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NESTA EDIÇÃO

Jornal do Médico, o veículo independente trazendo notícias da Capital e Interior.

Curso de Medicina de Sobral 
na Academia Cearense de Medicina

Discurso colação de grau - 
turma medicina Uece 2010
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Prof. Francisco de Assis Moura Araripe, Exma. Profa. 
Glaúcia Posso – Diretora do CCS-UECE, Exma. Profa. 
Ivelise Brasil – Coordenadora do Curso de Medicina 
–UECE, Autoridades aqui presentes e devidamente 

nomeadas, Meus prezados colegas professores da UECE, Minhas senhoras 
e meus senhores, Meus caros alunos da 3ª Turma de Medicina da UECE.
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Turma do curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará: Turma 
Dr. José Moreira Lima, nossa MedUECE 2010 ...continua págs. 02 e 03

O Neurocirurgião e Coordenador do Curso de Medicina da UFC-Campus de Sobral, Professor Doutor Gerardo 
Cristino Filho, foi o conferencista da Sessão Científica da Academia Cearense de Medicina (ACM), ocorrida na 
tarde da quarta-feira, 9 de fevereiro, em Fortaleza. Atendendo ao convite do Presidente da ACM, Dr. Antero 
Coelho Neto e do Acadêmico João Barbosa Pires de Paula Pessoa, Professor Gerardo Cristino Filho apresentou 
aos conselheiros o Tema - Curso de Medicina da UFC-Campus de Sobral: Nova Perspectiva Sobre a Formação 
Médica. Destacou a força da  ...continua pág. 06

- Brain Storm

Página 05
- Vision Laser é uma debutante

-Parabéns ao Dr. Arruda Bastos

Página 06
SAÚDE FORA DA CAPITAL
- Curso de Medicina de Sobral 

na Academia Cearense de Medicina

- Egressos do Curso de Medicina de 
Sobral são aprovados em 1º lugar em 
Concurso Público

Página 07
- Conhecendo um pouco mais
sobre o presidente do CREMEC/Sobral

- O Laboratório Clinico de Sobral está de 
parabéns pelo seu aniversário

- Secretário de Saúde acolhe ingressos 
do Curso de Medicina da UFC em Sobral

Página 08
- Relações de Trabalho e sindicalismo 
pautaram Fórum Trabalhista Regional do 
NE.

Páginas 02 e 03
- Discurso colação de grau - turma 
medicina Uece 2010

- Editorial

Página 04
- HGF atende cerca de 150 novos 
pacientes por semana com 
Hipotireoidismo

Ano VII | Ed. 36 | Janeiro/Fevereiro 2011
O MELHOR DO BRASIL É O BRASILEIRO!

O Laboratório 
Clinico de Sobral 
está de parabéns 
pelo seu aniversário

Pág. 07

Esq/Dir: Dr. Pessoa, Dr. Antero Coelho, 
Dr. Gerardo Cristino e Dr. Ronaldo Mont’Alverne

Jornal do Médico 36 UECE 2011.indd   1 04.07.2011   15:01:48



2 | Jornal do Médico Ano VII Edição 36 - Janeiro / Fevereiro - 2011

O Jornal do Médico dá as boas vindas aos novos médicos bem entregues pela UECE à sociedade!

Discurso colação de grau - 
turma medicina Uece 2010

M
agnífico Reitor da 
Universidade Estadual do 
Ceará, Prof. Francisco de 
Assis Moura Araripe, Exma. 
Profa. Glaúcia Posso – 

Diretora do CCS-UECE, Exma. Profa. Ivelise 
Brasil – Coordenadora do Curso de Medicina 
–UECE, Autoridades aqui presentes e 
devidamente nomeadas, Meus prezados 
colegas professores da UECE, Minhas 
senhoras e meus senhores, Meus caros 
alunos da 3ª Turma de Medicina da UECE.

Nesta noite iluminada de 12 de janeiro 
de 2011, 19ª noite após o Natal, estamos 
aqui para realizar a cerimônia de colação de 
grau da 3ª Turma do curso de Medicina da 
Universidade Estadual do Ceará: Turma Dr. 
José Moreira Lima, nossa MedUECE 2010. 
Hoje é dia de Santo Antonio Maria Pucci, 
chamado de “Il Curatino” pela devoção 
especial aos doentes, pobres e velhos. Nada 
mais oportuno, uma feliz coincidência de 
datas ter um santo curador na mesma data 
em que ora colam grau, 41 médicos.

Quero agradecer pela honra que me 
concedem os alunos da 3ª Turma de 
Medicina ao me escolherem para ser 
patronesse da turma e também oradora 
docente oficial da colação de grau. É 
uma dupla homenagem e uma dupla 
responsabilidade.

Nesta noite, me vem à memória, o que 
ocorreu há alguns meses quando eu estava 
dando aula prática de Nefrologia no Hospital 
Geral César Cals (HGCC); na ocasião, fui 
chamada por um grupo de alunos da UECE 
que estavam no Internato, naquele hospital, 
e qual não foi minha surpresa quando me 
entregaram um convite, que fizeram questão 
de ler: nele estava dito que meu nome fora 
escolhido, pela turma, por votação, para ser 
patronesse da 3ª Turma MedUECE 2010. 
À medida que liam a mensagem, tanto 
eu, quanto eles, ficamos emocionados... 
Talvez por ter sido algo genuíno, e muito 
espontâneo. Eu realmente não esperava, 
pensei que eles tinham me chamado para 
dar um parecer em algum dos pacientes 
internados. Os alunos da Clínica Médica I 
– módulo de Nefrologia testemunharam o 
fato. 

Fui professora desta turma 2010 (que 
tem 41 alunos e iniciou o período letivo 
em fevereiro de 2005) nas Disciplinas de 
Semiologia, Nefrologia, Imunologia e 
Emergências Médicas. Acompanhei-os 
desde o IV semestre, e acho que, até por 
isso, meu nome foi lembrado para ser 
patronesse, pois estive presente em vários 
momentos da sua formação acadêmica. 

Neste momento, falo com o coração 
e digo a vocês, meu caros alunos, que 
foi com grande orgulho, que aceitei o 
convite. Orgulho pelo reconhecimento, 
não é orgulho por ostentação, prepotência 
ou soberba. A escolha se fez, certamente, 
pela amabilidade de vocês, já que eu não 
posso atribuir a mim outros méritos para 
receber tal honraria.

PATRONESSE, é o feminino de 
Patrono, significa o homenageado, uma 
personalidade marcante para os formandos, 
pessoa que em princípio (pela origem do 
nome), deveria ser seu protetor, seu apoio. 
Significa também: advogado de defesa, 
protetor, fundador, padroeiro, figura tutelar 
de uma academia, arma ou força armada, 
enfim, pessoa a quem se homenageia por 
serviços prestados. Desta forma, minha 
responsabilidade aumenta, porque se já 
me sentia responsável por vocês, doravante 
estou mais unida a vocês e quero que 
saibam, que terão em mim uma aliada. 
Desde que queiram praticar a Medicina de 
forma honesta, ética e digna. Ser aliado não 
significa “passar a mão na cabeça” daqueles 
que por ventura se desviem do caminho 
ético, não significa ser corporativista, mas 
sim ser capaz de fazer uma avaliação crítica 
do que é certo, justo e correto.

