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O MELHOR DO BRASIL É O BRASILEIRO!

Congresso Brasileiro de Cirurgia realizado
pela primeira vez em Fortaleza/Ce

O XXIX Congresso Brasileiro de Cirurgia realizado do dia 21 a 25 de 
agosto no Centro de Convenções, em Fortaleza/Ce, reuniu a maior 
congregação de médicos e cirurgiões de todo o Brasil. Realizado desde 
1938, geralmente no eixo Rio – São Paulo, o encontro aconteceu pela 
primeira vez na capital cearense. O Coordenador Geral do Congresso 
TCBC Heládio Feitosa de Castro Filho disse que essa foi uma grande 
oportunidade para a comunidade médica cearense. “Há muito tempo o 
Ceará almejava receber um evento desse porte, com essa qualidade. Foi 
uma ótima chance, bem consagrada... continua pág. 02
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A medicina cearense 
cada vez mais em 
evidência
Por: Jorn. Juvenal Menezes DRT-CE 1947
E-mail: juvamenezes@gmail.com
Nesse período de Julho/Agosto a medicina 
cearense merece destaque pelos seguintes 
fatos, vejamos:
Pela primeira vez em Fortaleza/Ce foi realizado 
pela Sociedade Brasileira de Uroligia/Ce, o 
Congresso Cearense de Urologia.
Tivemos também, a III Jornada Cearense de 
Radiologia realizada após 10 anos e outros 
grandiosos eventos com a cultura médico-

EDITORIAL
científica sendo o destaque.
O Jornal do Médico, para satisfação de seu 
nobre público leitor, tem agora um novo 
quadro entitulado “Direito Médico”, onde 
o CREMEC através de seu departamento 
jurídico disponibilizou graciosamente de 
sua assessoria, o competente advogado Dr. 
Pádua Moreira.
Destacamos a memorável eleição do Dr. 
Florentino Cardoso à presidência da AMB 
- Associação Médica Brasileira, com um por 
menor, é o primeiro na história da AMB onde 
um médico que nasceu, estudou e exerce a 
Medicina no Ceará ocupa a presidência.
Os 70 anos do SIMEC completados no dia 
29/08 porém comemorado no dia 26/09 

com uma digna festa homenageando seus 
ex-presidentes ainda vivos, além de uma 
homenagem póstuma ao médico e sindicalista 
Francisco da Chagas Dias Monteiro (Chico 
Passeata), falecido no dia 12/08.
A Academia Cearense de Medicina realizou 
sua XIV Bienal com um cerimonial que fez jus 
prestigiado pelo seu corpo acadêmico.
Sobral teve a posse como novo sócio da 
SOBRAMES o notável e renomado médico 
sobralense, Dr. Azevêdo (Pres. Cremec/Zona 
Norte). Destacamos também que Sobral 
sediará a XXVI edição do Outubro Médico 
nos dias 27 à 29 de Outubro na Faculdade de 
Medicina de Sobral/Ce.
No Cariri o nobre, renomado e notável médico 

Dr. Robério Motta está 
ocupando a presidência da 
SCG - Sociedade Cearense 
de Gastroenterologia e 
que neste ano realizará o V 
Gastro Cariri em 10 anos de 
existência.
Encerramos agradecemos ao 
nosso fiel público leitor pelo 

Brain Storm
AMB - Associação Médica Brasileira
O médico cearense Dr. Florentino de Araújo 
Cardoso Filho foi eleito dia 25/ago em chapa 
única para a presidência da AMB - Associação 
Médica Brasileira triênio 2011 - 2014. É a 
primeira vez na história da AMB onde um 
médico que nasceu, estudou e exerce a 
Medicina no Ceará ocupa a presidência. 
É a medicina cearense fazendo história no 
Brasil.

AMC - Associação Médica Cearense
Dra. Sidneuma Melo Ventura, Pediatra-
Neonatologista de reconhecida 
competência foi eleita presidenta da AMC 
triênio 2011 – 2014.Parabéns!

Plantas Medicinais
Renomado professor da UFC, contemplado 
com a comenda Sereia de Ouro, com mais 
de dez livros de pesquisas sobre plantas 
medicinais publicado, o médico Francisco 
José de Abreu Matos é mais um cearense 
que se destaca na fitoterapia. “Ele nos 
ensinou a ver e amar a planta medicinal em 
si, mas o homem que fez uso dela”.

Ceará recebe o primeiro Doutorado em 
Cardiologia da Região
O Ceará foi agraciado recentemente com 
o primeiro Doutorado em Cardiologia do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, 
no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto 
Studart Gomes (HM). O curso tem duração 
de quatro anos e conta atualmente com 14 
alunos, 11 deles profissionais do HM.
De acordo com o coordenador do curso, 
Ítalo Martins, trata-se de um curso 
interinstitucional cujo objetivo é “promover 
a turma inicial com todo o ensino [e 
embasamento técnico] para que ela possa 
ensinar outra turma em um curso de pós-

graduação”, explica.

Responsabilidade Social
A Selene Medicamentos exercerá sua 
Responsabilidade Social via Programa 
Doação Solidária, efetivado junto aos 
empreendimentos de comércio, indústria e 
serviços de Fortaleza/Ce em prol do Iprede, 
instituição cearense que há 25 anos combate 
a desnutrição infantil, promovendo a 
nutrição e o desenvolvimento de baixinhos 
com idades entre zero e seis anos, e, 
mais recentemente, desenvolvendo ações 
que visam o fortalecimento das famílias 
das crianças assistidas através da figura 
central das mães que vivem em situação de 
vulnerabilidade e pobreza.

SIMEC 70 anos

XXIX Congresso Brasileiro 
de Cirurgia em Fortaleza/Ce

O 
XXIX Congresso Brasileiro 
de Cirurgia realizado do 
dia 21 a 25 de agosto no 
Centro de Convenções, em 
Fortaleza reuniu a maior 

congregação de médicos e cirurgiões 
de todo o Brasil. Realizado desde 1938, 
geralmente no eixo Rio – São Paulo, o 
encontro aconteceu pela primeira vez na 
capital cearense. O Coordenador Geral 
do Congresso TCBC Heládio Feitosa 
de Castro Filho disse que essa foi uma 
grande oportunidade para a comunidade 
médica cearense. “Há muito tempo o 
Ceará almejava receber um evento desse 
porte, com essa qualidade. Foi uma 
ótima chance, bem consagrada. Pois 
possivelmente demorará a ocorrer outro 
aqui”, completou.
Durante os cinco dias, 520 especialistas 
renomados, brasileiros e estrangeiros, 
discutiram temas de grande relevância 

Por: Jorn. Carolina Barreto (Repórter Jornal do Médico) atendimento@jargollo.ppg.br

