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Nesta Edição

Ato Médico continua mobilizando!
a sede do Conselho Regional N de Medicina do Estado do Ceará, realizou-

se no dia 19/JAN/2005 mais um encontro de 
médicos para apoiar e debater o ATO MÉDICO.

O encontro foi de iniciativa da AMC - 
Associação Médica Cearense tendo o Doutor 
Florentino Cardoso como seu mediador.

Uma demonstração que a categoria 
permanece em alerta e mobilizada.

O apoio do CREMEC - Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Ceará tem sido de 
fundamental importância. 

CREMEC - 

ASSEMBLÉIA GERAL DOS MÉDICOS: 

Local: AUDITÓRIO DO CREMEC

Dia 08/MARÇO/2005 

(Terça-Feira às 19:30hs)

(85) 3264.9370 / 3264.9466

Implantação da (CBHPM)

Informações: 

Para anunciar, basta ligar: Fonefax: (85) 3254.4051 - 3253.5779 - 8815.4233 - redacaodomedico@bol.com.br
08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARABÉNS!

CREMEC

SIMEC

Pág. 02

• Entrevista com Dr. Lino Holanda

• Notícias do CREMEC

• Simec distribui tabela CBHPM

AMCPág. 04

• As Cooperativas médicas

de especialidades e o NUCEM

COOPANESTPág. 06

• Ainda em ritmo de aniversário

• Dia Internacional da Mulher

CLUBE DO MÉDICOPág. 07

• Editorial

• Eleições e Posse de

nova diretoria (2005/2007)

FRAGMENTOS
CULTURAIS

Pág. 08

• Médicos de 1954

• Medicina Proverbial

• Som Nordestino

SAÚDE FORA
DA CAPITAL

Pág. 09

• CREMEC/CARIRI

• AMC/CARIRI

• FMJ

• Dr. Napoleão Tavares

AMCPág. 05

• MOBILIZAÇÃO

Dr. Florentino Cardoso, Pres. AMC

CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA

Av. Dom Luiz, 1233, sala 1304 - Papicu - Fortaleza/CE 

Fone: (85) 3486.6400

Exame/DeglutiçãoConsulta

• Dr. Erik Haguette

• Dr. Sérgio Tadeu A. Pereira

• Dr. Magno Eric Peixoto
Entrada

Otorrinolaringologia

Laringoscopia

Endoscopia nasal

Exames audiológicos

Fonoterapia

Cirurgia do ronco

Recepção

Consultório

Avaliação da Deglutição

Avaliação de Alterações

Respiratórias em Adultos

e Crianças

Nasofibrioscopia



CREMEC - Conselho Regional de Medicina do Ceará
Entrevista com Dr. Lino Holanda, Secretário Geral do CREMEC
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JM - Dr. Lino, de sua JM - A  MEDICINA FORA desenvolvido um Programa reativa.
gestão  até esta data, DA CAPITAL está sempre de Educação Continuada 
como o senhor vê o nas programações deste em Ética e Cientifica, sendo JM - Qual a mensagem 
comportamento da egrégio Conselho, quais inclusive programado um que  gostaria que fosse 
categoria em termos de os grandes avanços Curso de Especialização alcançada pelos médicos 
mobilização  para defesa obtidos? em Medicina de Saúde e recem formados?
de seus direitos? Dr. Lino Holanda - Existe Comunidade para este ano. Dr. Lino Holanda - A esses 
Dr. Lino Holanda - A por parte dos atuais Continua uma constante médicos chamamos para se 
categoria médica apesar de dirigentes do Conselho luta por concurso público ombrearem à nossa luta 
grande sobrecarga de preocupação com as para o PSF, a fim dos pela defesa do ato médico, 
trabalho que é obrigada condições  de trabalho do direitos dos médicos sejam obstar abertura de novas 
para tentar manter um médico do interior. Tem sido consagrados. faculdades, melhoria de 
salário razoável, haja vista desenvolvidos gestões junto condições de trabalho, mais 
não ter tido aumento nos aos Procuradores, ao JM - Como está a vagas para residências 
últimos 7 anos, assim como Sindicato, em um trabalho fiscalização do Conselho médicas, uma persistente 
a desconfiança das pactuado no intuito de junto a hospitais e motivação em educação 
promessas dos gestores ou diminuir os problemas clínicas, quais as continuada, uma marcante 