Algumas coisas me levaram a aceitar esta 
missão de ser professor e disputar o concurso 
para ser docente do curso de Medicina da 
UECE, no final de 2005. Primeiramente, 
porque gosto de desafios e são eles que 
nos estimulam a lutar, desenvolver coisas 
novas, criar e crescer como pessoa e 
profissionalmente. Ser professor de um 
curso de Medicina recém-criado é um 
grande desafio e também estimulante. Em 
segundo lugar, conviver com alunos e ter 
a oportunidade de plantar uma semente 

daquilo que acreditamos: formação de 
médicos competentes, éticos, praticando 
uma medicina humanizada, sendo homens 
e mulheres de bem, médicos e médicas, 
que honrem e dignifiquem a profissão 
hipocrática. Convivendo com alunos, temos 
oportunidade de lapidar os diamantes 
em sua forma bruta e transformá-los em 
brilhantes, pedras preciosas. Desta forma, 
entrei para o colegiado da medicina em abril 
de 2006. E tenho a honra de ser professora 
do curso de medicina da UECE.

O que nos gratifica é ver os alunos no 
Internato, já com uma postura profissional: 
quantas mudanças desde aquela primeira 
aula de Semiologia, onde tínhamos que 
pegar na mão, literalmente, para ensiná-
los a fazer palpação, percussão e ausculta. 
A timidez excessiva dos primeiros dias foi 
vencida; agora os alunos já dominam boa 
parte da arte e ciência médica. Estão aptos 
para receber seus diplomas e enfrentar as 
provas de Residência Médica, período em 
que sua formação vai se consolidar, e a 
capacitação se dará de forma mais completa.

O jovem curso de medicina da UECE, 
que forma agora sua 3ª Turma já está 
consolidado.  Os alunos se destacam por 
passarem nos concursos para estágios 
extracurriculares nos diversos hospitais 
da cidade. No momento que escrevo este 
texto, soubemos que, quatro alunos desta 
turma já foram aprovados em concursos 
de Residência Médica aqui e em outros 

Estados. Vale a pena ressaltar a qualidade 
de nossos alunos, que enfrentam um 
vestibular concorrido e chegam ao seio da 
universidade capacitados para um curso, que 
exige disciplina, muito estudo e dedicação. 
Destaca-se ainda a capacidade de superação 
de nossos alunos, em especial desta turma 
concludente, nas três greves enfrentadas. 
Não foi fácil seguir em frente, mas vocês 
conseguiram! Eliminamos ou encurtamos 
as férias, os períodos de recesso, os feriados 
e em grande esforço conjunto, o corpo 
docente e discente conseguiu formar a 
turma sem haver perda de ano e sem perda 
na qualidade do ensino. 

O professor é o tutor, aquele que guia, 
orienta, mostra o melhor caminho, dá o 
bom exemplo. Aluno e professor são aliados, 
cúmplices numa relação de admiração e 
respeito mútuo. Atualmente vemos na mídia 
agressões de alunos a professores e vice-
versa. Precisamos ensinar as crianças, aos 
adolescentes, aos mais jovens, a lidar com 
as frustrações; precisamos fazê-los entender 
que não se pode ter tudo. Se o aluno não tira 
uma nota boa, ele tem que lidar com o fato 
de que precisa estudar mais e não passar a 
hostilizar o professor. Precisamos construir 
nossas relações de forma madura; podemos 
discordar das pessoas, e das idéias, mas sem 
discutir com agressões. Precisamos aceitar 
as diferenças, as minorias, proteger os mais 
fracos, deixar de lado as raízes de uma 
sociedade bárbara, para entrar realmente no 

Discurso realizado pela Paula Frassinetti Castelo Branco Camurça Fernandes, Profa. do Curso de 
Medicina, Universidade Estadual do Ceará – UECE
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No ar o portal www.jornaldomedico.com.br, mais um canal de divulgação da classe médica! Doutor, envie seus artigos!

Editorialséculo 21. Somos um país que vive à deriva 
sem grandes exemplos, sem ídolos, onde 
a massa briga, agride, mata por defender 
um time de futebol. Esse é só um exemplo. 
Nada contra o esporte, mas sim contra 
aqueles que dele se utilizam para expor sua 
mais perversa face: a da violência.

Estamos em um momento difícil 
para a profissão médica, onde existe 
uma supervalorização da máquina, 
dos procedimentos, da tecnologia, em 
detrimento dos profissionais que trabalham 
com o estetoscópio, com as mãos, com a 
caneta e com o raciocínio clínico. Ao mesmo 
tempo em que a incidência das doenças 
crônicas cresce de forma exponencial, com 
o envelhecimento da população, o número 
de médicos que fazem opção para ser 
clínico generalista ou internista, decresce 
ano após ano.  Porque todos querem optar 
por qualidade de vida! Esquecemos que a 
qualidade de vida pode estar em desenvolver 
um trabalho humanizado, em ser um 
profissional competente, reconhecido pelos 
colegas, pelos pacientes. 

O modo como ocupamos nosso tempo 
é determinante para nossa qualidade de 
vida. Na escolha da profissão médica e no 
decorrer de sua prática há uma pressão 
para se correr atrás do TER, COMPRAR, 
POSSUIR. O sucesso vem com o tempo, 
com o desempenho, com a competência. 
Se o objetivo financeiro for colocado à 
frente, pura e simplesmente, estaremos 
caminhando à beira do abismo, numa linha 
tênue, que pode ser permissiva a ações 
não muito nobres, que não dignificam a 
profissão médica. Precisamos unir esforços 
para que a ética seja mantida, a qualidade 
do tratamento não caia e para que os 
pacientes não sejam prejudicados. 

Vocês devem ter percebido, que muitas 
de minhas aulas terminavam com o slide 
que dizia:

... “quando um paciente procura um 
médico para uma consulta, ele certamente 
busca algo mais que uma resposta 
científica ao seu problema de saúde”. 
Toledo & Asensio, 1998.

... “ser profissional de saúde... exige 
conhecimento específico, disciplina, 
responsabilidade, atenção e acima de 
tudo grande capacidade de conviver 
com o sofrimento alheio”. Maria Helena 
Machado, 1998.

Eu sempre deixava este “slide” para o 
final, a fim de que houvesse reflexão por 
parte de todos. Ele foi feito por um colega, 
médico e professor, quando dávamos aulas 

de Medicina Baseada em Evidências, o Prof. 
Álvaro Leite. Por ter-me marcado tanto, pedi 
autorização para usá-lo nas minhas aulas.

Não devemos esquecer o lado humano 
de nossa profissão. No livro “Amor, 
Medicina e Milagres”, o Dr. Siegel faz uma 
crítica ao distanciamento entre médico e 
paciente e à frieza de técnicas sofisticadas 
de tratamento. Mostra, que é possível 
“uma exploração mais intensa dos aspectos 
biológicos e mentais capazes de diminuir 
a rejeição a determinados tratamentos, 
amenizar sintomas e promover a cura, 
mesmo em casos graves”.

No convite de formatura vocês 
escolheram a VIDA, como tema, que vai 
se desenvolvendo desde a concepção 
até a velhice; nele vocês dizem que são 
apaixonados pela VIDA! E fazem reflexões 
sobre as várias fases da VIDA. O importante é 
que cada um nunca perca a pureza daqueles 
primeiros passos da vida acadêmica. E todos 
não percam, jamais, o brilho do olhar, que 
possuem hoje, nesta noite tão especial.

