enfim, 
analisemos  qual a cidade-sede ideal onde 
se deva concretizar o projeto de boa fé 
do governador Cid Gomes, promessa 
de campanha, com a construção de um 
hospital geral público na nossa região.”

Passados 2 anos e meio pelo menos 
dessa história, agora não dá mais tempo 
para nada... infelizmente. As edificações 
do hospital regional da zona norte, em 
Sobral, já estão em estágio bem avançado; 
Já se fala inclusive de seu momento 
inaugural, no próximo dezembro de 2011; 
exatamente 1 ano depois da inauguração 
do equipamento público similar no Cariri, 
entregue àquela população nesses dias 
próximos de agora.

Para os que não conhecem de perto 
a realidade vivida pela população da 
nossa região no que diz respeito ao seu 
direito constitucional (além de previsto 
nos princípios gerais do SUS) à saúde 
pública de qualidade, universalizada, 
hierarquizada e descentralizada, talvez 
pairem dúvidas sobre o ...infelizmente 
não dá mais tempo...  Posso entender 
seu questionamento, até mesmo sua  

cobrança por mais coerência na minha 
crítica-lamento; de nós outros (imprensa, 
políticos – principalmente o governador 
re-eleito -, sindicatos, faculdades de saúde, 
sociedade enfim da região), não! Porque 
sabemos, por experiência e constatação 
cotidiana que um segundo hospital geral 
terciário localizado em Sobral poderá 
trazer pelo menos 3 consequências 
desagradáveis, para não dizer danosas, ao 
nosso bem-estar  em geral, a saber:

1. A continuação da demanda 
referenciada para Sobral dos agravos de 
saúde de toda a região, em particular 
aquela onde o imediato atendimento faria 
a diferença literalmente VITAL.

2. A concentração em Sobral , cada 
vez maior, a nível de pletora, dos postos 
de trabalho em saúde, desestimulando 
a descentralização desses serviços e dos 
servidores que, diga-se a título de alerta, 
são cada vez em maior número, mercê 
da avalanche crescente de egressos dos 
cursos superiores de saúde existentes em 
Sobral e região.

3. O risco  real e palpável de 
“diagnosticarmos” a síndrome feto-fetal 
administrativo-financeira no seio dos 2 
hospitais gerais públicos de Sobral. Os 
obstetras sabem bem o tamanho desse 
risco; nas gestações humanas seria uma 
única placenta alimentando 2 fetos; no 
caso dos hospitais teremos somente uma 

fonte (placenta) mantenedora: o fundo 
tri-partide do SUS. Numa hora qualquer 
algum feto (ou hospital) vai sofrer 
carências “nutricionais”.

Concluindo, alguém poderia continuar 
me achando muito pessimista, muito “do 
contra”, muito do... quanto pior melhor. 
Certamente é porque vocês talvez não 
estejam sabendo do atual sucateamento 
administrativo-financeiro porque já passa 
o recém inaugurado (não tem 5 anos 
de vida... ) IML de Sobral.  Ele é um dos 
equipamentos de saúde -  e de segurança 
- que tem sofrido enormemente com a 
concentração - em Sobral - de serviços 
públicos para uma demanda de quase 2 
milhões de habitantes.

Visão político-administrativa com esse 
viés poderia ser chamada também de 
crônica do desastre anunciado.

Não percam as próximas edições 
do Jornal do Médico a continuação da série de 

reportagens sobre a medicina sobralense!!!

Dr. Azevedo - Pres. CREMEC/Sobral
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A Unimed de Sobral, sob a presidência 
do renomado médico Dr. Carlos Arcanjo, 
mantém e administra um dos melhores 
hospitais da região, o Hospital Unimed 
Sobral sob administração do Dr. Luiz 
Arquino (foto).

O Hospital Unimed Sobral apresenta 
um balanço positivo de suas atividades 
no decorrer do ano que se finda, com 
a reinauguração de melhorias para um 
melhor atendimento ao usuário e seu 
corpo-clínico:

Ampliação e modernização da 
Recepção, Reorganização do Centro-
Cirúrgico, com a ampliação da sala 3, 
acrescentando-lhe novos e modernos 
equipamentos, Ampliação do Laboratório 
e Necrotério, Auditório, Sala de TI 
(Tecnologia da Informática) dentre outras 
melhorias.

O Presidente Unimed Ceará, Dr. 
Darival Bringel, prestigiou a solenidade 
juntamente com as Diretorias da Unimed 
Sobral e do Hospital Unimed Sobral.

