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Mais novidades nas 
reportagens sobre medicina
Por: Jorn. Juvenal Menezes DRT-CE 1947
E-mail: atendimento@jargollo.ppg.br

Continuando a nossa 
jornada em reportar-
se à Medicina, 

trazemos nesta edição muitas 
novidades. Uma delas é que 
o Jornal do Médico está com 
uma aparência mais despojada 
e ousada, tudo para que 
você aproveite ainda mais o 
nosso conteúdo. A partir desta edição, você 
também poderá contar com o quadro “Saúde 
Suplementar”, que já estreia com o Hospital 
Regional Unimed (HRU) que, pela oitava vez, 
foi contemplado no Hospital Best e é dirigido 
pela competente médica Dra. Emair Borges. 
E as novidades não param por aí! A partir 
desta publicação, a medicina potiguar ganhará 
destaque nas páginas do jornal, ampliando ainda 
mais a comunicação dentro da classe médica.
Em outubro, faremos o lançamento da revista 
Dia do Médico, que já conta com apoio e a 
participação de grandes empresas parceiras, 
como: Unimed Fortaleza, Multimédica, Sky 
Movi Control e Estácio FMJ. Essa revista será 
uma grande oportunidade de aprofundarmos 
mais sobre o dia do Médico, além de 
publicarmos também importantes artigos 
científicos.
No nosso seleto quadro de colunistas, contamos 
agora com a conceituada médica pneumologista, 
historiadora e mestre em História Social pela 
PUC-SP, a Drª. Ana Margarida.
Aproveitem a 42ª edição do Jornal do Médico, 
o veículo de comunicação da classe médica. 
Em abril, estaremos de volta para homenagear 
os médicos oftalmologistas pelo seu dia (cinco 
de maio) e as nossas mamães, que também são 
médicas pelo Dia das Mães.
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A Sociedade Brasileira de História da Medicina
Por: Ana Margarida Furtado Arruda Rosemberg, médica e historiadora - e-mail: anamargarida50@uol.com.br

Dentre tantas sociedades médicas 
brasileiras, existe uma singular, 
pois é ligada a história. Refiro-me à 

Sociedade Brasileira de História da Medicina 
(SBHM). Pouco conhecida no meio médico, 
a mesma foi idealizada em setembro de 
1996, durante o 35º Congresso da Sociedade 
Internacional de História da Medicina, 
realizado na Grécia, em Cós. Três médicos 
brasileiros,  Ulysses G. Meneghelli (Ribeirão 
Preto), Joffre Marcondes de Rezende 
(Goiânia) e Argeu Castro Rocha (Goiânia), 
que participaram do evento, resolveram criar 
uma sociedade para estudo e divulgação da 
história da medicina, pois o Brasil era um dos 
poucos países que não estava representado 
por uma instituição nacional, no referido 
congresso. 
Ao retornarem ao Brasil, os três médicos 
pediram o apoio do Prof. Dr. Carlos da Silva 
Lacaz e passaram a organizar a sociedade. 
Finalmente, em 21 de novembro de 1997, foi 
realizada a cerimônia de posse da Sociedade 
Brasileira de História da Medicina, no 
Museu Histórico “Carlos da Silva Lacaz”, em 
São Paulo, sendo o Professor Lacaz eleito o 
primeiro presidente da mesma.
A SBHM é uma sociedade civil, sem fins 
lucrativos,  com sede na Faculdade de 
Medicina da USP, mais precisamente no 
Museu “Carlos da Silva Lacaz”. Seu objetivo 
é incentivar o estudo e a pesquisa da História 
da Medicina. Para isso, a SBHM  proporciona 
o intercâmbio de conhecimentos entre seus 
associados, promove congressos, cursos 
relacionados a História da Medicina e 
incentiva a criação de museus. Tem, ainda, 
como objetivo propugnar cursos de História 
da Medicina, como requesito básico para a 
formação integral do médico, nas Faculdades 

e Escolas da Medicina em todo o Brasil.
Nos cursos realizados nas faculdades, a 
História da Medicina é ensinada nas suas 
quatro fases:  mágica, sacerdotal, empírica e 
científica e  é mostrada nos vários períodos 
históricos: Antiguidade, Idade Média, 
Moderna e Contemporânea.  A medicina 
brasileira é abordada de forma específica 
durante os períodos do Brasil: colonia, império 
e república. Há um destaque especial para a 
história das instituições de saúde, das doenças 
e dos grandes vultos da medicina brasileira.
Conhecer a História da Medicina é necessário 
para entender melhor a própria medicina, 
dominar suas técnicas e compreender sua 
evolução e tendências. Segundo Bergson 
(1859 -1941), o homem só começa a 
compreender o novo quando procura 
compará-lo com o antigo.
Um médico, sem nenhum conhecimento da 
História da Medicina, pode até ter sucesso 
no tratamento de seus pacientes, mas 
quando sua ação é dirigida à comunidade ele 
necessitará de conhecimentos históricos, pois 
seu sucesso dependerá da correta apreciação 
dos fatores sociais, econômicos, religiosos e 
filosóficos, que são adquiridos através de uma 
análise histórica. O conceito de enfermidade, 
sua etiologia e seu tratamento podem ser 
mudados de um momento para outro. A 
noção de que a verdade científica é transitória 
deixa o médico preparado para assimilar 
as novas verdades que se desenvolvem na 
medicina.
A SBHM promove, anualmente, no mês de 
novembro, congressos nacionais de História 
da Medicina. Os últimos cinco congressos 
foram realizados, respectivamente, em: 
Curitiba (2007), Fortaleza (2008), Manaus 
(2009), Rio de Janeiro(2010) e Ouro Preto-