Eu represento o grupo de novos 
professores do curso de Medicina da UECE 
que desejam estimular as gerações mais 
jovens para que se engajem na luta para 
melhoria das condições de trabalho do 
médico e com isto nos aliarmos às gerações 
mais experientes para inaugurarmos uma 
nova era, onde os médicos voltem a ganhar 
respeito e não sejam manchetes de jornais, 
à conta de exemplos de profissionais 
desonestos. Sem ética, nenhum se fará 
respeitado, podem acreditar. 

Quero compartilhar com meus colegas 
professores das Disciplinas Clínicas esta 
homenagem que, hoje, vocês me fazem. Nós 
compartilhamos as dificuldades dos primeiros 
anos do curso. Nós formamos um grupo, 
cuja convivência tem sido gratificante. Quero 
compartilhar também com os professores de 
Práticas Médicas que estiveram nas Disciplinas 
de Semiologia e nas Clínicas Médicas I e III. 
Todos têm sido muito importantes para a 
formação de nossos alunos.

Quero lembrar ainda a justa 
homenagem, que vocês fizeram, ao 
escolher o Prof. José Moreira Lima para 
dar nome à Turma MedUECE 2010. O 
mesmo se aplica ao Prof. Francisco José 
Costa Eleutério, escolhido como Paraninfo. 
Ambos tiveram desempenho e influência 
marcantes, durante a formação de vocês.

Temos, pela frente, novos desafios, para 
suprir as carências e limitações do nosso 
curso, tais como a realização de concurso 
para professores efetivos; existem áreas com 

grande carência, principalmente nas disciplinas 
clínicas, e a reavaliação continuada de nosso 
programa pedagógico através de seminários e 
oficinas com os docentes e discentes, impõe-
se como uma necessidade. 

Não podemos esquecer a 
responsabilidade social da profissão médica. 
O médico, no exercício da profissão, encontra 
realidades muito diversas, hospitais lotados, 
dezenas de pacientes deitados em macas 
à espera de atendimento nas emergências 
da cidade e do Brasil inteiro. Essa é uma 
situação generalizada, ocorrente em todas 
as grandes cidades do Brasil, não apenas em 
nosso Estado. No nosso país continental e no 
Ceará, particularmente, somos testemunhas 
e vítimas de um sistema de saúde que precisa 
melhorar muito para atender às demandas 
da população. Portanto, há muito o que 
fazer, há muito pelo qual se deve lutar ...

Eu gostaria de encerrar minha fala, 
deixando com vocês dois pensamentos 
da Madre Teresa de Calcutá, eivados de 
humanidade, a lhes servirem de reflexão: 

“Todas as nossas palavras serão inúteis, 
se não brotarem do fundo do coração. As 
palavras que não dão luz,  aumentam a 
escuridão”. 

“A todos os que sofrem e estão sós, 
dai sempre um sorriso de alegria. Não lhes 
proporciones apenas os vossos cuidados, 
mas também o vosso coração”. 

De um modo bem prazeroso, transmito, 
a cada um de vocês, a minha mensagem 
pessoal, plena de muito carinho: 

Parabéns pela batalha vencida, pelos 
inúmeros obstáculos ultrapassados: as 
noites mal dormidas, as festas que deixaram 
de ir, férias fora de época devido à greve dos 
professores (mais do que justa, cujo apoio 
recebemos de vocês), férias quando os outros 
estudavam, aulas quando os outros estavam 
de férias. Ficaram acordados enquanto os 
outros dormiam. Os deslocamentos entre os 
Hospitais Escola e o campus da UECE faziam 
vocês andarem de Norte a Sul e de Leste a 
Oeste da cidade.

 Parabéns por estarem aqui hoje. 
Parabéns aos pais, aos familiares, 
companheiros, filhos, amigos...  Que 
compreenderam, ajudaram e sofreram 
juntamente com vocês. Agora é o 
momento de júbilo, hora de comemorar!!! 

Nada foi em vão, podem ter certeza. 
A saudade bate no peito, há um misto 
de felicidade, medo do futuro, sensação 
de que passou muito rápido. Um desejo 
de quero mais, e ao mesmo tempo, um 
alívio por ter conseguido vencer esta etapa 

Jornal do Médico, um 
veículo consolidado!
Por : Jorn. Juvenal de Menezes,
Editor-Chefe Reg. Prof. 1947 DRT/CE
atendimento@jargollo.ppg.br

O Jornal do Médico que já se consolidou junto a 
classe médica face o seu noticiário ser independente, 
além de também disponibilizar-se para os médicos 
tanto da capital cearense como do interior em 
divulgarem seus artigos, desde científicos até sobre 
histórias da medicina. 

A saúde no Ceará está muito bem entregue, 
pois seus profissionais que estão ocupando os 
cargos chaves no segmento saúde são competentes 
e abnegados,  vamos dar alguns exemplos: 
Academia Cearense de Medicina, Dr. Antero Coelho 
Neto, CREMEC Conselho Regional de Medicina do 
Ceará Dr. Ivan Moura Fé, AMC Associação Médica 
Cearense, Dr. Florentino Cardoso, SIMEC Sindicato 
dos Médicos do Ceará, Dr. José Maria Pontes e SESA 
Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, Dr. Arruda 
Bastos dentre muitos outros perfis que projetam os 
merecidos louvores para a medicina do Ceará.

É importante que os profissionais de saúde, 
principalmente a classe médica, continuem 
prestigiando suas entidades, comparecendo as suas 
reuniões e sendo um “VIVA VOZ” dentro delas.  A 
união é a peça fundamental para que os objetivos 
sejam alcançados, fortalecendo cada um para não 
se omitirem no engajamento nesta luta gloriosa 
pelas melhorias que devem ser dadas  para a classe, 
por tudo  o que faz em prol do bem comum.

O Jornal do Médico com o apoio que tem 
recebido de toda a classe médica, vem ampliando 
consideravelmente o seu público leitor nas cidades 
do interior. Somos eternamente gratos a FMJ 
Faculdade de Medicina de Juazeiro, hoje Estácio 
FMJ, por nos ter concedido um crédito de confiança, 
pois ainda nos seus primórdios, a FMJ, hoje Estácio 
FMJ, inseriu o seu comercial bem vistoso, na 
primeira página do jornal permanecendo por mais 
de 04 (quatro) anos.

Agradecemos também ao Diretor Administrativo 
do Colégio Luciano Feijão, Sr. Lúcio Feijão, peça 
continuidade do seu apoio comercial nas páginas do 
Jornal do Médico, seguindo seu exemplo o Dr. Diogo 
Parente e Dra. Ticiana Feijão com o Laboratório 
Clínico do Sobral, Dr. Thiago Mont’Alverne com 
sua Clínica Cirurgia do Joelho, Dr. Ivo Vaconcelos 
(Hércules) além do Sr. Benedito Arruda do 
Hotel Verde Rio. Esses investimentos tendem a 
engrandecer ampliar ainda mais a atuação do Jornal 
do Médico com a medicina sobralense.

Na próxima edição teremos uma reportagem 
especial sobre os 10 (dez) anos da FAMED, Faculdade 
de Medicina de Sobral/UFC.

Com trabalho, amor, crença e o continuado 
apoio da categoria médica e das empresas que com 
suas verbas publicitárias viabilizam a circulação do 
mesmo, nós que fazemos o Jornal do Médico só 
podemos dizer uma coisa, muito obrigado amigos!

importante da vida. Aproveitem este 
momento e depois das comemorações 
sigam em frente, busquem capacitação, 
não parem no tempo. A nenhum médico 
se permite parar de estudar. 