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA

na área cirúrgica, como inovações 
tecnológicas em cirurgia, trauma, 
câncer, cirurgia da obesidade e do 
diabetes, hérnias, prevenção e controle 
das infecções, transplante de órgãos, 
vídeo cirurgia e robótica, dentre outros.  
Nesta edição o Congresso Brasileiro 
de Cirurgia contou com quase 3 mil 
inscritos entre, médicos congressistas, 
acadêmicos e palestrantes. Grandes 
nomes da Cirurgia Geral Brasileira 
e 14 palestrantes internacionais 
abrilhantaram o evento.
A solenidade de abertura, realizada 
no Auditório Renato Pacheco contou 
com a apresentação da Camerata da 
Unifor onde compareceram médicos, 
conferencistas e estudantes. Para 
o Cirurgião Geral e Conferencista 
Alexandre Nonato Filho, o evento 
teve uma ótima programação, muito 
bem elaborada com temas atuais e 

abrangência geral de conhecimentos 
médicos. Sobre o grande número de 
palestras e discussões ele aponta: “A 
diversidade de assuntos é muito vasta, 
então procuramos participar daquilo 
que mais se adéqua a nossa realidade 
de prática, ao nosso dia a dia e nossas 
condições de trabalho.”
O Presidente do XXIX Congresso 
Brasileiro de Cirurgia, TCBC Gaspar 
de Jesus Lopes Filho classificou o 
evento como de muito sucesso. “A 
importância do encontro para o meio 
médico foi enorme, pois trouxe temas 
de grande importância e relevância 
para a área cirúrgica. Os objetivos 
foram superados, contando com 

grande participação da indústria 
farmacêutica, de equipamentos, 
órgãos governamentais e outros 
parceiros. Além de uma saudável 
troca de experiências, o evento foi 
um momento de reencontro entre os 
colegas de todos os lugares do Brasil.”
Confira mais em www.jornaldomedico.med.br

A comemoração de uma data especial 
mereceu uma festa à altura. E os 70 
anos do Sindicato dos Médicos do 
Ceará, completados dia 29/08, foram 
comemorados na noite do dia 26/08, no 
Fiesta’s Buffet.
Na ocasião, foram homenageados os ex-
presidentes do SIMEC ainda vivos, além 
de uma homenagem póstuma ao médico 
e sindicalista Francisco da Chagas Dias 
Monteiro (Chico Passeata), falecido no dia 
12 de Agosto. A festa também marcou a 
entrega da Comenda Sindical Médica à 
pediatra Aldaíza Marcos Ribeiro. Também 
recebeu homenagem o médico Antero 
Gomes Neto, diretor do SIMEC e chefe da 
equipe que realizou o primeiro transplante 
de pulmão do Norte-Nordeste, no Hospital 
de Messejana.

crédito de confiança e fiquem atentos que 
na próxima edição teremos várias novidades, 
pois estaremos chegando a 40 edições 
ininterruptas em 07 anos de existência onde 
um dos destaques seá o Dia do Médico. Até 
lá!!!
Os editores



Jornal do Médico Ano VII Edição 39 - Julho/Agosto - 2011 | 3

A XVII edição do Congresso Cearense de Cardiologia trouxe à tona 
muito mais que técnicas e novas tecnologias no setor. 

O 
evento teve como 
destaque a “o resgate da 
soberania clínica”, cujo 
valor abrange toda a área 
de Saúde. O Congresso 

foi realizado pela Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC/CE), e aconteceu 
entre os dias 03 e 05 de agosto de 
2011 em Fortaleza/CE.

Por: Jorn. Douglas de Paula Simão (Repórter Jornal do Médico) atendimento@jargollo.ppg.br

CONGRESSO CARDIOLOGIA

PIONEIRISMO

I Congresso Cearense 
de Urologia em Fortaleza/Ce

N
os dias 11 a 13 de Agosto foi 
realizado em Fortaleza/Ce, 
o I Congresso Cearense de 
Urologia. Evento promovido 
pela Sociedade Brasileira de 

Urologia/CE. Obteve a inscrição de 280 
congressistas. Na referida programação 
do Curso Saúde do Homem (dia 11/08) 
foram realizadas palestras nas quais 
demonstraram a importância da prevenção 
e formação profissional capacitada para 
desenvolver com a sociedade. Dentre as 
temáticas abordadas pelos palestrantes 
destacamos: Curso Saúde do Homem 
(Dr. Galeno Taumaturgo Lopes 1° parte); 
Saúde do homem e envelhecimento com 
qualidade de vida (Dr. Antero Coelho 
Neto); Enfermagem (Dra. Anna Flávia 
Café); Patologia Prostática (Dr. Felipe dos 
Santos Soares); CA de Próstata Screening 
– Diagnóstico e Tratamento (Dr. Parsifal 
Botelho); Disfunção Erétil (Dr. Fábio 
Fernandes Dantes); Gastroenterologia (Dr. 
Francisco Sérgio Rangel de Paula Pessoa); 
Doenças Metabólicas (Dra. Cristina 
Façanha) dentre outros.
O coord. Dr. Galeno Taumaturgo Lopes 
destaca que o evento tem como principal 
objetivo: Demonstrar ao homem a 
importância de fazer exames de maneira 
periódica, já que o câncer de próstata 

Por: Jorn. Janaía Vianna - Repórter Jornal do Médico - atendimento@jargollo.ppg.br

vem a ser uma das doenças na qual mais 
mata os homens, quando diagnosticado 
precocemente as chances de tratamento 
e cura são maiores. Explana também 
que muitas vezes o homem é o gestor 
da família, trabalha bastante e usa 
essa justificativa para não procurar as 
unidades médicas, o doutor enfatiza 
a importância da acessibilidade da 
população ao setor público de saúde. E 
finaliza “o Ceará junto com o Ministério 
da Saúde está levantando a bandeira de 
política nacional de saúde do homem”.
No desenvolvimento das palestras tivemos 
a estimável presença do Dr. Antero Neto 
(Pres. da Academia Cearense de Medicina), 
afirmou em sua palestra que a urologia 
brasileira desenvolveu consideravelmente 
no decorrer dos anos. E na sua trajetória 
um fator de destaque é a mobilização 
da consciência para a cura, na qual deve 
haver a promoção da saúde das pessoas 
possibilitando o diagnóstico de doenças 
e sua maior probabilidade de cura. E 
quando discorre sobre a dificuldade das 
pessoas em procurar cuidados médicos 
Dr. Antero destaca um provérbio chinês: 
“Para mudar precisa de um grande amor 
ou uma grande dor”, quando se trata 
desse tabu que cerca o exame do câncer 
de próstata relata que a característica 

típica do machismo latino americano, 
mas foi percebido na atualidade que esse 
mito está se desmistificando, finaliza que 
os homens vivem muito menos do que 
as mulheres, e é necessário aprender com 
elas essa busca da prevenção de doenças 
desde cedo.
Com o decorrer das palestras ressaltamos 
dentre os congressistas a atenção acerca 
das temáticas abordadas nas mesas, 
através de explicações pertinentes 
sobre as diversas formas de prevenção 
e intervenções. Segundo a participante 
Chris Evert (Médica Família PSF), o evento 
qualifica a importância de se discutir a 
saúde do homem, pois ele sempre esteve 
afastado da unidade de saúde, e com essa 
sensibilização dos profissionais mostrando 
as suas experiências, as barreiras 

ultrapassadas no dia-dia  é enriquecedor. 
E em relação à quebra de tabus o homem 
ainda tem muito no que avançar, e 
as palestras de sensibilização são um 
caminho como foi citada na palestra da 
Dra. Ana Flávia, nos quais devemos seguir 
para chegar ao público masculino e obter 
resultados satisfatórios. 
A partir das explanações apresentadas 
no congresso podemos destacar a 
abertura para novas formas de trabalho 
com a adequação da realidade da 
desmistificação de mitos sociais e o 
retorno esperado pela medicina. 
O inicio deste evento mostrou para a 
sociedade que a medicina no Ceará 
vem atuando de maneira enérgica na 
busca de inovações e humanização em 
seus atendimentos.