MG (2011). Este ano será em São Luis, 
Maranhão. Algumas unidades da federação 
possuem filiais da SBHM  e realizam 
congressos estaduais, entre outras atividades. 
O Congresso realizado em Fortaleza teve 
como presidente o Prof. Dr. Dary Alves 
Oliveira, professor da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Ceará. O Prof. 
Dary promove a coordena todos os anos o 
curso de História da Medicina da referida 
faculdade.
Os congressos nacionais contam com a 
participação de médicos, historiadores 
e estudantes de medicina. Os temas 
apresentados visam mostrar a História da 
Medicina desde o aparecimento do homem 
na terra até os dias atuais. São abordados os 
grandes períodos históricos da humanidade e 
a História da Medicina no Brasil, com ênfase 
para a história das instituições de saúde, das 
especialidades médicas e dos grandes vultos 
da medicina brasileira. Qualquer  médico 
interessado no estudo e divulgação da 
História da Medicina pode se filiar à SBHM, 
através do site http://sbhm.webnode.com.br/
home2/

“Nada
sabe de sua 
arte aquele 
que lhe 
desconhece
a história”.
Goethe
(1749-1832)

Dra. Ana Margarida,
médica e historiadora
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Medicina Nuclear

Avanços na Medicina Nuclear Colação de grau da 4ª turma
de medicina da UECE 

Com a presença dos amigos e 
familiares, a 4ª turma de Medicina 
da Universidade Estadual do Ceará 

(UECE) colou grau no dia 15 de dezembro 
de 2011. Na solenidade, o Reitor Francisco 
de Assis Moura Araripe foi representado pelo 
professor José Jacques Coelho Sampaio. O 
Quarteto de Trombones do Ceará embalou 
à noite com jazz, blues e samba, logo após a 
entrada dos recém-formados.
O mensageiro da turma, Juciê Correa Lima, 
agradeceu a oportunidade de representar os 
colegas e falou do amadurecimento da turma 
após seis anos de muito estudo e de muitas 
noites em claro. A diversificação, a convivência 
e o compartilhamento de etapas também foram 
lembrados em seu discurso. A teoria posta em 
prática no internato, segundo ele, foi algo que 
muito ensinou a todos. A importância do olhar 
no exercício da medicina foi muito enfatizada 
pelo jovem médico, que se utilizou de uma frase 
de Shakespeare para fazer jus as suas palavras: 
“o olhar é a linguagem do coração”. Juciê falou 
aos colegas que ali estavam formando-se em 
uma profissão fascinante e finalizou com um 
sincero agradecimento: “seremos eternamente 
gratos aos nossos mestres”.

Por: Jorn. Laís Regina Oliveira Alves – Repórter do Jornal do Médico - atendimento@jargollo.ppg.br 

Novos Médicos

Em seguida, o professor Jacques Sampaio falou 
sobre a ligação do trabalho do médico ao bem 
comum e à justiça social, bem como pediu 
que os formandos tivessem cuidado para não 
fazerem de seu trabalho uma mera mercadoria. 
Além disso, abordou a medicina no Brasil 
através de nossos momentos históricos e 
lembrou que a carreira profissional do médico 
é bela, entretanto, árdua. Ao final, o professor 
cumprimentou os novos companheiros de 
profissão, dizendo: “caríssimos novos colegas, 
sejam bem- vindos à luta.”
Por último, o patrono Dr. José Moreira 
destacou que a UECE já formou 156 médicos 
com bastante qualidade, expondo: “Se mais 
cursos dessem essa formação, a saúde do Brasil 
estava muito bem”. O professor disse que 
todo médico é de certa forma um professor, 
pois ensina aos mais jovens, ensina aos seus 
pacientes e “ensina” ao sistema de saúde. Da 
mesma forma, finalizou com uma motivação 
aos novos médicos: “vocês estão prontos, não 
haverá decepção, eu acredito em vocês.”
Ademais, houve a entrega simbólica dos 
diplomas, foto oficial da turma, muitos 
abraços, muitos sorrisos e muitos sonhos 
realizados.

Dr. Ricardo Albino, médico nuclear 
com especialização no Complexo 
Hospitalar da Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre e com formação 
em PET/CT no Brigham and Woment’s 
Hospital (Instituição associada à Harvard 
Medical School); possui treinamento nas 
áreas de cintilografia, PET/CT oncológico e 
cardíaco, bem como em terapias radionuclidicas 
chega a Fortaleza para integrar a equipe de 
medicina nuclear da Omnimagem. O médico 
afirma que sua preocupação com a formação 
técn ico-c ient í f i ca 
e com o bem-estar 
do paciente são os 
pontos básicos que o 
motivam a oferecer 
um atendimento de 
saúde com maior 
qualidade.
A medicina nuclear 
vem apresentando 
um crescimento 
significativo nos 
últimos anos, o que 
pode ser atribuído 
à utilização das 
novas técnicas 
disponibilizadas. O 
PET/CT vem fazer 
parte desse contexto, 
sendo atualmente, 
o exame de imagem 
mais avançado para 
os pacientes que 

cintilográficos já provaram sua importância, 
e os novos equipamentos auxiliam na 
realização de exames com maior segurança, 
velocidade e qualidade diagnóstica, reduzindo 
o desconforto e melhorando as chances de 
cura dos pacientes. Através de suas duas gama 
– câmara (BrightView e CardioMD), a Clínica 
Omninagem possibilita a avaliação de diversos 
sistemas, incluindo: cardiovascular (coração 
e vasos), urinário (rins, ureteres e bexiga), 
gastrointestinal (esôfago e estômago), sistema 
nervoso central (cérebro), bem como ossos, 

sofrem de câncer, pois possibilita avaliar, 
entre diversos fatores, a viabilidade tumoral 
(se a doença está ativa). Dessa forma, o uso 
dessa tecnologia vem proporcionando uma 
verdadeira revolução na especialidade, uma 
vez que possibilita diagnósticos mais precoces, 
aumentando, dessa forma, a probabilidade 
de melhores resultados terapêuticos. 
“Atualmente, o exame de PET/CE já possui 
cobertura junto a todos os planos de saúde, 
trazendo alívio àqueles que necessitam realizá-
los”.
Ainda na medicina nuclear, os estudos 

pulmões, fígado e vias 
biliares.
O médico considera 
que a tendência nos 
estudos de imagem 
é o fortalecimento 
das técnicas baseadas 
na fusão das imagens 
anatômicas da 
radiologia com as 
imagens funcionais 
da medicina nuclear, 
possibilitando, assim, 
um diagnóstico mais 
preciso das diversas 
malignidades. “Essa 
é uma tendência 
mundial que já está 
sendo seguida nos 
principais centros de 
referencia do país. 
Acreditamos que 
esta especialidade, 

Dr. Ricardo Albino, médico nuclear
da Omninagem

reconhecida internacionalmente, ajudará de 
forma eficaz em diagnósticos mais precoces e 
precisos para a população”.