Parabéns meus alunos, meus colegas!
Vocês agora são médicos!

Jornal do Médico 36 UECE 2011.indd   3 04.07.2011   15:02:00



4 | Jornal do Médico Ano VII Edição 36 - Janeiro / Fevereiro - 2011

Jornal do Médico, o veículo de comunicação da classe médica em circulação há mais de 06 anos!

HGF atende cerca de 150 novos pacientes por 
semana com Hipotireoidismo

O 
Serviço de Endocrinologia do 
Hospital Geral de Fortaleza, 
HGF, atende a cada semana, 
cerca de 150 pacientes com 
hipotireoidismo. Segundo a 

chefe do setor, a médica endocrinologista 
Tânia Bulcão, são casos com complicações, 
onde o atendimento na rede básica se 
tornou insuficiente. O atendimento é 
realizado às segundas, quartas, quintas e 
sextas-feiras.

A médica Tânia Bulcão explica que 
as complicações no paciente com 
hipotireoidismo podem ter como causa 
diversos fatores como a diabetes, tumores 
hipofisários, câncer de tireoide, e outras 
doenças auto-imunes. Nesses casos, os 
pacientes precisam ser acompanhados 
mais de perto por um especialista, com 
consultas semestrais. 

Ela esclarece ainda que nos casos 
primários(sem complicações), é possível 
com o tratamento levar uma vida normal. É 
o caso da assistente administrativa Daniele 
Queiroz. Ela teve a doença diagnosticada 
há cerca de um ano, quando sentiu que 
andava muito cansada e ganhou 5 Kg 
sem uma causa aparente. Desde abril de 
2010 ela faz tratamento com exames de 

O jogador Ronaldo se despediu do futebol alegando dores constantes e 
hipotireoidismo. Conheça um pouco mais sobre esse distúrbio endocrinológico 

sangue a cada seis meses e medicação 
diária para controlar o nível do hormônio 
que o seu organismo já não produz como 
deveria. Hoje, Daniele consegue levar uma 
vida normal. Está grávida de 6 semanas 
e não descuida. Antes de procurar uma 
obstetra, ela está ainda mais próxima do 
endocrinologista. Os exames de sangue 
agora são mensais e a dosagem do 
medicamento foi aumentada. 

Para entender melhor

O que é a tireóide
Com forma parecida com a de uma 

borboleta, a glândula tireoide é localizada 
na parte anterior do pescoço, logo abaixo 
do Pomo de Adão. Reguladora da função 
de importantes órgãos como o coração, 
o cérebro, o fígado e os rins, ela produz 
os hormônios T3 (triiodotironina) e o T4 
(tiroxina).

Hipoteoidismo e Hipertireoidismo
Quando a tireoide não funciona de 

maneira correta, pode liberar hormônios 
em quantidade insuficiente, causando 
o hipotireoidismo,  ou em excesso, 
ocasionando o hipertireoidismo. Nessas 

duas situações, o volume da glândula 
pode aumentar, o que é conhecido como 
bócio. 

A tireoide atua no crescimento 
e desenvolvimento de crianças e 
adolescentes, no peso, na memória, 
na regulação dos ciclos menstruais, na 
fertilidade, na concentração, no humor e 
no controle emocional.

Quando ocorre o hipotireoidismo, o 
coração bate mais devagar, o intestino não 
funciona corretamente e o crescimento 
pode ficar comprometido. Diminuição 
da memória, cansaço excessivo, dores 
musculares e articulares, sonolência, 
aumento dos níveis de colesterol no 
sangue, ganho de peso e depressão 
também são sintomas de hipotireoidismo.

No caso de hipertireoidismo, os 
sintomas são inversos. Em geral, há 
emagrecimento, o coração dispara, o 
intestino solta, a pessoa fica agitada, fala 
demais, gesticula muito, dorme pouco, 
sente-se com muita energia, embora 
também esteja cansada.

Em recém-nascidos, o hipotireoidismo 
pode ser diagnosticado através da triagem 
neonatal, pelo “Teste do Pezinho”. Cerca de 
um a cada 4 mil recém-nascidos possuem 

hipotireoidismo congênito. Em adultos, 
na maioria das vezes, o hipotireoidismo é 
causado por uma inflamação.

O tratamento do hipotireoidismo é 
feito com o uso diário de levotiroxina, 
na quantidade prescrita pelo médico. Se 
estiver usando a medicação regularmente, 
e dessa forma mantendo os níveis de 
TSH dentro dos valores normais, quem 
tem hipotireoidismo pode levar uma vida 
saudável, feliz e completamente normal.

Mais informações:
Assessoria de Comunciação HGF

(85) 3101-7086
Gilda Barroso - gildabarroso@gmail.com

Brain Storm
Clube do Médico com nova diretoria

O Dr. José Antônio Carlos Otaviano 
David Morano foi eleito Presidente  do 
Clube do Médico para o Biênio 2011/2012

O novo Presidente colocou como 
prioridade de sua gestão, intensificar a 
revitalização do clube, estimulando a 
presença dos sócios e efetuando promoções 
de eventos variados

Os editores do JORNAL DO MÉDICO, 
aproveitam a oportunidade para dar as 
mãos ao novo Presidente e conclamar a 
classe médica para prestigiarem o colega 
que assume a presidência do Clube com 
muita  disposição.

Que a presença do Dr. Mairton Lucena, 
sua esposa Dra. Valéria Lucena, Dr. Paulo 
Montezuma, Dr. Esmaragno Neves, 
comparecendo ao Clube e prestigiando 
a Diretoria eleita, sirvam de exemplo 
e entusiasmo para que outros assim 
procedam  nos finais de semana.

Residência Médica HGF
Doutor Carlos Macêdo é o novo 

coordenador da Residência Médica de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
do HGF Hospital Geral de Fortaleza. Seu 
objetivo é de melhorar a qualidade do 
ensino aos Radiologistas formados por esta 
instituição.

Obstetricia do HGF
Doutor Joaquim Luz, chefe do serviço 

de Obstetricia do hospital, está feliz com 
a conclusão da reforma, irá propiciar 
um  aumento de 50% na capacidade de 
atendimento do setor e uma expressiva 
melhora no atendimento aos pacientes

Vision Laser com novo presidente
O Doutor Silvio Leal foi eleito Presidente 

da VISION LAZER. O Doutor Aristófanes 
Canamary  é o Tesoureiro e o Doutor  
Wantan Laércio o Diretor Médico.

Hospital São Carlos com nova comissão 
de Ética Méddica

No auditório do CREMEC, realizou-se 
a cerimônia de posse dos novos membros 

que comporão a comissão de ÉTICA 
MÉDICA do Hospital São Carlos. Ficando  
a mesma assim constituída: Presidente Dr. 
Sandro Salgueiro,Vice-Presidente Dr. João 
Flávio Lessa, Secretário Dr. Rogean Nunes, 
Membro Efetivo Dr. Lusmar Veras, Suplente 
Dr. Paulo Robson, Suplente Dr. Nilson 
Moura Fé, Suplente Dr. Francisco Galvão 
Junior.