empregadores, enfrentados pelo médico, principais irregularidades atitude ética e de 
ainda mantém uma não só na grande demanda encontradas? compromisso com a 
certa mobilização de atendimento como Dr. Lino Holanda - O medicina, desenvolvendo-a 
que tem alcançado também a falta de garantia Conselho fiscalizou no ano com humanismo, mas 
parte das suas trabalhista e engodo dos passado 52 hospitais do cobrando respeito e 
reivindicações, gestores, tendo sido interior e 52  PSF; Na dignidade. 
ainda sendo revertido parte dessas capital tem havido 
pequeno o seu atitudes truculentas e persistente fiscalização não 
fruto. enganadoras. Tem também só rotineira, mas também 

SIMEC - Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará
                   CBHPM: SIMEC distribui tabela por especialidade médica.

O Sindicato dos Médicos do Estado fatores que pode facilitar a sua plena O Presidente do SIMEC, Dr. Tarcísio 
do Ceará está disponibilizando para implantação. D i a s ,  e s t e v e  r e c e n t e m e n t e  
seus associados a nova tabela da As três entidades médicas cearenses participando de uma reunião em Belo 
Classificação Brasileira Hierarquizada (CREMEC, SIMEC e AMC) continuam Horizonte, com o relator do projeto de 
de Procedimentos Médicos - CBHPM, unidas na luta para que todos os planos e Lei, deputado Rafael Guerra. Ele 
por especialidades. O objetivo é s e g u r o s  d e  s a ú d e  a d o t e m  a  informou que o projeto deverá entrar em 
familiarizar os profissionais com os Classificação Brasileira Hierarquizada de votação no início de março. Depois da 
novos valores e códigos, o que vai Procedimentos Médicos (CBHPM). Essa Câmara, segue para o Senado. Tarcísio 
agilizar o trabalho dos próprios planos e é uma campanha nacional que pode Dias espera que ele seja aprovado e 
seguros de saúde que já adeririam a ganhar força com a aprovação, na sancionado pelo Presidente da 
Classificação. A diretoria do SIMEC Câmara dos Deputados, do projeto de República ainda nesse semestre. 
informa que a AMB-92 não tem mais Lei, de autoria do deputado Inocêncio 
validade e o conhecimento, por parte Oliveira, que obriga todos os grupos de 
dos médicos, da nova tabela é um dos saúde  a implantarem a CBHPM.

Assessoria de Imprensa do SIMEC
Em 23.02.2005

Dr. Tarcísio Dias - Presidente do SIMEC

Existe por parte dos atuais dirigentes

do Conselho preocupação com as

condições  de trabalho do médico 

do interior.

Notícias do CREMEC
• O CREMEC dentro do Programa de Educação Continuada, promoverá a aceitarem estudantes de 
partir de março, associado à UFC e Escola de Saúde Pública um curso de medicina dando plantão 
especialização para médicos do PSF, gratuito, de 385 horas, nos seguintes sem o médico estar 
locais: Sobral, Juazeiro, Barbalha, Cratéus e Fortaleza. presente é uma grave 
Informações no CREMEC - Fone: (85) 3221.6607 - Fax: (85) 3221.6929 falta assim como é 
E-mail: cremec@fortalnet.com.br exercíc io i legal  de 

profissão, devendo o 
• O Conselho ao tomar conhecimento de contratos de trabalho dos médicos C o n s e l h o  t o m a r  
do PSF serem feitos através de instituições como o IASE, onde o médico se providências cabíveis na 
propõe a trabalhar gratuitamente, tomou providências junto à Procuradoria área ética contra o 
do Trabalho e Sindicato dos Médicos para bloquearem esse engodo, assim diretor e na área criminal contra o estudante. 
como solicito aos médicos não assinarem tal contrato.