Para celebrar o Dia do Médico, estamos 
preparando a Revista Dia do Médico.

História da Medicina, Homenagens, 
Artigos Científicos e muito mais.

www.revistadiadomedico.com.br
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Prontuário médico e hipóteses de liberação a pessoas 
não compromissadas com o segredo profissional

Oprontuário médico é, no exercício 
da Medicina, de vital importância 
para o registro das ocorrências 

devido às evoluções, exames e prescrições do 
paciente. 
Contribui ainda para o acompanhamento do 
quadro clínico do doente e serve como base 
para atendimentos médicos futuros. Pode 
também vir a ser peça de relevante importância 
em eventuais processos na justiça já que é 
admissível como instrumento de prova.
Para cada paciente, deve ser elaborado um 
prontuário, sendo vedado ao médico negar 
ao paciente acesso ao mesmo, bem como 
deixar de dar explicações necessárias à sua 
compreensão, salvo quando ocasionar riscos 
para o paciente ou para terceiros. 
O médico é o depositário fiel do segredo dos 
pacientes contido nos prontuários e, portanto, 
cumpridor das normas éticas e legais vigentes 
em relação ao segredo profissional. Além disso, 
o médico tem a obrigação de zelar e respeitar o 
segredo profissional e não revelar fatos de que 
tenha conhecimento em virtude do exercício 
da profissão, salvo justa causa, dever legal ou 
autorização expressa do paciente.
Importante comentar que o segredo 
profissional firma-se em bases jurídicas, 
morais e sociais onde o sigilo é a regra. Em 
casos de extrema especialidade, admite-se a sua 
quebra e, para tanto, é primordial a existência 
de um interesse realmente justificável. 
Poderá ser revelado o segredo médico quando 
de uma das três alternativas contidas no art. 73 
do Código de Ética Médica, in verbis:

“Art. 73. Revelar fato de que 
tenha conhecimento em virtude 
do exercício de sua profissão, 
salvo por motivo justo, dever 
legal ou consentimento, por 
escrito, do paciente.

Parágrafo único. Permanece essa 
proibição: a) mesmo que o fato 
seja de conhecimento público 

Direito Médico

85 3457.5300
www.faculdadechristus.com.br
Twitter: @tfchristus

As empresas públicas e privadas, 
sobretudo na área de saúde, são 
seletivas ao contratar profissionais.

A qualidade da formação acadêmica 
tem papel relevante nesse processo. Os 
alunos formados na Faculdade Christus 
também acreditam nisso.

Faculdade Christus

Fisioterapia

lugar
no

ENADE

1º

Resultado 2011

Dr. Pádua Moreira - Advogado e Assessor 
Jurídico do CREMEC

ou o paciente tenha falecido; b) 
quando de seu depoimento como 
testemunha. Nessa hipótese, o 
médico comparecerá perante 
a autoridade e declarará seu 
impedimento; c) na investigação 
de suspeita de crime, o médico 
estará impedido de revelar 
segredo que possa expor o 
paciente a processo penal”.

Entende-se assim que, no que tange à liberação 
de Prontuários Médicos (ou cópia), esta só 
poderá ser feita se incorrer nas alternativas 
constantes no Código de Ética Médica. 
Em caso de liberação de prontuários ou mesmo 
cópias para fins de perícia médico-legal, esta só 
poderá ocorrer se existir autorização expressa 
e interesse do paciente na perícia visar e 
proteger o paciente e não o médico.
O art. 154 do Código Penal Brasileiro também 
é claro quando tipifica a revelação de segredo 
em função da profissão:

“Art. 154 – Revelar a alguém, 
sem justa causa, segredo de que 
tem ciência em razão de função, 
ministério, oficio ou profissão, 
e cuja revelação possa produzir 
dano a outrem. (grifo nosso).
Pena – Detenção de três meses a 
um ano, ou multa.”

A justa causa sempre haverá quando a revelação 
for o único meio de conjurar perigo atual ou 
iminente e injusto para si e para outrem e 
ainda deve ser amparada em lei.
Por analogia, entende-se que é atípica a 
conduta quando justa for a causa, ou seja, 
nos casos de exclusão de ilicitude: estado de 
necessidade, legítima defesa, exercício regular 
de direito ou estrito cumprimento do dever 
legal. (art. 23 CPB). Caso ocorra a quebra do 
sigilo, poderá o médico revelador do segredo, 
se não observadas as hipóteses permitidas 
em lei, responder criminalmente, mediante 

representação, por infração ao art. 154 do 
Código Penal Brasileiro. 
Em relação à autorização do paciente para 
quebra do sigilo, a autorização deverá ser 
precedida de explicações necessárias e 
detalhadas para que o paciente tenha ciência 
plena do que está permitindo. O interesse 
visado deve necessariamente ser o do paciente 
e deve se ter em mente que não se pode revelar 
segredo de maneira irresponsável, motivado 
pela má-fé e leviandade.
O hospital figura na posição de guardião do 
prontuário médico e, no ponto de vista da ética 
médica, esta responsabilidade repousa na figura 
do diretor técnico. Quando existirem dúvidas 
sobre o verdadeiro interesse dos solicitantes 
do prontuário, o ideal para o hospital seria 
que entregassem as cópias apenas por força de 
decisão judicial, resguardando-se de possível 
complicação por revelação do segredo médico.
As solicitações da Justiça devem ser recebidas 
com devida consideração, devendo-se sugerir 
ao Meritíssimo Juiz que designe um médico 
perito para ter acesso ao prontuário na 
instituição e dele retire informações necessárias 
para o real atendimento à solicitação judicial.
Segundo entendimento jurisprudencial 
do renomado THEOTÔNIO NEGRÃO, 
em sua conhecida obra sobre o Código de 
Processo Civil, 27ª ed., pág. 562, alínea 8 ao 
artigo 844, temos:
“O hospital é o guardião dos documentos 
e tem a obrigação de atender ordem judicial 
dirigida à exibição dos papéis mencionados 
pela apelada. Nem se alegue que existiria 
crime em tese quando o médico, atendendo 
àquela determinação, venha a exibir os dados 
perseguidos pela interessada. Estaria protegido 
pela justa causa, mencionada no artigo 73 do 
Código Brasileiro de Deontologia Médica, 
lembrado nas razões recursais. Não se trata 
de casuística nem de violação do princípio 
constitucional previsto no artigo 5º, inciso II, 
da Carta da República.
Nos casos de auditoria médica, meio pelo qual 
observa-se o desempenho do exercício da arte 