De acordo com o presidente da SBC/
CE, Dr. José Sebastião de Abreu, o 
tema central do evento tinha como 
objetivo discutir a “necessidade de 
manter a humanização do médico no 
atendimento”. Segundo o Cardiologista, 
“a soberania clínica significa [garantir] 
mais humanidade com o paciente 
durante o atendimento clínico, conversar 

com o paciente. O mais importante é o 
contato clínico”, explicou.
Na pauta do Congresso discutiram-
se ainda as necessidades encontradas 
pelos profissionais em suas profissões, 
como condições de trabalho 
mais adequadas, formação para 
proporcionar atendimentos mais 
humanizados e melhor remuneração.

O pres. Dr. José Abreu destacou ainda a 
importância do XVII Congresso Cearense 
de Cardiologia para a comunidade 
médica no Ceará, mas também para toda 
os cidadãos que poderão usufruir de 
melhores atendimentos.
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APÓS 10 ANOS

ÉTICA E BIOÉTICA MÉDICA

Após 10 anos, SOCEARA realiza a III Jornada 
Cearense de Radiologia 

XIV Bienal da Academia 
Cearense de Medicina

M
édicos Radiologistas 
de todo o Brasil 
reuniram-se para a 
III Jornada Cearense 
de Radiologia nos 

dias 26, 27 e 28 de agosto no Hotel 
Vila Galé, em Fortaleza. O evento 
promovido pela Sociedade Cearense 
de Radiologia (SOCEARA) recebeu 
cerca de 400 inscritos, entre médicos, 
residentes e estudantes da área. 
Cynara Alves, residente do 4º ano 
de Radiologia viu o Encontro como 
uma grande oportunidade para 
engrandecer seus conhecimentos. 
Para ela, ter contato com experiências 
de outros profissionais e trocar 
conhecimento foi muito proveitoso.
Há 10 anos sem ocorrer o evento, a 
edição deste ano contou com uma 
excelente estrutura e organização. 
As palestras foram ministradas 
em três auditórios onde os nomes 
mais conceituados da Radiologia 
nacional e mundial compartilharam 
seus conhecimentos com outros 
profissionais. Presidente da SOCEARA, 
Dr. Cláudio Régis Sampaio Silveira 
destacou a grande importância 
da reativação do encontro ao 
proporcionar aos radiologistas 
e ultrassonografistas do Ceará a 
educação continuada e a atualização 
de qualidade. “Essa atualização 
beneficia toda a comunidade, 
porque proporciona melhorias nos 
atendimentos, aperfeiçoando os 
cuidados aos pacientes.” explicou. 
A Jornada trouxe como novidades 

A 
XIV Bienal da Academia 
Cearense de Medicina realizado 
nos dias 30 e 31 de agosto 
no Hotel Sonata de Iracema, 
em Fortaleza reuniu grandes 

nomes das Academias de Medicina de 
todo o Brasil. Os trabalhos apresentados 
nesta edição abordaram temas sobre 
Ética e Bioética Médica. O Presidente da 
Federação Brasileira de Academias de 
Medicina, Ac. José Leite Saraiva vê uma 
grande importância nesse evento que se 
realiza de dois em dois anos: “Na nossa 
área, a medicina, e no momento atual, em 
que, o mundo está em transformação e as 
vezes essa transformação não traduz os 
anseios de entidades que labutam com a 
ciência, a tecnologia, a educação médica, 
a cultura médica, esse tipo de atividade é 
sumamente importante. É uma maneira 
de se resgatar a história, sobre tudo, da 
medicina e com isso, a gente mostrar aos 
futuros profissionais da área da saúde, 
que não existirá futuro se a gente não se 
apoiar no passado e projetar o presente.” 
ressalta.
Com 93 médicos inscritos, o objetivo 
da Bienal foi de mobilizar a Academia 

Por: Jorn. Carolina Barreto - Repórter Jornal do Médico - atendimento@jargollo.ppg.br

Por: Jorn. Carolina Barreto - Repórter Jornal do Médico - atendimento@jargollo.ppg.br

principalmente as inovações no campo 
da neuroradiologia (tratamentos de 
AVC), tomografias, ultrassonografias 
3D e obstétricas, destacadas pelo 
presidente da SOCEARA.
A abertura do evento contou com a 
participação de grandes nomes da 
medicina. Vários títulos de Membros 
Honorários da Sociedade Cearense 
de Radiologia foram entregues em 
homenagem aos importantes médicos 
da área. Manoel Aparecido Gomes 
da Silva, presidente do Colégio 
Brasileiro de Radiologia foi um dos 
agraciados. “Achei esse evento de 
enorme significância para a radiologia 
e para a medicina, pois firma cada vez 
mais o Ceará como pólo de difusão e 
atualização do conhecimento médico 
dentro da Radiologia. Foi um ganho 
enorme, não só para o Ceará, como 
também para os estados vizinhos, 
tornando-se desnecessária a ida até São 
Paulo. No Ceará temos hoje um nível de 
radiologia igual ao que é exercido em 
São Paulo.” assegurou o presidente.
Isabel Costa, Coordenadora da III 
Jornada Cearense de Radiologia 
destacou também que vários 
expositores puderam mostrar seus 
aparelhos e novidades na radiologia e 
ultrassonografia. “Esperamos que o nível 
da Radiologia Cearense seja reconhecido 
pelo auto grau de desenvolvimento que 
nós temos e que isso seja tomado como 
referência para radiologistas do mundo 
todo.” salientou.
Confiram mais em 
www.jornaldomedico.med.br

e convidados a discutirem assuntos 
que foram destaque na medicina, 
congregando e fazendo uma união de 
todos os pensamentos em torno de um 
princípio único que foi no caso deste ano 
a Ética e Bioética Médica. Secretário Geral 
da Academia Cearense de Medicina Dr. 
Vladimir Távora Fontoura Cruz comenta: 
“Há aspectos diferentes neste ano como 
a presença de representantes de quase 
todas as Academias de Medicina do país. 
O espírito da Bienal foi de aprimorar a 
discussão de ética, de fatos históricos 
da medicina e do ensino da medicina.” 
Antero Coelho Neto, Presidente da 
Academia Cearense de Medicina também 
aponta: “Quando se analisa o que foi 
discutido nesses 14 eventos, a gente 
dignifica a diversidade, a multiplicidade 
muitas vezes, de assuntos importantes, 
que a Bienal coordena e destaca para a 
sociedade local e nacional.”
Além da Comemoração da XIV Bienal da 
Academia Cearense de Medicina, houve 
também a comemoração dos 25 anos 
de fundação da Federação Brasileira 
de Academias de Medicina. Com 
homenagens ao fundador, Ac. Geraldo 