Diretoria Unimed Sobral 2009/2013
Presidente

Francisco Carlos Nogueira Arcanjo
Diretor Financeiro

Vicente Pontes Carvalho
Diretor Comercial

João Pompeu Frota Magalhães
Superintendente

Maria Gertrudes Ouriques Teles

Diretoria Hospital Unimed Sobral
Diretor Administrativo

Dr. Luiz D’Ascenção Morais Aquino Júnior
Diretor Técnico e Clínico:

Dr. Raimundo Tadeu Dias Xerez
Gerente Geral:

Edival Bringel de Olinda

A série de reportagens sobre a medicina sobralense não pára. Em 2011 teremos mais artigos de renomados médicos formadores de opinião! 

Terapia fotodinâmica antimicrobiana no 
controle das resistências bacterianas

D
esde 1940, o desenvolvimento 
de fármacos efetivos e seguros 
para lidar com as infecções 
bacterianas revolucionou 
o tratamento médico, e a 

morbidade e as mortalidades associadas a 
estas doenças foram bastante reduzidas. 
Infelizmente, o desenvolvimento de 
fármacos antibacterianos efetivos foi 
acompanhado pela emergência de 
organismos resistentes aos fármacos. Isto 
não é inesperado, uma vez que o curto 
tempo de geração de muitas das espécies 
bacterianas oferece ampla oportunidade 
para a adaptação evolutiva. O fenômeno 
da resistência impõe sérias restrições às 
opções disponíveis para o tratamento 
clínico de muitas infecções bacterianas. 
A resistência aos agentes quimioterápicos 
pode também desenvolver-se nos 
protozoários, nos parasitas multicelulares 
e nas populações de células malignas.

Nesse contexto, a terapia fotodinâmica 
antimicrobiana tem surgido como uma 
alternativa antimicrobiana para indução 
de morte celular através da liberação 
de radicais livres em curto espaço de 
tempo, tornando o surgimento de 
resistência improvável.  A terapia envolve 
um tratamento baseado em uma reação 
fotoquímica, a qual é iniciada pela 
ativação de uma droga fotosensibilizadora 
por uma luz de comprimento de onda 
complementar que pode levar a danos 
irreversíveis ou a morte celular, sendo uma 
técnica minimamente invasiva 

O uso da terapia fotodinâmica 

antimicrobiana é uma alternativa viável 
e promissora devido ao crescente 
número de patógenos multi-resistentes 
a drogas . Comprimentos de onda claros 
visíveis, principalmente na presença de 
um fotosensibilizador químico, foram 
estudados como meios para afetar a 
vitalidade bacteriana, uma vez que 
através dele moléculas são quimicamente 
excitadas podendo causar dano biológico 
ou conduzir à geração de oxigênio reativo 

boa colimação e coerência, resultando em 
bandas de emissão mais largas que favorecem 
a obtenção de complementaridade com os 
fotossensibilizadores utilizados. 

Entre as vantagens da terapia 
fotodinâmica em relação ao uso dos 
agentes antimicrobianos tradicionais 
temos primeiramente que a morte da 
célula bacteriana pode ser rápida, não 
sendo necessária a manutenção do agente 
químico em altas concentrações sobre 
as lesões por longos períodos de tempo, 
como ocorre com os agentes anti-sépticos 
e antibióticos. Além disso, a morte celular 
mediada pela liberação de radicais livres 
torna o desenvolvimento de resistência 
pelos microrganismos improvável. 
Finalmente, o uso do fotossensibilizador 
ou da luz sozinhos não apresentam 
efeito significativo sobre a viabilidade das 
bactérias, de modo que a terapia pode ser 
confinada à área da lesão pela aplicação 
tópica cuidadosa do corante e restrição da 
irradiação por meio do uso de fibra ótica.

Alguns autores têm relatado a ação 
antimicrobiana da terapia fotodinâmica 
sobre bactérias relacionadas a infecções 
hospitalares como Staphylococcus 
aureus (DAI et al., 2010) e  Pseudomonas 
aeruginosa (TSENG et al., 2009) e 
recentemente foi desenvolvido um 
trabalho de minha autoria, que encontra-
se em vias de publicação que   avalia a ação 
antimicrobiana da terapia fotodinâmica 
sobre Serratia marcescens crescidas na 
forma planctônica e em biofilmes. Para 
envio de trabalho enviar e-mail..

Por: Dra. Ticiana Mont’ Alverne Lopes Parente - Farmacêutica-Bioquímica - e-mail: ticianafeijao@uol.com.br

capaz de afetar sistemas biológicos como 
organelas, células, e bactérias.