médica e tem como objetivo fundamental o 
benefício do paciente, o acesso ao prontuário 
médico deve ser feito dentro das dependências 
da instituição responsável por sua posse e 
guarda, pelo médico auditor. Esse acesso pela 
figura do auditor enquadra-se no princípio do 
dever legal, tendo este, inclusive, o direito de 
examinar o paciente para confrontar com o 
descrito no prontuário.
Assim, resta-nos afirmar que, caso ocorra a 
violação do sigilo fora das hipóteses taxadas no 
art. 73 do CEM, o médico violador responderá 
criminalmente pela quebra injustificada do 
sigilo, mediante representação por infração ao 
art. 154 do Código Penal Brasileiro.
Sem mais, caros leitores, subscrevo.

O hospital é o 
guardião dos 
documentos e 

tem a obrigação 
de atender ordem 
judicial dirigida à 

exibição dos papéis 
mencionados pela 

apelada.

Por: Dr. Antônio de Pádua de Farias Moreira | padua6261@gmail.com
Advogado, Ass. Jurídico do CREMEC, Especialista em Direito do Consumidor e membro da Comissão de Saúde da OAB-Ce
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Combate ao Câncer

No mercado hospitalar brasileiro,
Hospital Regional Unimed é destaque

Saúde Suplementar
A partir desta edição, o Jornal do Médico fará uma série de reportagens sobre Saúde 
Suplementar. Inaugurando a série, começamos com o HRU, Hospital Regional Unimed, 
um conceituado e premiado complexo hospitalar que fora agraciado pela 8ª vez com o prêmio 
Hospital Best edição 2011

Por: Jorn. Ilana Ramos (Repórter Jornal do Médico) atendimento@jargollo.ppg.br

Sempre investindo em tecnologia para 
ampliar as opções de tratamento de seus 
pacientes, o Hospital Haroldo Juaçaba 

sai na frente, mais uma vez, ao oferecer 
uma nova alternativa para o tratamento de 
câncer abdominal, mais especificamente aos 
pacientes com carcinomatose peritoneal, um 
estágio avançado de vários tipos de neoplasia 
do trato digestivo.
Trata-se da cirurgia citorredutora com 
quimioterapia hipertérmica intraoperatória, 
procedimento inédito no Ceará e que já foi 
realizado pelo Serviço de Cirurgia Abdominal 
do Hospital, tendo à frente o Dr. Marcelo 

Leite e uma equipe interdisciplinar com 
profissionais de diversas áreas da saúde. “A 
equipe é fundamental para dar conta da 
complexidade do procedimento. Tamanha 
intervenção exige muito do organismo do 
paciente e tudo precisa ser acompanhado”, 
afirma Dr. Marcelo. Um procedimento 
similar, mas de menor porte, já havia sido 
realizado em outra instituição cearense.
A cirurgia citorredutora consiste na retirada 
do peritônio, que é a estrutura que recobre a 
superfície interna do abdômen, assim como 
de todos os tumores visíveis a olho nu e dos 
órgãos comprometidos, seguida de uma 

Hospital Haroldo Juaçaba dispõe de novo procedimento a pacientes com câncer no abdômen

sessão única – de aproximadamente uma hora 
e meia - de quimioterapia regional aquecida 
a 42ºC na cavidade peritonial. A medicação é 
infundida por um equipamento de circulação 
extracorpórea, tendo sido o Hospital Haroldo 
Juaçaba o único hospital cearense a adquiri-
lo, especialmente para esse tipo de cirurgia. O 
procedimento foi realizado com sucesso em 
dezembro em uma paciente da instituição.
“Abriu-se uma nova possibilidade de 
tratamento para casos avançados de câncer 
abdominal que há até bem pouco tempo eram 
cuidados apenas com métodos paliativos, 
para amenizar os sintomas. É um caminho 

de esperança que se abre”, complementa o 
médico Reginaldo Ferreira da Costa, diretor 
clinico do Hospital Haroldo Juaçaba.

Centro de Diagnósticos.
A edição de 2011 do Hospital Fest, realizada 
em São Paulo, teve como tema o Momento 
Itália-Brasil e a celebração da presença italiana 
na saúde brasileira, em homenagem ao Ano 
da Itália no Brasil, que começou em outubro 

Entrevista com a Dra. Emair Borges
Diretora Geral do Hospital Regional Unimed (HRU) desde 2006, a pediatra Dra. Emair Borges é natural 
de Pernambuco. Na juventude, veio morar em Fortaleza, onde concluiu o curso de medicina na Universidade 
Federal do Ceará (UFC).

Por: ASCOM ICC

Dra. Emair Borges, Diretora Geral HRU

JM - Qual a importância que a senhora 
destaca pela conquista do prêmio 
Hospital Best para o HRU e para a 
medicina cearense?
Dra. Emair - O Prêmio Hospital Best 
reúne ações que mobilizam toda a classe 
hospitalar brasileira. O HRU recebeu o 
troféu Best sendo uma das instituições eleitas 
por conceituados profissionais de saúde, no 
ranking de marcas que se destacam em todo 
o país, nas categorias Hospital Regional do 
Ano, Maternidade Regional do Ano e Centro 
de Diagnósticos. A escolha das Instituições 
premiadas é feita a partir dos resultados da 
pesquisa anual de preferências realizada pela 
Associação Brasileira de Marketing em Saúde 
(ABMS). Essas conquistas demonstram como 
nos destacamos a cada ano, sendo referência 
para o mercado cearense e nacional.