• Em outubro o Conselho promoverá o seu Congresso Científico e Ético 
gratuitamente para médicos.

• O Conselho chama a atenção dos médicos diretores clínicos que 

DR. LINO ANTONIO CAVALCANTI HOLANDA
SECRETÁRIO GERAL - CREMEC
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O Hospital Otoclínica quer vê-lo sempre melhor.
Com UTI, amplia-se para atendimento médico-hospitalar de alta complexidade.

Instalações e equipamentos modernos, equipe médica de alto nível e consultas 24h 
fazem nossa credibilidade ser ainda maior.

Conheça nossos serviços e examine você mesmo a qualidade da assistência que 
oferecemos.

MAIOR CONFORTO COM NOVAS INSTALAÇÕES
UTI
Oito leitos modernamente equipados e estrutura física humanizada.

Centro Cirúrgico
Seis amplas salas com aparelhos e instalações de alta tecnologia. Sala de 
recuperação com 06 leitos monitorizados. Conta com novo aparelho intensificador de 
imagem (arco cirúrgico).

Acomodação
Postos de enfermagem com confortáveis leitos de enfermaria e apartamentos com 
telefone, oxigênio, TV, cama elétrica, frigobar, ar-condicionado.

Pronto Atendimento
Plantão 24 horas em clínica médica e otorrinolaringologia.
Serviço de trauma-ortopedia.

TRATANDO A VIDA COM 
MAIS RESPEITO

HOSPITAL

ATENDEMOS AOS PRINCIPAIS CONVÊNIOS:
Av. Antônio Sales, 990 - Aldeota - Fortaleza/CE - Fone: (85) 3246.1133 - Fax: 3246.0475

RECEPÇÃO

UTI

UTI

APT°

RECEPÇÃO

SALA DE
RECUPERAÇÃO

FACHADA

CENTRO
CIRÚRGICO

www.hospitalotoclinica.com.br



AMC - Associação Médica Cearense
tendências para o cooperativismo médico: criação de redes de As Cooperativas médicas de cooperativas, inter-cooperação, dinamização da gestão, 
flexibilidade para adaptação às velozes mudanças atuais, especialidades implantação de contratos entre cooperativa e cooperado (baseados 
no trinômio deveres-direitos-responsabilidades) e educação e o NUCEM cooperativista intensiva. A criação de redes de cooperativas permite 
partilhar informações, discutir estratégias comuns, a realização de 
negócios em conjunto, o compartilhamento de assessorias A história do cooperativismo médico no Brasil confunde-se 
(informática, jurídica, contábil), a redução de custos, etc, elevando a com a história do sistema UNIMED: a criação da primeira 
capacidade competitiva e o poder de barganha do setor UNIMED em Santos, São Paulo, no ano de 1967, foi seguida 
cooperativistapela implantação de singulares e federações Brasil afora. Um 

No Ceará, a partir da segunda metade dos anos 80, foram ponto excepcionalmente marcante foi a criação da primeira 
surgindo cooperativas das diversas especialidades médicas, se cooperativa de crédito dirigida ao segmento médico, a 
diferenciando no sentido de garantir o mercado de trabalho de seus 