A grande maioria dos estudos utilizando 
a terapia fotodinâmica para obtenção 
de efeito antimicrobiano utiliza lasers de 
baixa potência com diversos meios ativos e 
comprimentos de onda. Recentemente, os 
diodos emissores de luz (LED) surgiram como 
luzes alternativas a essa terapia. Os LEDs são 
dispositivos semicondutores que quando 
polarizados adequadamente emitem luz 
na faixa visível ou invisível. Embora tanto 
os lasers quanto os LED produzam luzes 
monocromáticas, os LED não apresentam 

Dra. Ticiana 
também é sócia 

do Lab. Clínico de 
Sobral, Esp. em 
Microbiologia, 
Parasitologia/
UFC, Esp. em 
Hematologia- 

HEMOCE/UFC 
e Mestre em 

Biotecnologia/UFC

Melhorias no Hospital 
Regional Unimed Sobral

Feliz Natal Doutor,
ho ho ho!!!

São os 
sinceros 
votos de 

todos que 
fazem o 
Jornal do 
Médico!!!
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Lesões Meniscais do Joelho
alterações degenerativas (mais comuns na 
idade adulta e no idoso), o que fragiliza sua 
estrutura, ficando assim mais susceptível a 
lesões ocasionadas por pequenos movimentos 
torcionais durante a realização de atividades 
diárias (não relacionados à prática de esportes). 
As lesões de menisco são classificadas de 
acordo com a localização, relacionando-se à 
vascularização meniscal, e quanto ao padrão 
da lesão, sendo divididas mais comumente em 
verticais, horizontais e complexas.

Os sinais e sintomas associados às lesões 
meniscais são geralmente relacionados ao 
trauma em adultos jovens e adolescentes, 
embora possa ser insidioso nos casos de 
degeneração que acometem pacientes 
acima de 40 anos. A dor está localizada 
nas interlinhas articulares media ou lateral, 
dependendo do menisco lesado e surge 
ao rodar o corpo com o pé fixo e agachar, 
portanto com movimentos provocativos que 
comprimem o menisco entre o fêmur e a 
tíbia. Pode-se sentir também, dores ao subir 
ou descer degraus de escadas. O derrame 
surge após o trauma e é intermitente nos 

Em 1713 surge o pai da 
Medicina Ocupacional 
Prof. Dr. Barnardino 

Ramazzini, onde publicou diversas obras.  
Escreveu – De Morbis Artificum Diatriba 
(Doença do Trabalhador) estudando em 
média 54 doenças como: (Paralisia de 
escrivão pelos movimentos das mãos, 
postura, trabalho mental e insatisfação 
contínua). Porém no Século XIII – William 

casos crônicos. Pode haver sintomas de 
bloqueio, estalidos e falseios. Com o tempo 
os sintomas diminuem e reaparecem tal 
qual o derrame, dependendo do movimento 
realizado pelo paciente. O diagnóstico é 
feito pelo ortopedista através do exame 
clínico, quando são realizadas testes e 
manobras específicos. Atualmente, o exame 
de Ressonância Nuclear Magnética tornou-
se bastante útil não só como método 
auxiliar para diagnóstico como também 
para nortear o tratamento, uma vez que 
permite avaliar o tipo e localização da lesão 
meniscal, além da presença de outras lesões 
associadas (ligamentos, cartilagem,...).

inadequada, ocasionando em nosso corpo 
uma série de problemas que poderiam 
ser evitados, e normalmente atinge o 
trabalhador no auge de sua produtividade 
e experiência  profissional, havendo maior 
incidência da faixa etária de 30 a 40 anos, 
com prevalência maior nas mulheres.  É 
bom lembrar, das enfermidades específicas, 
constantes de origem ocupacional, como a 
tendinite, tenossinovite, neurites, síndromes 

Causa maior de afastamento do 
trabalho no Brasil
Por: Prof. Dr. José Herculano da Silva (médico-ortopedista)

Por: Dr. Thiago Mont’ Alverne Lopes Parente - Médico Ortopedista especialista em cirurgia do Joelho e Artroscopia (CRM 12196)

Os meniscos são 
estruturas fibrocartilaginosas 
semicirculares localizadas 
entre os côndilos femorais 
e o platô tibial. Sua borda 
periférica, espessa e convexa 

encontra-se intimamente aderida à cápsula 
articular, em contraste com sua porção 
central, mais fina e livre, que proporciona 
ao menisco um aspecto triangular no 
corte frontal. Há 2 meniscos, em cada 
joelho - um na parte interna (medial) e 
outro na parte externa (lateral), recobrindo 
aproximadamente 2/3 da sua superfície 
articular. As diversas funções dos meniscos 
incluem a transmissão de força, a absorção de 
choque, a estabilização articular, a nutrição 
da cartilagem e a lubrificação articular.

São portanto estruturas importantes 
e infelizmente bastante sujeitas à lesões. 
Normalmente, as lesões meniscais estão 
relacionadas à entorses do joelho, ou até 
mesmo a traumas (menos comuns), sendo 
mais freqüentes nas práticas esportivas. 
Por vezes, os meniscos podem apresentar 

O tratamento é baseado principalmente 
no tipo e localização da lesão. A opção não 
cirúrgica consiste em fisioterapia para a 
manutenção da musculatura da coxa e da 
amplitude articular e uso de analgésicos/
antinflamatórios (menos usual e mais 
utilizado para pacientes idosos com alterações 
degenerativas e sem sintomas mecânicos). 