JM - Ter conquistado este prêmio por 
08 vezes (sendo 07 consecutivas) e em 03 
categorias aumenta a responsabilidade? 
Quais são os próximos desafios em 
termos de melhoria e excelência do 
HRU?
Dra. Emair - Com certeza! Trabalhamos dia 
a dia para melhoria contínua do atendimento, 
não somente para obtenção de títulos e 
certificações, mas principalmente para 
garantirmos a segurança dos procedimentos 
e serviços oferecidos aos pacientes de nossa 

Instituição. Hoje, somos referência em 
todo o Estado em procedimentos de Alta 
Complexidade, além disso, o HRU é o único 
Hospital no Ceará a contar com o Nível 3 
(máximo)  de Excelência em Acreditação 
Hospitalar, conferido pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA). Nosso 
atual desafio é obter a Acreditação 
Internacional Canadense,  na qual a principal 
meta é garantir a cultura organizacional da 
segurança do paciente, tornando-a como 
prioridade estratégica. Atualmente, o Brasil 
possui apenas 15 hospitais acreditados 
internacionalmente.

JM - Quais os diferenciais que a senhora 
destaca no HRU pela sua excelência 
hospitalar?
Dra. Emair - Hoje somos referência 
nacional, não somente com relação à marca, 
mas também quando o assunto é assistência. 
Estamos entre as dozes Instituições que 
compõem o Programa Brasileiro de 
Segurança do Paciente (PBSP). O HRU 
também se destaca em responsabilidade 
social por ser, entre os hospitais da Cidade, o 
que mais realiza doação de leite materno para 
a Maternidade Escola Assis Chateaubriand 
(MEAC). Além disso, é certificado Ouro, 
pela 3M do Brasil, que atesta a segurança 
dos procedimentos de tricotomia segura, 
eletrocirurgia segura e esterilização.

médico/hospitalar, 
o Hospital Regional 
Unimed (HRU) 
se destaca como 
referência em 
diversas categorias. 
A entrega do 
prêmio Hospital 
Best ocorreu em 
dezembro de 
2011 dentro da 
IX Hospital Fest 
e foi palco para 
muitas figuras 
expressivas do setor 
hospitalar de todo 
o Brasil. A escolha 
das Instituições 
premiadas é feita a 
partir dos resultados 
da pesquisa anual 
de preferências 
realizada pela 

Dando início à nossa série sobre Saúde 
Suplementar, nada melhor do que começar 
falando de uma instituição que é destaque 
no ramo hospitalar cearense. Vencedor 
pela oitava vez do prêmio Hospital Best, 
grande premiação dos melhores dos setores 

Associação Brasileira de Marketing em 
Saúde (ABMS). Durante o evento, o HRU 
recebeu com muitas honras o selo Hospital 
Best nas categorias Hospital Regional 
do Ano, Maternidade Regional do Ano e 

de 2011 e terminará 
apenas em junho 
de 2012. O prêmio 
seleciona, ainda, os 
hospitais que mais 
se destacaram em 
diversas categorias, 
tanto nacionais, 
quanto regionais. 
E foi na categoria 
regional que o HRU 
foi contemplado.
Além de ser 
c o n s i d e r a d o 
referência na área 
médica, o HRU 
também se destaca 
em responsabilidade 
social por ser a 
instituição, entre 
os hospitais de 
Fortaleza, que mais 
realiza doação de 

leite materno para a Maternidade Escola 
Assis Chateaubriand (Meac). Quem 
representou e recebeu os prêmios cedidos 
pelo Hospital Best ao HRU foi a Dra. 
Emair Borges, diretora do Hospital.
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Cooperativismo Médico

No último dia 27 de janeiro, em 
Assembleia Geral Ordinária, a 
Unimed Ceará elegeu seu Conselho 

Deliberativo para o período 2012/2016. Na 
oportunidade, foram destacados os excelentes 
resultados operacionais da Cooperativa no ano 
de 2011, e apresentadas as ações da diretoria 
eleita, visando o crescimento da Unimed 
Ceará no quadriênio, com destaque para 
novos investimentos no interior do Estado do 
Ceará, consistindo de: implantação de uma 
rede de Policlínicas, Prontuário Eletrônico, 
Telemedicina e melhor remuneração para 
os médicos cooperados, que atualmente, 
por decisão do Conselho Deliberativo da 
Unimed Ceará, já remunera as consultas a 
R$ 60,00 e CBHPM (Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos) 
plena, desde novembro de 2011. Outra 
situação de capital importância, afirma o atual 
presidente Dr. Darival Bringel de Olinda, é a 
unidade política e o excelente relacionamento 
com as lideranças das nove Unimeds filiadas 
ao Sistema Estadual Unimed. Convém 
também salientar o investimento realizado 
em educação continuada de todos os seus 
colaboradores, culminando com excelente 
perfil educacional, destacando-se que dos 80 
colaboradores, temos 1% com doutorado, 
4% com mestrado, 42% com pós-graduação, 
48% com nível superior e 5% com ensino 
médio. Isso permite aos dirigentes do Sistema 
Estadual Unimed antever novas conquistas 
e proporcionar excelente crescimento para o 
próximo período eletivo.

2012/2016
Presidente:
Dr. Darival Bringel de Olinda
Vice-Presidente:
Dr. Francisco de Assis Sampaio

Fonte: Unimed Ceará

Brain Storm
Breves notícias sobre medicina

Inaugurado o Espaço Chico Passeata na Sesa
No dia 19/01, a Secretaria da Saúde do Estado 
(Sesa) inaugurou o espaço de convivência 
Chico Passeata, como era conhecido o 
médico e escritor Francisco das Chagas Dias 
Monteiro. O apelido foi dado na sua época de 
movimento estudantil e perdurou no tempo 
da Faculdade de Medicina e da sua luta 
contra o regime militar de 64.

80 médicos são nomeados para reforçar 
atendimento
O Governador Cid Gomes assinou no 
dia 19/01, a nomeação de 80 médicos que 
irão ampliar a assistência da população na 
rede estadual de saúde. Com a nomeação, 
já publicada na edição do Diário Oficial 
do Estado no dia 19/01, fica concluído o 
concurso feito em 2006.