Wilson da Silveira Gonçalves e outorgas 
de Títulos de Membro Honorário da 
FBAM ao Ac. Roberto Luiz d’Avila e 
Membro Benemérito ao Ac. Pietro 
Novelino. Vice-Presidente da Academia 
Cearense e Coordenador da XIV Bienal, 
Ac. João Pompeu Lopes Randal concluiu: 
“A XIV Bienal teve uma importância 
muito grande para todo o meio médico 
do Ceará e do Brasil. Ela veio, mais uma 

vez, contribuir para a sociedade com a 
divulgação dos ensinamentos, com a 
divulgação da ética médica e da bioética. 
A Academia tem se esforçado e procurado 
ao longo dos seus anos de fundação fazer 
a divulgação dos ensinamentos médicos, 
e esse ano não deixou de ser diferente.” O 
encerramento da XIV Bienal da Academia 
Cearense de Medicina aconteceu nos 
jardins da Reitoria da UFC.

Esq/Dir: Ac. José Leite Saraiva, Ac. Antero Coelho Neto e Ac. João Pompeu Lopes Randal

Esq/Dir: Ac. João Pompeu Randal (Vice-Pres. da ACM 
e Coord. da Bienal), Ac. José Leite Saraiva (Pres. da 

FBAM), Ac. Affonso Renato Meira (Pres. da AMSP) e Ac. 
Antero Coelho Neto (Pres. da ACM)

Um seleto público prestigiou a XIV Bienal da Academia 
Cearense de Medicina

Mesa Diretora

Seena Dehkharghani e Manoel Aparecido Gomes
Dr. Manoel Aparecido Gomes da Silva [Pres. da CBR] e 

Dr. Cláudio Régis Sampaio Silveira [Pres. SOCEARA]

Dr. Pedro Mauro Rôla de SouzaDeputado Federal André Figueirêdo

Eventos em 2011
SETEMBRO
XV Congresso Brasileiro de Nutrologia
XVI Conferência Sobre Obesidade e 
Síndrome Metabólica
VIII Conferência de Direito Humano à 
Alimentação Adequada
IX Annual Meeteing International Colleges 
fot the Advancements of Nutrition
Data: 21, 22 e 23 de setembro de 2011
Local: Maksoud Plaza Hotel – São Paulo/SP
Tels.: (17) 3523-9732 / 3524-4929
www.abran.org.br/congresso 

OUTUBRO
V Jornada de Gastroenterologia do Cariri 
I Workshop Manejo Doença Inflamatória 
Intestinal
Curso de Atualização do FAPEGE-FBG 
07 e 08 de Outubro de 2011
Local: Verdes Vales Lazer Hotel
Cidade: Juazeiro do Norte/Ceará
Info.: Dr. Robério Motta – (88) 3511.9999
Portal: www.gastroceara.org.br

II Convenção Norte e Nordeste de 
Medicina Estética
14 e 15 de Outubro
Local: Centro de Convenções

Cidade: Fortaeza/Ceará
Informações: Biomedfor Eventos
Fone/Fax: (85) 3242-6897
E-mail: contato@abmefortaleza2011.com.br

VI Simpósio Brasileiro de Doença Falciforme
18 a 20 de outubro de 2011
Local: La Maison Dunas
Cidade: Fortaleza/Ceará
Informações: ARX Eventos (85) 4011.1572

XXVI Outubro Médico
27 a 29 de Outubro de 2011
Local: Faculdade de Medicina de Sobral
Cidade: Sobral/Ceará

Informações: (85) 3264.9466 e 3092.0401

Festa do Médico
Outubro
Informações: (85) 3264.9466 e 3092.0401

NOVEMBRO
58° Congresso Brasileiro de Anestesiologia
De 10 a 14 de Novembro
Local: Centro de Convenções
Cidade: Fortaleza/Ceará
Inscrições Online: www.cba2011.com.br

Confira mais em nosso portal
www.jornaldomedico.med.br
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DIREITO MÉDICO

MedicinaCurso de

O curso de Medicina da Faculdade Christus obteve 
resultado excelente no processo de reconhecimento do 
MEC. O conceito 4 (em escala de 1 a 5) assegura a 
excelência nos indicadores avaliados, reforçando o 
comprometimento e a responsabilidade com a educação de 
qualidade. 

A Faculdade Christus passa a fazer parte do grupo das 26 
Universidades e Faculdades brasileiras de Medicina com 
excelente conceito (notas 4 e 5 do Mec).
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O curso de Medicina da Faculdade Christus obteve 
resultado excelente no processo de reconhecimento do 
MEC. O conceito 4 (em escala de 1 a 5) assegura a 
excelência nos indicadores avaliados, reforçando o 
comprometimento e a responsabilidade com a educação de 
qualidade. 

A Faculdade Christus passa a fazer parte do grupo das 26 
Universidades e Faculdades brasileiras de Medicina com 
excelente conceito (notas 4 e 5 do Mec).

Maior

Nota
Cearádo

Faculdade Christus
Campus Parque Ecológico

Rua João Adolfo Gurgel, 911 | Cocó
85 3265.6668 | www.faculdadechristus.com.br

Faculdade Christus
Campus Parque Ecológico

Rua João Adolfo Gurgel, 911 | Cocó
85 3265.6668 | www.faculdadechristus.com.br

Fonte: www.mec.gov.br

Caro leitor, a partir desta edição, iniciaremos uma série de artigos sobre Direito Médico.Com objetivo de trazer 
mais esclarecimentos acerca desse tema para a classe médica convidamos para iniciar essa série o renomado 
advogado Dr. Pádua Moreira, assessor jurídico do CREMEC.
Maiores Informações: atendimento@jargollo.ppg.br

Da Responsabilidade Civil Médica

I
nicialmente, cumpre-nos 
apresentar e distinguir, de modo 
específico, mais de uma espécie 
do gênero responsabilidade civil, 
quais sejam, a responsabilidade 

decorrente de uma obrigação de meio 
e aquela oriunda de uma obrigação 
de resultado.
A primeira, qual seja, responsabilidade 
de meio concretiza-se pelo dever do 
profissional em atuar de maneira 
prudente e atenta, aplicando seu 
conhecimento e sua técnica a fim de 
obter um tratamento satisfatório. 
Todavia, o profissional da área médica 
não está adstrito ao êxito do mesmo.
De outra banda, a responsabilidade 
fim, decorrente de uma obrigação 
de resultado, impõe ao médico 
o sucesso quanto ao processo de 
intervenção almejado sob pena de 
inadimplemento. Deste modo, nesta 
espécie de obrigação, é possível 
sustentar que a culpa é presumida 
haja vista que o profissional da área 
médica está adstrito a atingir o fim 
perseguido. 
Em regra, a obrigação assumida 
pelo médico é de meio, ou seja, 
o inadimplemento contratual 