UNICRED, em 1989, seguida da replicação de similares 
cooperados, bem como condições de trabalho dignas e 

amplamente, apresentando, em conjunto, crescimento 
remuneração não aviltante.  A terceirização selvagem imposta ao 

exponencial em todo o país. setor público estadual nos anos 90, por conta de uma política de 
O sistema UNIMED é, no momento, a maior cooperativa de governo pseudo-liberal, provocou um boom no associativismo 

trabalho médico do mundo, com cerca de cem mil cooperados. médico, com a criação e consolidação de várias cooperativas 
No entanto, ao disputar a venda de planos de saúde com as médicas de especialidades.
empresas de saúde suplementar, surgiu no sistema uma Em agosto de 2003, foi estruturado, em Fortaleza, o Núcleo de 
dicotomia: de um lado, a cooperativa tem que garantir e Cooperativas de Especialidades Médicas (NUCEM), composto por 
remunerar dignamente o trabalho médico; do outro, para 16 cooperativas de médicos especialistas, o qual tem como 
vender planos de saúde a preços competitivos numa economia objetivos expostos em seu Estatuto Social: promover a educação 
estagnada, a cooperativa tem que comprimir custos, sendo cooperativista, participar de campanhas de expansão do 
obrigada por isto a remunerar o trabalho médico de maneira cooperativismo, auxiliar a estruturação de cooperativas médicas, 
insatisfatória. Como é líder de mercado, a UNIMED estabelece lutar pela melhoria da remuneração do trabalho médico e por 
os parâmetros para todas as variáveis deste mercado, condições adequadas do trabalho profissional, além de promover o 
sinalizando para os demais convênios e planos de saúde qual o intercâmbio administrativo entre as cooperativas associadas. 
valor do trabalho do médico. O Núcleo não acarreta encargos financeiros para as 

Ao manter fora do sistema milhares de médicos, pode-se cooperativas participantes, e está estruturado para articular 
dizer que o trabalho médico deixou de ser regulado negociações com os diversos contratantes das cooperativas 
efetivamente pela nossa cooperativa maior, o que levou, ao membros, sendo também o representante das referidas 
longo dos anos, à criação de cooperativas médicas de cooperativas nas lutas éticas, como a atual campanha pela 
especialidades, as quais somam hoje cerca de trezentas implantação da Clasificação Brasileira Hierarquizada de 
cooperativas no Brasil, congregando quase noventa mil Procedimentos Médicos (CBHPM). Numa visão futurista, o NUCEM, 
médicos. Criado como um evidente movimento defensivo, o consolidado, pode ser o embrião da Federação de Cooperativas de 
cooperativismo médico de especialidades tem crescido Especialidades Médicas do Ceará, como algumas já existentes em 
rapidamente, apesar da fúria arrecadadora dos governantes, diversos estados do Brasil. 
que nos últimos seis anos impuseram às cooperativas os mais 
nefastos impostos e contribuições (PIS, COFINS e INSS no 
setor federal, e ISS na área municipal), causando pesadas 
perdas no repasse final aos cooperados, num flagrante 
desrespeito à Constituição Brasileira.

Os estudiosos do assunto no Brasil apontam as seguintes 

Dr. Joel Isidoro Costa
Médico intensivista

Presidente da Cooperativa dos Médicos 
Intensivistas do Ceará Ltda.  - COMINT

POSTO

Venha se filiar ou quitar 
seu débito com a AMC
e compre combustível 

a preço abaixo da 
tabela de mercado.

Informações: 
Fone (85) 3264 -9466
FAX.: (85) 3264 -9402

Cooperativas participantes do NUCEM:
Cooperativa de Endoscopia do Ceará (COOPEND), Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Ceará Ltda 
(COOPANEST-CE), Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará (COOPEGO), Cooperativa dos Médicos 
Intensivistas do Ceará Ltda  (COMINT), Cooperativa de Otorrinolaringologia do Estado do Ceará (COORLECE), 
Cooperativa dos Médicos Cirurgiões Plásticos do Ceará Ltda  (COOPLASTIC), Cooperativa dos Médicos Emergencistas do 
Ceará Ltda  (CEMERGE), Cooperativa dos Psiquiatras do Estado do Ceará  (COOPEC), Cooperativa dos Cirurgiões 
Pediátricos do Ceará Ltda  (COOCPE), Cooperativa dos Médicos Oftalmologistas do Ceará  (COOFTALCE), Cooperativa 
dos Médicos Cirurgiões do Ceará (COOCIRURGE), Cooperativa dos Cirurgiões Cardiovasculares, Toráxicos e 
Hemodinamicistas do Ceará (COOPCARDIO),  Cooperativa dos Pediatras do Ceará Ltda (COOPED), Coop. dos Méd. 
Neurologistas e Neurocirurgiões do Ceará (COOPNEURO), Cooperativa dos Urologistas do Ceará  (COOPEURO) e 
Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (COOMTOCE).
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Iniciativa do Clube do Médico de Fortaleza 