José Maria Pontes reeleito presidente do 
SIMEC
Com 94,88% dos votos, a chapa Lutas e 
Conquistas assume a direção trienal (2012-
2015) do Sindicato dos Médicos do Ceará. 
A presidência continuará com José Maria 
Pontes e a vice-presidência será do anterior 
diretor de comunicação e imprensa, Samuel 
Abranques Oliveira

Ceará comemora o recorde de 1.292 
transplantes em 2011
O Ceará encerrou 2011 com 1.292 
transplantes de órgãos e tecidos realizados. 
São 417 transplantes a mais do que o total 
de 875 procedimentos feitos durante todo o 
ano de 2010. 

Gestores, médicos e pacientes comemoram 
500 cirurgias bariátricas no Hospital César 
Cals
Para comemorar a marca das 500 cirurgias 
bariátricas, o Hospital César Cals realizou no 
dia 27 de janeiro, o III Simpósio de Cirurgia 
da Obesidade e Síndrome Metabólica, com 
a presença dos médicos Arthur Belarmino 
Garrido, responsável por trazer a técnica da 
cirurgia da obesidade ao Brasil, e Sizenando 
Ernesto Lima, médico cearense que fez a 
primeira cirurgia de redução no Hospital 
César Cals. 

Unimed
Ceará elege 
seu Conselho 
Deliberativo

Diretor Superintendente:
Dr. Francisco Carlos Nogueira Arcanjo
Diretor Financeiro:
Dr. Walmir Leite Pontes
Diretor Comercial:
Dr. Raimundo Nonato Lima Melo
Dir. de Auditoria Médica e Promoção à 
Saúde:
Dr. Francisco Júnior Barroso Bastos

Delegados:
Dr. Felisberto Clementino Ferreira
Unimed Abolição
Dr. Abelardo Cavalcante Porto
Unimed Aracati
Dr. Márcio Alves Landim
Unimed Cariri
Dr. Paulo Henrique Fonseca Vieira
Unimed Centro Sul do Ceará
Dr. José Wellington Rodrigues
Unimed Crateús
Dr. José Evangelhista Filho
Unimed Nordeste do Ceará
Dra. Silvana Maria Tenório de Brito
Unimed Sertão Central do Ceará
Dr. Artur Guimaraães Filho
Unimed Sobral
Dr. Antônio Carlos Pessoa Chaves
Unimed Vale do Jaguaribe

Assessores:
Dr. Antônio de Pádua Neves
Dr. Francisco Ary Vieira Sobral
Dr. Francisco Wanderley Rolim
Dr. João Fortes de Siqueira Filho

Dr. Darival Bringel de Olinda
Presidente Unimed Ceará

Professor e alunos do curso de Medicina 
da UECE são premiados no CREMEC
Professor Marcelo Gurgel e três equipes 
de estudantes do curso de Medicina da 
UECE foram agraciados com o Prêmio Prof. 
Dalgimar Beserra de Menezes - 1º lugar, na 
categoria “Médico” e 1º, 2º e 3º lugares na 
categoria “Estudante”, respectivamente, no 
Concurso de Monografia do CREMEC 2011. 
O professor Marcelo Gurgel foi classificado 
em 1º lugar, na categoria Médico, com o 
trabalho “O Ensino da Bioética no Brasil”.

Demanda de cirurgias de catarata serão 
zeradas em Juazeiro do Norte-Ceará
Outra boa notícia no setor de saúde pública de 
Juazeiro é que será zerada a demanda reprimida 
existente para cirurgias eletivas de catarata. 
A informação está sendo confirmada pelo 
prefeito Dr. Santana. Em dezembro passado, 
foram realizadas 80 cirurgias e mais 80 serão 
realizadas nos próximos dias no Instituto de 
Catarata e Miopia do Cariri no Medical Center 
com os oftalmologistas Antonio Petrônio 
Sampaio e Levy da Rocha Lucena.

Campus da UFC em Sobral tem novo 
Diretor
Professores, Estudantes e Servidores 
Técnico-Administrativos do Campus da 
Universidade Federal do Ceará, em Sobral, 
participaram no dia 1º de setembro de 2011, 
da primeira consulta para a escolha de Diretor 
e Vice-Diretor. Além de Sobral, quinze 
Unidades Acadêmicas da Universidade 
Federal do Ceará promoveram a consulta. 
Em Sobral com 349 votos, a comunidade 
acadêmica elegeu para Diretor o Prof. Dr. 
Vicente de Paulo Teixeira Pinto, do Curso 
de Medicina e para Vice-Diretor o Prof. Dr. 
João Guilherme Nogueira Matias, do Curso 
de Engenharia Elétrica. Os professores 
exercerão mandato no período 2011-2015.

Nova Diretoria da ANMR toma posse no 
CREMERJ
A ex-presidente da Associação de Médicos 
Residentes do Estado do Rio de Janeiro 
(Amererj), Beatriz Costa, tomou posse 
como presidente da Associação Nacional 
de Médicos Residentes (ANMR), dia 27/01, 
em solenidade promovida pelo CREMERJ. 
Durante seu discurso, ela ressaltou a 
importância da luta pela valorização dos 
médicos residentes e da preceptoria.
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Medicina do Cariri Medicina do Cariri

Osteoporose e Diabetes Hospital
Regional do 
Cariri fez
64,1 mil 
atendimentos
e mais de mil 
cirurgias

Por: Prof. José Herculano da Silva (médico) - E-mail: herculanosilva3@yahoo.com.br

Fonte: ASCOM SESA

ajuda terapêutica farmacológica, princípios 
para orientação nutricional e exercício físico, 
o DM e a osteoporose são graves problemas Indivíduos com diabetes juvenil têm um 

decréscimo de massa óssea. Considerando 
que a “massa óssea” se desenvolve na 

puberdade, percebe-se que estamos diante 
de um fator de risco preponderante ao 
patrimônio ósseo, isto é, tal como acontece 
nos idosos, as crianças diabéticas e obesas 
correm um sério risco de terem fraturas 
ósseas devido à fragilidade esquelética pela 
osteoporose. O diabetes mellitus (DM) é um 