O tratamento cirúrgico, realizado por 
vídeoartroscopia visa a ressecção da área 
lesada (meniscectomia parcial) ou sutura 
da mesma (mais comum em pacientes que 
praticam esportes e/ou com lesões agudas, 
pequenas, periféricas, instáveis e com 
limitação da movimentação da articulação).

Gowers - neurologista inglês descreveu tal 
manifestação como ”Neurose ocupacional” 
avaliando ansiedade por problema familiar, 
insatisfação com o trabalho e instabilidade 
emocional . 1833 foi documentado no 
serviço Britânico a 1ª epidemia da câimbra 
do escrevente, sendo atribuída à introdução 
de uma pena de aço. Em 1960 a 1980, 
no Japão apresentou uma epidemia das 
LER em profissionais como datilógrafos,  
operadores de telefonia, digitadores, 
operadores de caixa registradoras e de 
máquinas de empacotamento e linha de 
montagens). No início dos anos de 70 e 
80 houve grandes progressões por haver 
múltiplas influências pela, mídia, sindicatos, 
falta de diagnóstico correto, pagamento 
de indenizações e honorários de médicos 
e juristas. No Brasil a doença ocupacional 
ocupa a 2ª causa de afastamento do 
trabalho, sendo crescente nos últimos 
anos abertura das CAT (Comunicação de 
Acidente de Trabalho), sem contar com 
inúmeros trabalhadores que pleiteiam na 
justiça o reconhecimento do nexo causal 
em milhares de ação movidas em todo Pais. 
LER ou DORT que se define como L.E.R. 
(Lesões por Esforço de Repetição) D.O.R.T 
(Distúrbios Osteomusculares Relacionados 
ao Trabalho)  onde envolve mecanismos 
de agressão que incluem, desde esforços 
de repetição até outros mecanismos 
relacionados a algumas atividades 
de trabalho como vibração e postura 

compressivas como 
síndrome do túnel 
radial e síndrome do 
carpo, que é bastante 
comum.  No segmento 
da mão devemos 
lembrar à tendinite 
dos extensores dos 

Doença Hemorroidária: Dez Conselhos Simples
1. Beber bastante líquido. 2. Evitar alimentos que possam provocar irritação local: 
(álcool, condimentos) ou estímulo intestinal (café, chá). 3. Comer uma dieta 
balanceada: rica em fibras, cereais, pão integral, frutas e vegetais. 4. Cuidar da 
higiene pessoal. 5. Fazer exercício físico regularmente. 6. Tentar evitar carregar peso. 
7. Ir ao banheiro em horários fixos, como por exemplo ao acordar. 8. Evitar roupas 
muito apertadas. 9. Não ficar em locais muito quentes por períodos prolongados. 10. 
Quando os sintomas persistirem (sangue no papel higiênico ou toalha, desconforto 
anal) consulte seu médico.

dedos, tenossinovite dos flexores dos 
dedos e  tenossinovite estenosante (Dedo 
em gatilho) assim como de doença 
de  D´Quevain;  Ombro, síndrome do 
manguito rotador e cápsulite adesiva; 
Cotovelo Epicondilite lateral; Segmento 
Axial, Cervicalgia e Dorsalgia (por fatores 
ocupacionais relacionados com a postura 
fixa e prolongada, curvatura exagerada do 
tronco, flexão cervical acentuada durante as 
atividades e ergonomia inadequada, assim 
como atividades que envolvam vibração 
do segmento mão-braço. Cuidados com 
os Mitos existentes aos  pacientes que, 
LER  é um grupo de doença heterogênica 
onde caminha pelo corpo e NÂO tem cura. 
O profissional médico deve ter bastante 
cuidado diante de um paciente com 
queixas relacionadas com LER ou DORT, 
ter em mente das queixas importante na 
doença ocupacional com: dor incidiosa, 
que aumenta com os movimentos do 
trabalho, e melhora com o repouso, 
mesmo assim é bastante pertinente saber 
que, deve existir o NEXO CAUSAL  para 
definir e confirmar o diagnóstico definitivo, 
porém nunca emitir atestado ou laudos 
médico  sem tais elementos.  Diante do não 
conhecimento dos profissionais envolvidos 
nesta questão, a LER no Brasil se tornou uma 
exuberante iatrogenia social, por diversos 
profissionais, envolvidos em uma complexa 
informação médica. Representando porém 
distintos interesses sócias, e inconscientes 
das grandes consequências deste fenômeno.
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