A Sociedade Brasileira de Mastologia 
Reg. Ceará com nova direção

Para os  anos de 2011 A 2013 está 
assim constituída sua diretoria: Presidene, 
Dr. Antonio de Pádua, Vice-Presidente, Dr. 
Ercio Gomes, Tesoureiros: Doutor Eliezer 
Arrais e Doutora Paulla Valente, Secretários, 
Doutor Emmanuel Filizolla e Dr. Jorge Jales. 
O  Presidente e o Vice Presidente são do  ICC 
Instituto do Câncer do Ceará.

Luiziane Cavalcante e Cristiane Araujo, 
das Ópticas Itamaraty em Orlando (EUA)

Representando as Ópticas Itamaraty, as 
personagens acima epigrafadas,participaram 
em Orlando (EUA) do TRANSITIONS 
ACADEMY, referência no segmento. 
Aproveitando a estada naquela cidade, 
as empresárias mantiveram contato com 
fornecedores de marcas exclusivas, com o 
objetivo de trazer novidades em suas lojas

Dr. Ricardo Dias, pioneirismo no 
tratamento do ronco em Sobral e 
região.

Estudos sobre o sono e o ronco 
demonstram que o ronco não apenas 
irrita o parceiro com quem se divide a 

cama,mas também é um fator de risco para 
a saúde,pois pode provocar várias doenças 
como as cardiovasculares,hipertensão 
arterial,infarto cerebral e infarto do 
miocárdio, independente de outros 
fatores de risco como obesidade , idade 
e tabagismo A doença é diagnosticada  
através de exame físico otorrinolaringologia, 
Nasofibrolaringologia e a Polissonografia 
(teste do sono) que é o exame padrão 
ouro o Dr Ricardo Dias é especialista em 
Otorrinolaringologia (clínica e cirúrgica) e  
em Medicina do Sono. O Dr. Ricardo Dias 
integra o corpo clínico da Clinica Dr. José 
Nilson

Ivana Cristina assume Escola de Saúde 
Pública do Ceará
A Escola de Saúde Pública do Ceará tem 
novo comando. Com a nomeação de 
Haroldo Pontes como Secretário-adjunto 
da Secretaria da Saúde do Ceará, Ivana 
Cristina de Holanda Cunha Barreto assume 
a Superintendência da ESP-CE.
Doutora em Medicina na área de Pediatria 
pela Universidade de São Paulo em 2006, 
Ivana Barreto possui estágio pós-doutorado 
no departamento de Ciências da Educação 
na Universidade de Montreal no Canadá. 
Mestre em saúde pública, Ivana Barreto é 
professora-adjunta da Universidade Federal 
do Ceará, exercendo suas atividades na 
Faculdade de Medicina de Sobral, como 
docente no Mestrado Acadêmico em Saúde 
da Família da UFC e do Módulo de Atenção 
Básica à Saúde. É membro também do 
quadro de docentes do mestrado em saúde 
pública da UFC.

Dra. Níobe Furtado - Diretora Geral HGF
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Vision Laser é uma debutante

A 
Vision laser completou os 
seus quinze anos de bons e 
criteriosos serviços prestados à 
saúde ocular.

Uma debutante de olhar 
atento ao futuro e a tecnologia! A alegria  
predominou e assim nos associamos as 
comemorações dos 15 anos do VISION 
LASER (Centro de Correção Visual e Laser).

Sonhar é realizar, este foi o projeto!
Um sonho criativo e ousado de um 

grupo de oftalmologistas que mudou 
para melhor a história da oftalmologia no 
Ceará.

Esta competente equipe de 
oftalmologistas que constitue e compõe 
a Vision Laser, merece todos parabéns da 
medicina oftalmológica do Ceará. Com 
Determinação e Dedicação trabalham em 
prol da saúde ocular.

Miopia, Astigmatismo e  
Hipermetropia, estão entre as correções 
a laser. Através de atenção especial, 
este grupo de oftalmologistas, apoiado 
por equipamentos de última geração, 
adquiridos nos centros mais avançados 
da medicina internacional, constitui um 
avanço na medicina ocular.

Os editores do Jornal do Médico 
sentem-se gratificados em ver inserido nas 

páginas do referido veículo, flagrantes da 
linda história, deste centro oftalmológico, 
que tantos benefícios tem oferecido a 
sociedade.

Registramos a seguir os nomes dos 
realizadores desta criação incomparável 
que é o CENTRO DE CORREÇÃO VISUAL A 
LASER, a acreditada VISION LASER.

Começamos com o nome do Presidente 
da VISION LASER, Dr. Aristófanes 
Canamary,  Diretor Financeiro, Dr. 
Wantan Laércio, Diretor Clínico, Dr. 
Silvio Leal e os demais componentes, Dr. 
Abrahão Lucena, Dr. Aécio Dias, Dr. Airton 
Vasconcelos, Dr. Adauto Vasconcelos, 
Dr. Adriano Holanda, Dr. Daniel Justa, 
Dr. Durwagner, Dr. Eurípedes Lima, Dr. 
Fernando Furtado, Dr. Hermínio Rezenda, 
Dra. Islane Verçosa, Dr. Emilson Barros 
de Oliveira, Dr. Jorge Eldo, Dr. Josivan 
Dantas, Dra. Marineuza Memória, Dr. 
Massilon Vasconcelos, Dr. Regis Santana 
e Dr. Sysley Jean Araújo.

Parabéns a esse grupo de 
oftalmologistas homogêneo, que com 
dedicação e amor, oferecem a população 
esta prestação de serviços médico 
oftalmológico. Quem procura a VISION 
LASER ver com um OLHAR ver a segurança 
e credibilidade da equipe. 

Parabéns ao 
Dr. Arruda 
Bastos

O
s editores do Jornal do 
Médico desejavam ter podido 
abraçar e pessoalmente 
parabenizar  duplamente  ao 
Exmo Sr. Dr. Arruda Bastos.

Estes abraços seriam pela passagem do 
seu aniversário no dia 19 de janeiro recém 
findo e sua posse como SECRETÁRIO DE 
SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, conforme 
a confirmação de sua permanência no 
cargo.

Na impossibilidade de que aquele 
fato tenha acontecido, externam através 
das páginas do JORNAL DO MÉDICO, os 
sentimentos de satisfação, com um duplo 
PARABENS  de amor e alegria, com as 
bênçãos do SENHOR e da VIRGEM MARIA.

O sucesso do Dr. ARRUDA BASTOS em 
seu caminhar nas jornadas da vida, não 
veio  por acaso, foi produto de um exercício 
de vida pautado na DETERMINAÇÃO, 
DEDICAÇÃO, TRABALHO, AMOR E 
CRENÇA, com a prática destes postulados, 
o SUCESSO fez-se presente e continuará 
em sua vida.

Vamos a um flagrante em seu extenso 
currículo, que faz corar de inveja até um 
frade de pedra: Médico Especialista em 
Saúde Pública, Administração Hospitalar 
e Gestão de Saúde Oncológica, Secretario 
Executivo de Saúde do Estado  (2007 
a 2010), Superintendente da Escola de 
Saúde Pública, (2008), Conselheiro do 

Cesau, Coema e Fecop, Diretor licenciado 
do SIMEC (Sindicato dos Médicos do 
Ceará) e FUNCIONÁRIO Público Estadual

A sua confirmação no cargo de 
Secretário de Saúde do Estado do Ceará, 
aconteceu por uma questão de justiça e 
ser uma ótima opção para o Governador, 
manter na Secretaria um vencedor de dois 
desafios e premiado pela Gestão Publica 
Nacional.