Amudança do perfil do acesso à assistência 
à saúde que o Governo do Estado está 
promovendo no Ceará já apresenta 

números expressivos na região do Cariri. Em 
pouco mais de seis meses de funcionamento, o 
Hospital Regional do Cariri (HRC) contabiliza 
até o dia 26 de dezembro de 2011, 15.363 
atendimentos de emergência, 1.337 internações 
e 47.419 procedimentos de apoio diagnóstico 
e terapêutico. O HRC é o primeiro hospital 
público da rede de assistência da Secretaria 
da Saúde do Estado construído no interior. 
Inaugurado em abril de 2011, em Juazeiro do 
Norte, o HRC é um hospital de grande porte, 
com 284 leitos, e cobertura da população de 
1,5 milhão de habitantes dos 44 municípios da 
macrorregião de saúde do Cariri e os municípios 
das microrregiões de saúde de Iguatu e Icó.
A primeira internação no HRC aconteceu no 
dia 20 de junho de 2011. Francisco Jucelino 
Sampaio, de 46 anos, foi o primeiro paciente 
internado, com diagnóstico de ascite, barriga 
d’água provocada por graves distúrbios 
hepáticos. Ele é morador de Abaiara, município 
do Cariri que fica a apenas 46 quilômetros 
de Juazeiro do Norte-Ceará. Já no dia 27 de 
julho de 2011, quatro moradores de Juazeiro 
do Norte-Ceará foram os primeiros pacientes 
a se submeter a cirurgias no HRC. Até o dia 
11 de dezembro de 2011, o hospital havia 
realizado 1.085 cirurgias. Logo, até o dia 
26 de dezembro de 2011, o HRC realizou 
619 internações na área de clínica médica, 

141 de traumato-ortopedia, 501 internações 
cirúrgicas e 6 de UTI. 
No dia 23 de agosto de 2011, entrou em 
funcionamento no HRC a maior emergência 
pública do interior do Ceará, com 51 leitos para 
tratar casos de alta complexidade de pacientes 
dos 44 municípios da macrorregião de saúde do 
Cariri. O atendimento na emergência obedece 
ao Protocolo Manchester de Classificação de 
Risco, com a triagem dos pacientes feita com 
base no nível de gravidade. Os que apresentam 
situação mais grave recebem no acolhimento 
da emergência uma pulseira vermelha e são 
atendidos de imediato. Pulseiras laranja são 
colocadas no braço dos pacientes que terão 
atendimento em até 10 minutos. A cor amarela 
é adotada para os que podem receber assistência 
em até 60 minutos; a cor verde é utilizada entre 
pacientes menos graves e que serão atendidos 
em até 120 minutos e a cor azul é adotada pelos 
pacientes que serão atendidos em até 4 horas. 
Em quatro meses, 276 pacientes receberam 
pulseiras vermelhas, 4.806 laranja, 6.184 verdes 
e 559 azuis.
Do total de 47.419 procedimentos, o Serviço 
de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SAFT) 
realizou, desde o início do funcionamento 
do HRC, 34.483 exames laboratoriais, 6.538 
exames de Raio X, 2.098 ultrassonografias 
e 1.720 tomografias computadorizadas. 
Antes do HRC, na rede pública, ressonância 
magnética era realizada apenas no Hospital 
Geral de Fortaleza (HGF).

grupo heterogênico de distúrbios metabólicos, 
que em comum apresenta a hiperglicemia 
crônica com distúrbios do metabolismo 
dos carboidratos, lipídios e proteínas. Essa 
hiperglicemia é o resultado dos defeitos na 
ação da insulina, na secreção de insulina 
ou em ambos os distúrbios. A classificação 
atual é aceita pela inclusão de quatro classes 
clínicas: diabetes tipo I, diabetes tipo II, 
outros tipos específicos de DM e diabetes 
mellitus gestacional. O diabetes mellitus tipo 
I com prevalência de 5% a 10% dos casos 
e etiologia por consequente deficiência de 
insulina e evidência de processos mediados 
por autoimunidade na maioria, além do 
componente autoimune, apresenta forte 
associação com determinados genes do sistema 
antígeno leucocitário humano (HLA), alelos 
esses presentes em outras doenças autoimunes 
reumáticas. O objetivo do tratamento para o 
DM é direcionado na hiperglicemia assim 
como controle permanente do colesterol, 
triglicérides e índice de massa corporal. Tendo 
desafios constantes na sua normalização, com 

de saúde pública, uma vez que são crescentes 
e estão associados a complicações que 
comprometem a produtividade, qualidade 
de vida e sobrevida humana. A osteoporose 
é uma doença multifatorial, silenciosa do 
sistema esquelético, crescente no mundo 
desenvolvido, que compromete a arquitetura 
óssea, desenvolvendo assim complicações 
graves, como fraturas pela diminuição da 
massa óssea e morte precoce. Considerando 
que a diabetes e a osteoporose na fase inicial 
não doem, será que as pessoas estão disponíveis 
para alterar o seu modo como viver? Alguns 
cuidados são importantes, como o médico 
estabelecer uma avaliação clínica geral em seu 
paciente, na identificação dos fatores de risco 
e prováveis diagnósticos diferenciais para o 
diabetes mellitus e a osteoporose. Atualmente, 
admite-se que o método mais confiável 
para estabelecer ou confirmar o diagnóstico 
da osteoporose, monitorar o tratamento, 
até mesmo prever o risco de fraturas, é a 
mensuração da massa óssea por densitometria 
óssea.  A avaliação médica periódica, bem 
como a orientação é de grande importância, 
não só no adulto, como em qualquer idade.
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A partir desta edição, o Jornal do Médico fará uma série de 
reportagens sobre a medicina potiguar.
Iniciamos essa série apresentando um breve relato sobre as 
entidades médicas e outros destaques.