Por: Antônio de Pádua de Farias Moreira - Advogado, Assessor Jurídico do CREMEC, Especialista em Direito do Consumidor e membro da Comissão de Saúde da OAB-Ce

somente ocorrerá mediante 
demonstração cabal pelo paciente 
de que o profissional não atuou 
em consonância com o dever de 
cuidado e guarda necessário. Este 
entendimento emana do fundamento 
de que a medicina, ainda que esteja 
em permanente aperfeiçoamento, 
reúne em torno de si inúmeras 
limitações.
Nesta linha, preconiza o parágrafo 
4º do artigo 14 do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nº 8078 de 11 de 
setembro de 1990):
“A responsabilidade pessoal dos 
profissionais liberais será apurada 
mediante verificação de culpa.”
Cumpre trazer a baila, o artigo 951 
do Código Civil, segundo qual, 
“o disposto nos arts. 948, 949, 
950 aplica-se ainda no caso de 
indenização devida por aquele que, 
no exercício de atividade profissional, 
por negligência, imprudência ou 
imperícia, causar a morte do paciente, 
agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, 
ou inabilitá-lo para as atividades 
laborais”. 

Neste contexto, assim se manifesta a 

Antônio de Pádua de Farias Moreira - Advogado, 
Assessor Jurídico do CREMEC,

Especialista em Direito do Consumidor
e membro da Comissão de Saúde da OAB-Ce

Publicidade
Marketi ng Corporati vo
Marketi ng Políti co
Projeto Gráfi co
Desenvolvimento de Sites

Móvel: (85) 9667.3827
Skype: jargollo.ppg.br

Mail: atendimento@jargollo.ppg.br
Portal: www.jargollo.ppg.br

jurisprudência:
“Médico. Reparação de danos 
na eventualidade da atuação 
do profissional da medicina não 
levar ao resultado objetivado, 
gerando, ao revés, prejuízo. Verba 
devida somente se demonstrada 
convincentemente sua culpa, seja 
na modalidade de imprudência, 
negligência ou imperícia” (RT, 
782253).

• “Responsabilidade Civil - Cirurgia 
- Erro Médico - Seqüelas - Reparação 
de danos - Culpa - Presunção - 
Impossibilidade “Civil - Cirurgia 
- Seqüelas - Reparação de danos 
- indenização - Culpa - Presunção 
-Impossibilidade - 1. Segundo 
doutrina dominante, a relação entre 
médico e paciente é contratual 
e encerra, de modo geral (salvo 
cirurgias plásticas embelezadoras), 
obrigação de meio e não de resultado. 
2. Em razão disso, no caso de danos 
e Seqüelas porventura decorrentes 
de ação do médico, imprescindível se 
apresenta à demonstração de culpa 
do profissional, sendo descabida 
presumi-la à guisa de responsabilidade 

objetiva. 3. Inteligência dos arts. 159 
e 1545 do Código Civil de 1916 e do 
art. 14, parágrafo 4º, do Código de 
Defesa do Consumidor. 4. Recurso 
especial conhecido e provido para 
restabelecer a sentença” (STJ - Resp 
196.306- 4º T. - Rel. Min. Fernando 
Gonçalves - DJU 16-8-2004 - p. 261). 
O tema presente é bastante 
complexo e de suma importância 
para os leitores deste periódico o 
que necessariamente será abordado 
em futuras manifestações deste que 
abaixo subscreve.
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Dr. Azevêdo é empossado 
como novo sócio da 
Sobrames/Ce

Sobral sediará 
o XXVI Outubro Médico

Fonte: Portal www.jornaldomedico.med.br

Fonte: AMC - Associação Médica Cearense

escrever.

Conhecendo um pouco mais:
Francisco José Fontenele de Azevêdo, 
sobralense, filho da classe média 
brasileira. Formado em medicina pela 
UFC em 1978, é especialista em cirurgia 
geral e ultrassonografia. Docente 
universit universitário em atividade na 
Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA), lotado no departamento de 
morfologia humana. Membro da 
SOBRAMES 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; 
É 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)

Confira fotos e muito mais em
www.jornaldomedico.med.br

MEDICINA SOBRALENSE MEDICINA SOBRALENSE

A 
Sociedade Brasileira de 
Médicos Escritores – Regional 
Ceará (SOBRAMES-CE) 
realizou no dia 12 de julho 
de 2011, a cerimônia de 

posse dos novos membros da entidade. 
O evento aconteceu no auditório da 
Unimed Fortaleza reunindo a classe 
médica e familiares. 
Entre os novos membros estava presente 
o Dr. Francisco José Fontenele de 
Azevedo, que falou à reportagem do 
Jornal do Médico sobre o sentimento 
que sentiu durante a cerimonia de posse. 
“O sentimento neste momento é de 
mais compromisso e responsabilidade, 
que aumenta porque eu fui intitulado 
escritor e vou honrar o título porque é 
de berço esse meu gosto por escrever e 
ler bastante”, afirma Azevedo. 
Dr. Azevêdo relatou que aos 14 anos 
ganhou uma máquina de escrever 
porque o pai percebia que ele gostava 
muito de ler e de escrever. Ainda sobre 
sua entrada na SOBRAMES ele falou 
que “agora represento uma entidade de 
escritores, portanto os olhos sobre o que 
eu escrevo serão muito mais vigilantes e 
muito mais críticos e eu não posso falhar 
com a Sociedade que me acolheu neste 
momento”, explicou Azevedo.
Após a cerimônia de posse dos novos 
membros da SOBRAMES-CE, todos 
os presentes foram convidados para 
participar de um coquetel no hall 
de entrada do Auditório da Unimed 
Fortaleza.
A SOBRAMES é uma sociedade que 
congrega médicos que gostam de 

O 
Outubro Médico, evento 
científico mais tradicional 
da classe médica cearense 
e o único que agrega as 
diversas especialidades, é 

realizado há 26 anos pela a Associação 
Médica Cearense, filiada da Associação 
Médica Brasileira. 
Este ano, o XXVI Outubro Médico 
será realizado de 27 a 29 de outubro 
de 2011, no Curso de Medicina/
UFC-Campus de Sobral tendo como 
tema principal: Competências e 
profissionalismo médico no século XXI. 
O evento está sendo presidido pelo 
renomado Profº. Dr. Henry de Holanda 
Campos, atual Vice-Reitor da UFC. 
Médico Nefrologista, formado pela 
Universidade Federal do Ceará, com 
residência médica na UERJ e Pós-
Graduação na França. É Professor 
Titular de Clínica Médica da UFC.
A realização deste evento em Sobral 
nos dará a oportunidade de conhecer 
o crescimento do Campus da 
Universidade Federal, a realidade da 
Medicina naquela região do Estado e 
ainda visitar essa bela e progressista 
cidade, Região Norte do Ceará.
O XXVI Outubro Médico é importante 
para que profissionais e estudantes 
aprimorem seus conhecimentos 
científicos e tecnológicos nos diversos 
campos da medicina. Pensando nisso, 
a programação científica contará 
com eventos de várias sociedades e 
entidades médicas, incluindo temas 
de cirurgia, clínica médica, ginecologia 

Aproxima-se o Dia do Médico (18/out) e com ele 
o aniversário de 07 anos do Jornal do Médico 

alcançando a edição de nº 40.
Muitas novidades nos aguardam, 

incluse os 10 anos da Famed Cariri.