Parabéns também ao Governador Cid 
Gomes pela inteligente decisão!

Esq/Dir: Dr. Aristófanes Canamary, Dr. Sílvio Leal e Dr. Wantan Laércio

Dr. Arruda Bastos - Sec. Saúde Ceará
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O Publicitário Josemar Argollo é o coordenador do Jornal do Médico em Sobral e Zona Norte! (88) 8814.6797

Curso de Medicina de Sobral 
na Academia Cearense de Medicina

O 
Neurocirurgião e 
Coordenador do Curso de 
Medicina da UFC-Campus 
de Sobral, Professor Doutor 
Gerardo Cristino Filho, foi 

o conferencista da Sessão Científica 
da Academia Cearense de Medicina 
(ACM), ocorrida na tarde da quarta-
feira, 9 de fevereiro, em Fortaleza. 
Atendendo ao convite do Presidente 
da ACM, Dr. Antero Coelho Neto e do 
Acadêmico João Barbosa Pires de Paula 
Pessoa, Professor Gerardo Cristino Filho 
apresentou aos conselheiros o Tema 
- Curso de Medicina da UFC-Campus 
de Sobral: Nova Perspectiva Sobre a 
Formação Médica. Destacou a força da 

parceria entre a Universidade Federal do 
Ceará, o Governo do Estado do Ceará, 
a Prefeitura de Sobral e a Diocese de 
Sobral, para que o Curso de Medicina 
de Sobral, que completará 10 anos em 
abril deste ano, seja reconhecido por 
sua qualidade. Em sua apresentação 
foi evidenciada a fo rça indutora do 
Curso de Medicina, que possibilitou a 
implantação dos primeiros Programas 
de Residência Médica no interior do 
Estado, em parceria com a Santa Casa 
de Sobral e a Secretaria da Saúde de 
Sobral, a implantação do Campus da 
UFC em Sobral e, mais recentemente, a 
implantação dos primeiros programas 
de Pós-Graduação stricto sensu da UFC 

e Mestrado em Saúde da Família). Ao 
final o Acad. Antero Coelho Neto, 
Presidente da ACM, destacou a 
relevância do trabalho coordenado pelo 
Professor Gerardo Cristino. O mesmo 
destaque foi dado pelos Acadêmicos 
João Evangelista Bezerra, João Pompeu 
Lopes Randal, Sérgio Gomes de Matos, 
Vladimir Távora Fontoura Cruz, Paulo 
Eduardo Garcia Picanço e Ronaldo 
Mont´Alverne, acrescentando que 
após 10 anos de implantação, o Curso 
já formou mais de 190 médicos, dos 
quais 42 trabalham em Sobral e região 
norte, o que se traduz em melhoria 
da qualidade da assistência médica à 
população cearense.

Egressos do Curso de Medicina de Sobral são 
aprovados em 1º lugar em Concurso Público

Não percam, na próxima edição
do Jornal do Médico especial 10 anos da Famed, 

Faculdade de Medicina de Sobral/UFC!!!

Fonte: Portal UFC Medicina Sobral

O 
Instituto de Saúde e Gestão 
Hospitalar (ISGH) divulgou dia 
15 passado, o resultado final 
dos aprovados na seleção 
pública para a formação do 

quadro de funcionários de níveis superior, 
médio e fundamental do Hospital Regional 
do Cariri (HRC). Os egressos da 1ª Turma 
do Curso de Medicina de Sobral, Ranyere 
Nobre da Silva e Antonio Ednardo de 
Souza, obtiveram ambos a 1ª colocação 
para os cargos de Médico Anestesiologista 
e Médico Cirurgia Geral, respectivamente.

Com 294 leitos, o Hospital Regional 

do Cariri (HRC) atenderá 1,3 milhão 
de habitantes dos 41 municípios da 
macrorregião do Cariri e das microrregiões 
de Iguatu e Tauá. O HRC é um hospital de 
urgência e emergência e dará assistência à 
população em casos de alta complexidade.

O Curso de Medicina de Sobral 
completará 10 anos de implantação em 
abril deste ano. Neste período, já graduou 
194 médicos, grande parte atuando no 
interior do Estado, o que se traduz em 
melhoria da qualidade da assistência 
médica a população cearense.

Esq/Dir: Dr. Pessoa, Dr. Antero Coelho, 
Dr. Gerardo Cristino e Dr. Ronaldo Mont’Alverne

no interior (Mestrado em Biotecnologia 

O Curso de Medicina de Sobral 
completará 10 anos de implantação 

em abril deste ano.
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A série de reportagens sobre a medicina sobralense não pára. Na próxima edição teremos especial sobre os 10 anos da Faculdade de Medicina

Conhecendo um pouco mais
sobre o presidente do CREMEC/Sobral

F
rancisco José Fontenele de 
Azevêdo, sobralense, filho da 
classe média brasileira. Formado 
em medicina pela UFC em 1978. 
Especialista em cirurgia geral 

e ultra-sonografia. Docente universit 
universitário em atividade na Universidade 
Estadual Vale do Acaraú/UVA, lotado no 
departamento de morfologia humana. 
Membro da SOBRAMES (Sociedade 
Brasileira de Médicos Escritores) secção 
Ceará. Diretor sindical do SIMEC (Sindicato 
do Médicos do Estado do Ceará) em 
Sobral. Conselheiro do CREMEC (Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Ceará) 
em Sobral.
Ex-presidente do Centro Médico Cearense 
Zona Norte (atual AMC) ano de 1984;

“Os incomodados 
é que movem o 

mundo”

Fundador da Unimed Sobral e seu 
Superintendente durante 16 anos;
Juntamente com o Dr. Mont’Alverne 
no ano de 1981 realizou a primeira 
operação cirúrgica cardíaca de urgência 
(Ventrícolorrafia) na Santa Casa de Sobral;
Diretor Clínico da Santa Casa de Sobral;
Sócio Efetivo da Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografia;
Sócio Efetivo do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões;
Servidor Público da Secretaria de Saúde do 
Estado (lotado no CEM/Sobral).

EXPEDIENTE

O Jornal do Médico edição 36/2011 é um 
veículo independente editado pela Agência J. 
Argollo Comunicação & Marketing desde 18 
de Outubro de 2004, (Dia do Médico). Sua 
viabilização é feita através dos amigos da 

Classe Médica.

Agência Gestora:
J. Argollo Comunicação & Marketing

Portal: www.jargollo.ppg.br
Skype: jargollo.ppg.br

E-mail: atendimento@jargollo.ppg.br

Móvel: (85) 9667.3827
Sobral: (88) 8814.6797
Cariri: (88) 9642.8622

Portal: www.jornaldomedico.med.br
Twitter: @jornaldomedico

Facebook: Jornal do Médico
Orkut: Jornal do Médico

Apoio e Fonte de notícias:
Secretarias de Saúde (Ceará, Fortaleza, 

Sobral, Juazeiro do Norte e Iguatú), HGF - 
Hospital Geral de Fortaleza, HGWA - Hospital 
Geral Dr. Waldemar Alcântara, HM Hospital 

de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart 
Gomes, HSMM Hospital de Saúde Mental de 
Messejana, HGCC Hospital César Cals, HUWC 

(Hosp. Universitário Walter Cantídio), IJF - 
Instituto Dr. José Frota, AHECE - Associação 
dos Hospitais do Ceará, FENAM - Federação 
Nacional dos Médicos, UFC (Faculdade de 
Medicina), UECE (Faculdade de Medicina), 
Estácio/FMJ (Faculdade Medicina Juazeiro), 

Dr. Azevedo (Cremec Sobral), Dr. Carlos 
Arcanjo (Unimed Sobral), Dr. Claudio 

Gleidston  (Cremec Cariri), Dr. Robério Motta 
(AMC Cariri), Dr. Herculano Silva dentre 

outros.