Há 50 anos aconteceu a formatura 
da primeira turma da faculdade de 
medicina da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. No final de 1961, 21 
jovens potiguares entraram para a História ao 
receber seus diplomas de médicos, os primeiros 
entregues por uma instituição que evoluiu 
com o passar do tempo. Passados cinquenta 
anos a medicina potiguar tem muito motivos 
para se orgulhar, pois o conhecimento, a 
técnica e os profissionais da área mostram o 
talento, profissionalismo e inovação do campo 
médico, no Rio Grande do Norte.
Segundo o CREMERN (Conselho Regional 
de Medicina do Rio Grande do Norte), existem 
atualmente, em todo o Estado, 4.392 médicos. 
Entre as instituições de Ensino Superior que 
ofertam o curso de Medicina estão: a UFRN 
– Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, a UERN – Universidade Estadual do 
Rio Grande do Norte e UNP – Universidade 
Potiguar. A UFRN – Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte está situada em 
Natal, e tem como Coordenador do Curso de 
Medicina, o Prof. George Dantas de Azevedo, 
Doutor pela Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto.
Quanto à UERN – Universidade Estadual do 
Rio Grande do Norte, situada em Mossoró, 
a coordenação é do Curso de Medicina é de 
responsabilidade do Dr. Antônio Leite da 
Costa, Bacharel em Medicina pela UFRN em 
1977 e Mestre em Ecologia pela UERN em 
2006. Já a UNP – Universidade Potiguar, que 
localiza-se em Natal, tem como Diretor do 
Curso de Medicina, o Prof. Fernando Antônio 
Brandão Suassuna.

A classe médica do Rio Grande do Norte tem 
representações em diversas entidades, uma 
destas é o Conselho Regional de Medicina 
do Rio Grande do Norte (CREMERN), que 

Por: Jorn. Jocasta Pimentel (Repórter Jornal do Médico) atendimento@jargollo.ppg.br

Medicina Potiguar

Santa Casa de Misericórdia 
de Sobral inaugura novo serviço 
de Ressonância Magnética

Curso de Medicina da UFC em 
Sobral realiza avaliação de nível 
internacional

ASanta Casa de Misericórdia de 
Sobral inaugurou dia 26 / jan, o novo 
serviço de Ressonância Magnética. 

O equipamento, da marca General Electric 
(GE), é uma das mais modernas ressonâncias 
do estado do Ceará, com alta definição de 
imagem.
Para receber o equipamento, a Santa Casa 
reformou uma sala, no mesmo setor onde 
já funciona o serviço de Tomografia. Com a 
aquisição do equipamento, o Hospital conclui 
a sua unidade de imagem de alta complexidade.
A aquisição da Ressonância foi possível devido 
a um projeto do Hospital, aprovado pelo 
Fundo Nacional de Saúde (FNS), no valor 
de R$ 2,6 milhões. A condição da Santa Casa 
como Hospital de Ensino facilitou a aprovação 
do projeto.

OCurso de Medicina da Universidade 
Federal do Ceará-Campus de 
Sobral,  realizou no sábado (10), 

a primeira Avaliação de Desempenho em 
Conhecimento Clínico no Internato realizada 
pelo International Foundations of Medicine 
(iFoM) por meio do National Board of 
Medical Examiners (NBME), instituições 
que atuam na área de Avaliação da Formação 
Médica desde 1915. Neste mesmo dia a 
avaliação foi realizada pela UFC no Curso 
de Medicina de Fortaleza. Apesar de não ser 
obrigatória, a avaliação teve a adesão de mais 
de 63% dos alunos do Internato de Sobral.
Todo o processo de aplicação da avaliação, 

Fonte: Assessoria de Comunicação da Santa Casa

Fonte: FAMED/Sobral
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do Norte, tendo à frente o Presidente Dr. 
Geraldo Ferreira, atua na defesa e garantia 

que durou sete horas, contou com o apoio do 
corpo Técnico-Administrativo e teve como 
responsáveis os Professores: Gerardo Cristino 
Filho, coordenador do curso de Medicina 
de Sobral, Vicente Pinto, diretor eleito do 
Campus de Sobral e Vasco Frota, coordenador 
geral do Internato/UFC-Campus de Sobral.

Com a chegada da Ressonância, juntamente 
com o Tomógrafo, a Plataforma Vascular 
(para a realização de exames de angiografias 
cerebrais e vasculares), o Hospital está 
plenamente equipado na área de imagem, não 
deixando mais nada a desejar com relação a 
hospitais de Fortaleza.

Medicina Potiguar: mais de meio 
século com tradição e inovação

exerce um papel político muito importante 
na sociedade, atuando na defesa da saúde da 
população e dos interesses da classe médica. 
Ao defender os interesses corporativos dos 
médicos, o CREMERN empenha-se em 
defender a boa prática médica, o exercício 
profissional ético e uma boa formação técnica 
e humanista, convicto de que a melhor defesa 
da medicina consiste na garantia de serviços 
médicos de qualidade para a população. 
Atualmente, o presidente é o Dr. Jeancarlo 
Fernandes Cavalcante.

Outras entidades como SINMED, a AMRN, 
e a Academia de Medicina do Rio Grande 
do Norte, trabalham no desenvolvimento 
da categoria médica potiguar. O SINMED 
- Sindicato dos Médicos do Rio Grande 

dos direitos trabalhistas da classe médica. A 
AMRN - Associação Médica do Rio Grande 
do Norte é dirigida pelo Dr. Álvaro Roberto 
Barros Costa, e trata-se de uma entidade sem 

fins econômicos lucrativos e reconhecida 
como de utilidade pública, representativa dos 
Médicos do estado e com atividade social, 
cultural e científico. A Academia de Medicina 

do Rio Grande do Norte tem como atual 
presidente, Dr. Armando Aurelio Fernandes 
de Negreiros.

Para revelar a competência da área médica, 
no Rio Grande do Norde pode-se citar 
os vencedores no Prêmio Hospital Best 
2011. Na categoria Hospitais Regionais: 

Hospital do Coração administrado pelos 
competentes doutores Nelson Solano Vale 
(Diretor Administrativo), Elmano Marques 
(Diretor Financeiro) e Marcos Dias Leão 
(Diretor Médico); na categoria Centro de 
Diagnósticos: Instituto de Ultra Sonografia 
de Natal sob direção do renomado médico 
Ultrassonografista Dr. José do Carmo Costa 
Filho. O Prêmio Hospital Best é realizado 
desde 2003 e tem por base uma pesquisa anual 
realizada entre profissionais da saúde de todo o 
país visando a formação do Ranking Hospital 
Best de Preferências em Saúde. 