Dr. Azevêdo e família

e obstetrícia, pediatria e medicina de 
família e comunidade, além de ensino 
médico no século XXI.
Iniciaremos as atividades dia 27 de 
outubro às 8h, e encerraremos dia 
29 de outubro às 12h, com seis salas 
funcionando simultaneamente, nas 
quais teremos uma vasta programação 
destinada a todos os participantes. 
Atentos à realidade do interior do 
Estado, estamos elaborando uma 
programação científica ampla e 
variada, composta por fóruns, mesas 
redondas, sessões interativas e 
conferências, que contarão com a 
participação de renomados professores 
e pesquisadores.
As inscrições para o evento já encontram-
se disponíveis no site www.amc.med.br 
e os trabalhos científicos poderão ser 
submetidos até o dia 19/09/2011.

Maiores Informações:
Fones: (85) 3264.9466 e 3092.0401

“Os incomodados 
é que movem o 

mundo”
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Morte evitável, e melhora
na qualidade de vida.
C Â N C E R

A 
denominação de câncer, 
compreende mais de 
200 doenças diferentes, 
com comportamentos 
diferentes levando o 

Oncologista clínico, à adequação 
do melhor tratamento para cada 
paciente e sua doença. Cabe lembrar 
aqui que, dentro ainda do mesmo 
tipo de tumor, alguns pacientes 
respondem diferentemente dos 
outros, tornando necessária 
adequação do melhor tratamento 
para cada paciente, o que será feito 
a partir da análise dos exames, 
diagnósticos e a cada etapa do 

Por: Prof. José Herculano da Silva - herculanosilva3@yahoo.com.br

para que estas células migrem 
para outros local  “espalhando” 
esta doença, o que, em tumores 
sólidos denominamos de formação 
de metástases. Estas poderão ser 
responsáveis pela recidiva do tumor 
após a eliminação do mesmo, 
possibilitando a sua existência 
e fator de grande importância 
para tratamento adequado. Em 
neoplasias hematológicas, ocorre 
de forma um pouco diferente, visto 
que na sua apresentação inicial não 
se restringem a uma única região do 
corpo, mas se manifestam em várias 

tratamento. Cada paciente com 
câncer é diferente de outro, portanto, 
conversas de leigos, às experiências 
de vizinho nada tem haver em 
geral com uma situação específica. 
As doenças neoplásicas são 
geralmente  divididas em Neoplasias 
Hematológicas e Tumores Sólidos. 
As neoplasias hematológicas têm 
sua origem em células do sangue 
onde encontraremos as leucemias 
agudas e crônicas, os linfomas, 
mieloma, doença de Hodgkin e 
algumas outras mais raras. Já os 
tumores sólidos, aproximadamente 
noventa por cento dos casos 
diagnosticados, originam-se a partir 
de células malignas (neoplásicas) de 
determinado órgão. O local onde o 
câncer se originou é denominado 
de tumor primário. Estas células 
malignas possuem capacidade 
de divisão incontrolada, o que 
levaria a uma condição facilitada 

áreas do organismo sem respeitar 
barreiras anatômicas. Porém, 
não implica em ser um câncer de 
tipo melhor ou pior. Os tumores 
ósseos apresentam-se com tumores 
benignos, que são aqueles de pouca 
agressão, não levando a metástase, 
e existe sempre cura em grande 
percentagem, e tumores malignos, 
são aqueles que apresentam com 
grande morbidade e quando não 
tratados rápidos levam a grandes 
metástases a nível pulmonar e 
morte precoce. A IMPORTÂNCIA 
DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO 
CÂNCER, EVITAR A METÁSTASE, 
MELHORAR A QUALIDADE DE 
VIDA DOS PACIENTES, É O BJETIVO 
FUNDAMENTAL NO TRATAMENTO. 
As pesquisas nas universidades 
do mundo inteiro revelam que, 
quando o câncer mesmo maligno é 
diagnosticado e tratado com grande 
brevidade, os nossos pacientes 
não desenvolvem metástases e 
geralmente são levados para a 
maior vitória, não só da medicina, 
mas sim, de toda ciência e da 
humanidade que é a cura.   

MEDICINA DO CARIRI MEDICINA DO CARIRI

V GastroCariri
será realizado em Outubro

Estácio/FMJ dá início às aulas dos cursos
de graduação em Farmácia e Enfermagem

Fonte: Portal www.gastroceara.org.br

Por: Estácio FMJ

A 
5º edição da Jornada 
de Gastroenterologia 
do Cariri (GastroCariri) 
promete trazer à tona 
o engrandecimento da 

classe médica. 
Comemorado há 10 anos, o evento 
foi idealizado pelo Dr. Sérgio Pessoa 
e consolida-se como um evento 
importante da região. A GastroCariri 
acontecerá nos dias 07 e 08 de 
outubro de 2011 no  Verdes Vales 
Lazer Hotel, em Juazeiro do Norte, 
no Ceará.
Os principais temas a serem 
discutidos na V GastroCariri serão: 
DRGE, Hepatites Virais, Helicobacter 
Pylori, Doenças Funcionais, 
Pancreatites, Doença inflamatória 
intestina, além de temas ligados 
à especialidade de Endoscopia 
Digestiva.
A Jornada é promovida 
pela Sociedade Cearense de 
Gastroenterologia (SCG) e tem 
o apoio da Federação Brasileira 
de Gastroenterologia (FBG) e da 
Sociedade Brasileira de Endoscopia 
(SOBED) – Capítulo Ceará.

COMISSÃO ORGANIZADORA
Presidente do V GastroCariri: 
Dra. Neila Veruska Barbosa

Membros:
Dr. Décio Couto
Dr. Jorge André Cartaxo Peixoto
Dr. Paulo Prado
Dr. Péricles Vasconcelos
Dr. Roberio Motta
Dr. Ricardo Pessoa
Dr. Sérgio Pessoa

Presidente de Honra da V Jornada 
de Gastroenterologia do Cariri: 
Prof. Dr. José Galvão Alves 
(Presidente da  Federação Brasileira 
de Gastroenterologia – FBG Biênio 
2011-2012)

EX-PRESIDENTES DA JORNADA DE 
GASTROENTEROLOGIA DO CARIRI:
Dr. Roberio Motta – 2001
Dr. Péricles Vasconcelos – 2003

N 
o dia 22 de agosto, 
tivemos em nossa 
Unidade-Estácio FMJ, a 
aula inaugural de Boas 
Vindas aos calouros 

dos cursos de Farmácia graduação 
presencial e Enfermagem na nova 
metodologia semi-presencial.
Foram convidados para este primeiro 
contato com nossa instituição, os 
calouros junto com seus familiares.
O início do evento foi marcado 
pelas palavras da nossa Diretora-
Geral Ângela Ginbo e em seguida 
fizemos a apresentação do vídeo de 
aula inaugural onde o presidente 
do grupo Estácio, Eduardo Alcaly, 
parabeniza os ingressantes por 
terem escolhido a Estácio.
Após este momento a turma 
foi dividida de acordo com seu 
curso, Enfermagem ou Farmácia e 
direcionados às salas de aula com 
seus respectivos coordenadores e 
professores para apresentação dos 
mesmos e explicações sobre a matriz 

Dr. Jorge André Cartaxo Peixoto – 
2005
Dr. Antônio Nilton da Cruz – 2009

TEMAS PRINCIPAIS:
- DRGE
- HEPATITES VIRAIS
- HELICOBACTER PYLORI
- DOENÇAS FUNCIONAIS
- PANCREATITES
- DOENÇA INFLAMATÓRIA 
INTESTINAL
- TEMAS EM ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA (HDA, ENDOPRÓTESES, 
ENTEROSCOPIA POR CÁPSULA, DII, 
BALÃO PARA OBESIDADE).