Editor-Chefe e Diretor Responsável:
Jornalista Juvenal de Menezes

Reg. Prof. 1947 DRT/CE

Jornalista Responsável:
Paulo Afonso de Paiva Cavalcanti

Reg. Prof. 18613 DRT/RJ

Publicitário:
Josemar Argollo de Menezes

Diretor Jurídico:
Dr. Roberto Christoffel OAB/CE 11324

Relações Públicas:
Nahimi Argollo de Menezes

Revisão e Copy-Desk:
Plantão Gramatical

Repórter Fotográfico:
Rui Norões, João Justino,

Raimundo Araújo, Jeová Dourado, Fernando 
Farias, Marcelo Holanda e Banco de Imagens 

de Entidades e Hospitais.

A responsabilidade dos textos publicados 
são de seus autores, não exprimem 

obrigatóriamente a opinião da redação.

O Laboratório Clinico de Sobral está de parabéns pelo seu aniversário

O 
Laboratório Clinico de Sobral, 
ainda curte a passagem do 
seu 35º aniversário, recebendo 
incontáveis parabéns, mas a 
cidade de Sobral, com todos 

os seus munícipes sentem-se parabenizados 
também. A credibilidade conquistada pelo 
Laboratório junto a população cearense no 
decorrer destes 35 anos de bons e criteriosos 
serviços prestados faz com que o Dr. Diogo 
Honório Gomes Parente, sinta-se gratificado 
por toda esta luta incessante e esforço quase 
sobre humano, para que o Laboratório Clínico 
de Sobral, cumprisse a missão para a qual foi 
projetado e tornar-se um orgulho para a sua 
cidade e satisfação de sua população.

Nós que fazemos o Jornal do Médico, 
irmanamo-nos com toda a população 
sobralense, para proclamar aos quatro 
ventos que foi feito justiça ao laboratório, 
quando por iniciativa do vereador José 
Crisóstomo Barroso Ibiapina (Zezão do PP) 
a Câmara Municipal de Sobral outorgou 
a comenda Dr. José Tupinambá da Frota 
ao citado laboratório, pelos relevantes 
serviços prestados à população ao longo 

dos seus 35 anos de sua fundação.
Toda esta vitoriosa jornada foi 

sedimentada em uma prestação de serviços 
laboratoriais onde a ética, amabilidade 

e profissionalismo acompanhavam “pari 
passo“ o dia a dia do laboratório, com 
os seus integrantes atuando dentro do 
postulado Trabalho, Amor e Crença!

Secretário de Saúde acolhe ingressos do Curso de Medicina da UFC em Sobral

N
a manhã do dia 15/fev 
passado, o secretário da 
Saúde e Ação Social, Carlos 
Hilton, juntamente com o 
secretário adjunto, Vicente 

Pinto, participou do acolhimento dos 
alunos ingressos no Curso de Medicina da 
UFC – Sobral, para 2011. Na oportunidade, 
Carlos Hilton apresentou os equipamentos 
do sistema municipal de saúde que 
estarão à disposição dos recém-ingressos 
durante a sua formação médica no Curso 

de Medicina da UFC em Sobral. Durante 
a sua explanação, o secretário da saúde 
falou sobre a evolução do sistema público 
de saúde, sobre os primeiros momentos 
da criação do Curso de Medicina, e a 
responsabilidade dos novos estudantes 
de Medicina de Sobral. “Vocês são 
privilegiados, pois vão ocupar a partir de 
agora os assentos de uma Faculdade de 
Medicina que é uma das melhores do País, 
com um dos mais altos rendimentos de 
aprovação nos concursos de Residência 

Médica. A Secretaria da Saúde está 
disponibilizando todos os equipamentos 
para a formação de vocês, que têm uma 
importante missão para com a saúde com 
a população, bem como um importante 
compromisso social a cumprir”, destacou 
Carlos Hilton. O secretário adjunto, 
Vicente Pinto, ressaltou o sentimento de 
união que deve orientar todos os passos 
dos novos acadêmicos

Dr. Diogo Parente e 
Dra. Ticiana Feijão

Dr. Diogo Parente e 
Dra. Ticiana Feijão
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Muito obrigado aos médicos e empresários sobralenses pelo apoio e crédito de confiança depositados no Jornal do Médico!!!

Relações de Trabalho e sindicalismo pautaram 
Fórum Trabalhista Regional do NE
Fonte: Assessoria de Imprensa do Simepe

R
epresentantes das entidades 
médicas de Pernambuco, Alagoas, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí, Sergipe e Bahia, 
participaram nos dias 18 e 19 de 

fevereiro, do Fórum Trabalhista Regional e do 
Encontro Sindical do Nordeste, no Hotel Sete 
Colinas, em Olinda -PE. O evento foi uma 
iniciativa conjunta da Federação Nacional 
dos Médicos (Fenam) e Federação de 
Médicos do Nordeste (Fenamed), e  incluiui 
em sua pauta temas como: organização, 
financiamento, diagnóstico sindical, relações 
de trabalho, precarização, aspectos históricos 
do sindicalismo, privatização da saúde, entre 
outros.

Os trabalhos foram abertos com as 
boas vindas do presidente do Sindicato dos 
Médicos de Pernambuco (Simepe), Silvio 
Rodrigues, destacando o momento histórico 
para o movimento médico, visando definições 
e estratégias de luta nos serviços público e 
privado, além da saúde suplementar.

Logo depois, o presidente da Federação 
de Medicos do Nordeste (Fenemed), Tarcísio 
Dias, colocou em pauta a aprovação 
do estatuto de entidade. Os médicos 
apresentaram uma  série de propostas  de 
mudanças para adequar o documento à atual 
conjuntura política e sindical.”As mudanças 
são necessárias, uma vez que o estatuto 
estava defasado em alguns de seus principais 
artigos. Avançamos para um estatuto 
moderno que possa atender as demandas e 
as lutas sociais dos médicos, da sociedade e 
da saúde pública”, assinalou.

Discussões e questionamentos -  Outro 
tema relevante do evento foi o financiamento/
funcionamento da Federação, com a 
participação de cada sindicato, da Fenam e 
periodicidade dos eventos. Os representantes 
das entidades médicas nordestinas discutiram 
suas realidades econômicas, fizeram 
questionamentos, apontaram preocupações, 
bem como apresentaram propostas durante 
os debates.

No começo da tarde, sob a coordenação 
do secretário de Relações do Trabalho da 
Fenam, Antônio Jordão, foi apresentado 
o questionário já encaminhado aos 
sindicatos médicos sobre o diagnóstico 
sindical e das relações de trabalho. O 
assunto foi amplamente debatido, com 
posicionamentos em relação à autonomia, o 
papel da organização sindical, além das lutas 
específicas da categoria médica em cada 
estado.

Cartão vermelho para as Organizações 
sociais - Por fim, as propostas para o 
movimento médico do Nordeste, com 
experiência da Bahia com a fundação estatal 
para o PSF. Os estados de Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí, Maranhão, Amazonas e São 
Paulo criticaram com ênfase o modelo das 
OSs (Organizações Sociais) e das OSCIPs 
(Organizações da Sociedade Civil para 
Interesse Público). Os médicos reafirmaram 
que essas organizações representam a 
precarização da gestão de serviços de saúde, 
porque atentam contra os princípios e 
diretrizes do SUS.

Formação  Sindical
Os aspectos históricos do Sindicalismo 

Médico e a importância que os sindicatos 
representam para a sociedade em geral 
também foram expostos durante o encontro. 
O representante da Secretária de Assuntos 
da Saúde do trabalhador da CUT-PE, João 
Rufino, destacou que os médicos pertencem 
a uma categoria que está bem representada 
em todo território nacional. Outro ponto 
foi o papel que os sindicatos exercem na 
sociedade e sua organização, tema da 
palestra do professor de Pós Graduação de 
Ciências Políticas da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), Michel Zaidan, que 
defendeu que as lutas em que os médicos 
tem se empenhando nos últimos anos ajudou 
a transformar a história da saúde pública no 
País  e a valorização da profissão.

Privatização da Saúde
Representando o estado de Sergipe, o 

presidente do Sindimed-SE, José Menezes, 
abordou o tema: Privatização na saúde como 
contra-reforma.  “É preciso intensificar a luta 
contra a terceirização da saúde pública do 
Brasil”,defendeu.

Comunicação Eficaz
A força dos sindicatos e suas mobilizações 

foram caracterizados como os fatores quem  
impulsionam a valorização dos médicos em 
seus estados. A presidente do Sindicato dos 
Médicos do Piauí, Lúcia Santos, atribuiu a 
forma como as entidades médicas sindicais 
atuam em defesa do profissional com 

responsáveis por um sindicato bem sucedido.  
A comunicação também foi um destaque 
várias vezes citados. Segundo o presidente do 
Sindicato dos Médicos do Maranhão, Adolfo 
Paraíso, é necessário investir nos meios de 
comunicação e tirar proveito das novas mídias 
tecnológicas para divulgar as mobilizações, 
movimento, lutas e reivindicações. Em 
seguida, a gerente operacional do Sindicato 
dos Médicos de Rio Grande do Sul (Simers), 
Helena Scheurmann, enfatizou os debates 
anteriores reafirmando que a comunicação 
é um trunfo para os sindicatos, assim com 
toda a estrutura e serviços que a entidade 
disponibiliza aos médicos.

Ordem do Dia
Por fim o presidente do Sindicato dos 

Médicos do Ceará (Simec) encerrou os debates 
com exposições sobre a pauta prioritária do 
sindicalismo médico. O palestrante enumerou 
algumas pontos que contemplam a ordem 
do dia dos movimentos médicos: carreira 
médica, saúde suplementar, terceirização da 
saúde pública, salário mínimo profissional, 
mercantilização do ensino e implantação da 
CBHPM.

Após o encerramento dos trabalhos 
ficou deliberado que as lutas dos médicos 
do Nordeste sejam unificadas em relação ao 
piso salarial,  a carreira estado e medicina 
suplementar (CBHPM). Vale destacar as 
presenças dos representantes dos Sindicatos 
Médicos do Amazonas e Paraná que também 
enriqueceram os debates com suas propostas 
e esclarecimentos.

Secretário participa de lançamento do programa Saúde Não Tem Preço

O 
vice-presidente do 
Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems) 
e secretário de Saúde 

de Fortaleza, Alexandre José 
Mont’Alverne Silva, participou, no dia 
3 de fevereiro passao, do lançamento 
do Programa Saúde Não Tem Preço, 
pela presidente Dilma Rousseff e o 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 
A cerimônia ocorreu no Palácio do 
Planalto e contou com a presença de 
diversas autoridades, como o vice-
presidente Michel Temer e o ministro 
da Casa Civil, Antônio Palocci.

Com este Programa, a partir deste 
mês (fevereiro) o Ministério da Saúde 
vai disponibilizar medicamentos 
gratuitos para o tratamento de 
hipertensão e diabetes na rede de 
farmácias e drogarias conveniadas à 
rede Aqui Tem Farmácia Popular.

Para o secretário Alexandre 
Mont’Alverne, este programa 
consagra duas grandes lutas que os 
secretários municipais e estaduais 
de Saúde vêm travando ao longo 
dos anos: o acesso a medicamento e 
financiamento. ‘Além do aumento do 
acesso das pessoas com hipertensão 
e diabetes aos medicamentos a 
custo zero pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), o tratamento destas 
doenças é essencial para redução de 
complicações futuras. O Programa 
é de certa forma um financiamento 
indireto da União para os Estados 

e Municípios, possibilitando aos 
gestores usar o orçamento na 
compra de outros medicamentos 
tão imprescindíveis quanto estes’, 
ressalta Mont’Alverne.

Para garantir a execução e futura 
ampliação do programa, o Ministério 
da Saúde montou uma equipe 
técnica, contando com o serviço de 
Ouvidoria – para avaliar a satisfação 
dos usuários; e com a participação do 
Departamento Nacional de Auditoria 
do SUS, o Denasus – a fim de avaliar 
se a dispensação dos medicamentos 
está sendo feita de maneira adequada 
e se a implantação do programa está 
se dando de acordo com as normas 
estabelecidas.

A oferta de medicamentos gratuitos 
na rede Aqui Tem Farmácia Popular foi 
normatizada por portaria do Ministério 
da Saúde e viabilizada por acordo 
com sete entidades da indústria e do 
comércio farmacêutico (Associação 
da Indústria Farmacêutica de 
Pesquisa – Interfarma; Associação dos 
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais 
– Alanac; Associação Brasileira das 
Indústrias de Medicamentos – Pró-
Genéricos; Sindicato das Indústrias de 
Produtos Farmacêuticos do Estado de 
São Paulo – Sindusfarma; Associação 
Brasileira de Redes de Farmácia e 
Drogarias – Abrafarma; Associação 
Brasileira do Comércio Farmacêutico 
– Abcfarma; Federação Brasileira das 
Redes Associativistas de Farmácias – 
Febrafar).

Portaria
O evento marcou também o anúncio 

do credenciamento da drogaria de 
número 15 mil no Aqui Tem Farmácia 
Popular, que atualmente beneficia, 
por mês, cerca de 1,3 milhão de 
pessoas em todo país. Na ocasião, o 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
assinou a portaria que regulamenta a 
distribuição gratuita de medicamentos 
para hipertensão e diabetes, bem 
como estabelece o prazo máximo - 
até o dia 14 deste mês – para que as 
farmácias conveniadas se adaptem às 
novas regras.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, o orçamento anual do 
programa Aqui Tem Farmácia Popular 

é de R$ 470 milhões, e o impacto 
dessa nova medida será definido com 
base nas informações do sistema de 
gerenciamento do programa.

Presente em mais de 2,5 mil 
municípios, o programa Farmácia 
Popular foi criado em 2004 com o 
objetivo de oferecer medicamentos 
essenciais a um baixo custo para a 
população, melhorando o acesso e 
beneficiando uma maior quantidade 
de pessoas. Os medicamentos 
podem ser adquiridos na rede Aqui 
Tem Farmácia Popular, onde o 
cidadão deve apenas apresentar um 
documento com foto, CPF e a receita 
médica para ter acesso ao benefício.

Dr. Alex Mont’Alverne - Sec. Saúde Fortaleza
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