CONVIDADOS:
Dr. Carlos Alexandre Antunes de 
Brito (PE), Dr. Décio Sampaio Couto 
Júnior (CE), Dr. Dower Barroso Frota 
(CE), Dr. José Galvão Alves (RJ), Dr. 
José Milton de Castro Lima (CE), Dr. 
José Roberto Almeida (PE), Dra. Lúcia 
Libanez Bessa Campelo Braga (CE), 
Dr. Marco Antônio Zerôncio (RN), 
Dr. Pablo Rodrigo de Siqueira (SP), 
Dr. Paulo Prado  (CE), Dr. Ricardo 
Correa Barbuti (SP), Dr. Ricardo 
Pessoa (CE), Dr. Sérgio Pessoa (CE)
                            
                     

CENTRAL DE INSCRIÇÕES:
www.gastroceara.org.br/vgastricariri

MR EVENTOS
Fone: (88) 3512.3111 / (88) 8801.0001 

E-mail: gastrocariri@yahoo.com.br

curricular e as novas metodologias 
do ensino da Estácio.
Logo após, a turma se reuniu em 
um grande grupo para um passeio 
pelo Campus para apresentação da 
Biblioteca, Laboratórios, etc.
Encerramos o evento com um 
coquetel de boas vindas onde 
pudemos conversar com os calouros 

e perceber o quanto eles estavam 
deslumbrados com tudo o que a 
Estácio/FMJ oferece em temos de 
infraestrutura.
A Estácio/FMJ acredita no sucesso 
da implantação destes novos cursos 
e deseja a todos os calouros as boas 
vindas!
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Francisco Monteiro (Chico Passeata): 
um sanitarista das grandes causas

F
rancisco das Chagas Dias 
Monteiro (o Chico Passeata), 
nascido em Fortaleza, em 7 de 
novembro de 1947, iniciou a 
sua graduação na Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal 
do Ceará (UFC), em janeiro de 1966, 
porém devido às severas e descabidas 
sanções da ditadura castrense, 
decorrentes da sua militância política, 
somente veio a concluir o curso médico 
em julho de 1976.
Cursou Especialização em Saúde 
Pública na Universidade Estadual 
de Campinas, (Unicamp), em 1984, 
obtendo o título de especialista em 
Saúde Pública. Em 1995, ingressou no 
Mestrado Acadêmico em Saúde Pública 
da UFC, encerrado em 1997, com a 
defesa da dissertação: “O Instituto 
de Medicina Preventiva (IMEP): uma 
História do Ensino da Medicina 
Preventiva na Universidade Federal do 
Ceará”, produto da maior relevância 
para o conhecimento da História da 
Saúde Pública no Ceará, digna de ser 
preservada, sob a forma de um livro 
póstumo, chancelado por instituições 
públicas cearenses.
Em 2000, o Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Ceará, diante dos 
seus títulos acadêmicos, conferiu-lhe o 
Certificado de Registro de Qualificação 
de especialista em Medicina Sanitária. 
Era também especialista em Clínica 
Médica pela Sociedade Brasileira da 
Clínica Médica.
Começou a sua atuação profissional, em 
julho de 1976, logo após a formatura, 
no Hospital de Aratuba, município 
serrano situado no maciço de Baturité, 
Ceará, detentor de uma forte ação 
social, imprimida pelas Comunidades 
Eclesiais de Base, sob a influência da 
Teologia da Libertação, uma corrente 
de cunho socialista abrigada na Igreja 
Católica. Nesse vínculo celetista, que 
perdurou até dezembro de 1978, 
trabalhou na assistência médica 
hospitalar e na saúde da comunidade, 
com atividades de promoção da saúde 
e de prevenção, apoiando as ações 
encetadas pela Fundação SESP, nos 
lugarejos de Aratuba. Sua vivência 
nessa comunidade foi tão edificante 
que, para muitos, durante um certo 
tempo de sua vida, ficou conhecido 
por “Chico Aratuba”.
Em 1979, aproveitando a oportunidade 
da pós-graduação em Farmacologia 
na Unicamp, para sua esposa Helena 
Serra Azul, aceitou o convite para 
trabalhar, como médico, na Secretaria 
Municipal de Saúde de Campinas-SP, 
para onde carrearia sua experiência 
de campo, lidando com populações 
economicamente marginalizadas. 
Nesse órgão, exerceu as funções de 
Coordenador do Posto de Saúde do 
Jardim das Bandeiras, Assessor do 
Secretário de Saúde e Supervisor 
Regional de Saúde de Campinas. Ao 
tempo de sua permanência campineira, 

foi médico da Prefeitura Municipal de 
Itapira, prestando atendimento em 
Posto de Saúde, na forma de plantão, 
em região rural de assalariados 
agrícolas, e da Prefeitura Municipal 
de Paulínia, lotado no Pronto Socorro 
de Paulínia. O seu engajamento 
político, indicativo do entrosamento 
na comunidade de Campinas, fê-lo 
lograr expressiva votação do eleitorado 
local, deixando porém de conquistar o 
cobiçado cargo de vereador à conta do 
quociente partidário.
Em 1986, retornou ao Ceará, para 
assumir: o cargo de confiança de 
Diretor de Assistência Médica, da 
Secretaria de Saúde do Município de 
Fortaleza; o contrato de médico do 
Hospital Geral de Maracanaú; e o cargo 
de médico concursado da Secretaria de 
Saúde do Estado do Ceará, na qual viria 
a ser Assessor Especial do Secretário de 
Saúde em 1986 e a partir de 2007.
Em 1990, foi empossado na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), como servidor público 
federal, com enquadramento funcional 
no regime jurídico único, passando a 
realizar serviços médicos de vigilância 
sanitária de Portos e Aeroportos. 
Por esse organismo era Secretário 
Geral do SINAGÊNCIAS (Sindicato dos 
Servidores das Agências de Regulação 
Nacional), desde 2004, e Presidente da 
Associação Nacional dos Servidores da 
Vigilância Sanitária Federal, de 1998 a 
2007.
No ano de 1997, guindado ao cargo 
de Secretário de Saúde do Município 
de Canindé-CE, foi ele, em grande 
parte, responsável pela instalação do 
Programa Saúde da Família (PSF).
Desde 2007, na Secretaria de Saúde do 
Estado do Ceará (SESA), vinha exercendo 
a função de Assessor Especial do 
Secretário de Saúde, acumulando, entre 
outras atribuições, a de Coordenador 
da Comissão organizadora do processo 
simplificado para contratação por 
tempo determinado de profissionais de 
saúde, bem assim o de Coordenador de 
Atenção Integral à Saúde do Homem, 
em exercício desde agosto de 2009.
Chico Monteiro teve importante 
atuação direta em fóruns que 
conduziram à constituição do Sistema 
Único de Saúde, tendo sido membro da 
Relatoria das VIII, IX e X Conferências 
Nacionais de Saúde, e participado 
de vários conselhos, em diferentes 
instâncias administrativas, merecendo 
mencionar os seguintes: membro do 
Conselho Estadual de Saúde, de 1987 a 
1997; membro do Conselho Municipal 
de Saúde de Fortaleza, em 1998, e de 
2004 a 2007; representante titular do 
Conselho Federal de Medicina junto 
ao Conselho Nacional de Saúde, de 
2002 a 2006; e membro da Comissão 
Intersetorial de Vigilância Sanitária e 
Farmacoepidemiologia, em 2009.
Francisco das Chagas Dias Monteiro 
consagrou, igualmente, parte dos seus 
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esforços em prol das melhores condições 
de trabalho médico, militância 
começada em 1978, ao integrar o 
“Movimento Renovação Médica”, com 
vistas à mudança diretiva do Centro 
Médico Cearense, então capitaneado 
no Ceará pelo gentil-homem Paulo 
Marcelo Martins Rodrigues, sendo essa 
mobilização considerada embrião e 
fermento do efervescente movimento 
das “Diretas Já”, passo fundamental 
para a redemocratização do Brasil. 
Sua contribuição se fez presente na 
condição de Conselheiro do Conselho 
Regional de Medicina do Estado do 
Ceará, desde 1988, com mandato que 
se estenderia até 2013; Vice Presidente, 
Secretário de Relações Sindicais e 
Conselheiro Fiscal da Federação 
Nacional dos Médicos, de 1988 a 
2005; Segundo Secretário do Conselho 
Federal de Medicina, de 1999 a 2002; 
Presidente do Sindicato dos Médicos 
do Estado do Ceará, de 1988 a 1989, 
e integrante do conselho fiscal desse 
sindicato, para o mandato de 2009 a 
2012.
Por sua vinculação ao Núcleo de 
Estudos de Saúde Coletiva (NESC), 
lecionou disciplinas “Introdução à 
Prática Médica” e de “Introdução à 
Saúde Coletiva”, para várias turmas 
de Medicina da UFC, na década de 
1990. Foi ainda, como representante 
da comunidade extramuros, membro 
do Conselho Universitário da UFC, no 
ano de 2005, dignificando o controle 
social externo na instituição de ensino 
superior.
Chico era um homem de ideias, e, 
sobretudo, do debate em torno de suas 
convicções, no intuito de convertê-las 
em ações concretas que resultassem 
em avanços e conquistas para o SUS, 
do qual foi um ardoroso defensor, 
desde o nascedouro, quando se 
discutia, no País, a Reforma Sanitária, 
perfilando-se, a esse tempo, ao lado 
de grandes sanitaristas liderados por 
Sérgio Arouca. Para isso, ele marcou 
presença em mais de trezentos eventos, 
incluindo congressos, jornadas, 
fóruns etc., figurando, na maior parte 
das vezes, como expositor ou ativo 
debatedor, e não um mero espectador 
dos fatos em marcha.
Ainda que o seu engajamento na 
atividade acadêmica fosse pontual e 
transitório, sua produção bibliográfica, 
constante no seu curriculum vitae, 
inserido na Plataforma Lattes, até 
14/09/2009, dava conta das seguintes 
cifras: textos em jornais de notícias/
revistas (16), trabalhos completos 
publicados em anais de congressos 
(23), Resumos publicados em anais de 
congressos (16) e Resumos publicados 
em anais de congressos (artigos) (44).
No perfil que traçou de si próprio, em 
seu currículo Lattes, apontou: “Tem 
experiência na área de Medicina, com 
ênfase em Saúde Pública e Clínica 
Médica, atuando principalmente nos 

seguintes temas: saúde pública, saúde 
da família, controle social, medicina 
preventiva, defesa da qualidade de 
trabalho e salário na área de saúde”. 
Em 1991, Francisco Monteiro 
participou, pela primeira vez, da 
Antologia Anual editada pela Sociedade 
Brasileira de Médicos Escritores – 
Regional do Ceará (SOBRAMES/CE), e, 
desde então, com exceção da edição 
de 2004, tomou parte em todas as 
antologias, somando 19 participações 
e acumulando 168 inserções literárias. 
Atualmente, era membro da Diretoria 
da SOBRAMES/CE, empossada em 
2010. Poeta e escritor, com dois livros 
de poemas publicados: Sobrevivências 
(Ao Livro Técnico / Premius, 2002) 
e Contraponto (Ao Livro Técnico / 
Premius, 2004), aos quais se juntavam 
dezenas de figurações em antologias 
e coletâneas e centenas de poesias 
inéditas, mantidas em suas gavetas 
pessoais ou espalhadas em mãos de 
terceiros.
Os prêmios e títulos recebidos foram 
consistentes, em qualidade, não em 
profusão que espelhassem a vida 
dedicada que teve em prol das grandes 
causas da Saúde Pública brasileira, 
cabendo explicitar os que se seguem: 
Paraninfo da Turma de Medicina, 
Turma de Formandos da Medicina 
(1996); Votos de Congratulação da 
Câmara Municipal de Fortaleza, pela 
recondução na presidência da ANSEVS 
(2001); Sócio-Honorário da Sociedade 
Cearense de Medicina de Família 
(2003); Comenda Sindical Médica do 
SIMEC (2004); e Menção Honrosa no 
IX Prêmio Ideal Clube de Literatura, no 
gênero poesia (2006).
A “dama do forcado” que, em 
vão, tentara arrebatar-lhe a vida 
em 2010, voltou à carga, de modo 
insidioso, sorrateiramente entranhada, 
pinçando-o, maliciosamente, como 
as tenazes de um caranguejo, e o 
subtraindo do mundo dos viventes em 
12 de agosto de 2011. Por ironia do 
destino, a sombria figura, comumente 
retratada como um esqueleto humano 
portando uma foice, ceifou-o no 
auge de sua produção intelectual, 
exatamente no dia do lançamento 
do livro “Promovendo a política 
estadual de atenção integral à saúde 
do homem: situação de saúde e 
experiências municipais na atenção à 
saúde do homem”, obra coordenada 
pelo médico Francisco Monteiro (Chico 
Passeata), na qualidade de responsável 
pelo Projeto de Implantação do 
Programa de Atenção Integral à Saúde 
do Homem, da SESA.
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