AMC - Associação Médica Cearense

CONTRATUALIZAÇÃO - A diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar informou próximas reuniões a fim de defender suas reivindicações.
que está analisando as solicitações da CNI (Comissão Nacional para Implantação) de PL 3466/04 - Os presidentes das entidades médicas nacionais, Eleuses Vieira de Paiva (AMB), 
prorrogação do prazo para a assinatura dos contratos entre médicos e operadoras, com término Edson de Oliveira Andrade (CFM) e Waldir Araújo Cardoso (Fenam), acordaram com o deputado 
em 17 de março, e de intermediação da Agência na discussão dos termos dos contratos. Rafael Guerra (PSDB-MG) algumas alterações ao substitutivo do Projeto de Lei 3466/04, que 

CONTRATOS UNIDAS - A Câmara Técnica da Contratualização trabalha na elaboração referencia a CBHPM no sistema suplementar de saúde em âmbito nacional. Segundo Guerra, 
de uma proposta de contrato-padrão com a Unidas a ser enviada às Comissões Estaduais de relator do PL, a data da apreciação em plenário irá depender das negociações com o novo 
Honorários Médicos. De acordo com o presidente da Câmara, Samir Dahas Bittar, alguns presidente da Câmara dos Deputados e com os líderes partidários, a serem escolhidos nos dias 14 
pontos de discordância devem ser submetidos às negociações em cada Estado. e 16 de fevereiro, respectivamente. O PL tramita em regime de urgência.

CONTRATOS ABUSIVOS - As Comissões Estaduais de Honorários Médicos devem CEARÁ - Os médicos rejeitaram a proposta da Medial Saúde, que contemplava a implantação 
encaminhar à CNI todos os acordos de implantação da CBHPM já assinados, assim como da CBHPM apenas em dezembro de 2005. Os médicos também decidiram encaminhar uma 
contratos abusivos e correspondências coercitivas das operadoras a serem enviadas à ANS contra-proposta à Golden Cross. Continua o atendimento somente pelo sistema de reembolso aos 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar)  em forma de denúncia. usuários de Sul América, Bradesco, Amil, Norclínicas e Gamec.

AÇÕES JUDICIAIS - Além da minuta da ação judicial de reequilíbrio econômico- BALANÇO - Os médicos já fecharam acordos de implantação da CBHPM com a Unidas em 20 
financeiro, a Comissão de Assessoria Jurídica Nacional da CNI concluiu as demais peças Estados e com a Unimed em 30 singulares, além de 86 empresas de medicina de grupo. O 
decididas anteriormente, que também já foram enviadas às Comissões Estaduais de atendimento continua suspenso às seguradoras em 19 Estados e na região de Caxias do Sul-RS.
Honorários Médicos. Caberá aos integrantes das Comissões Estaduais decidir, em comum UNIMED BRASIL - A CNI solicitou ao presidente da Unimed Brasil, Celso Barros, informações 
acordo, se as ações serão ingressadas pelas Federadas ou pelos Sindicatos. sobre a implantação da CBHPM no sistema de intercâmbio, prevista para 1º de janeiro. Também foi 

ROL DA ANS - A CNI reforçou o pedido ao presidente da ANS, Fausto Pereira dos Santos, reiterado o pedido para que a Unimed Brasil incentive as singulares a discutir a implantação da 
de criação de câmara técnica para avaliar a incorporação dos novos procedimentos ao rol da CBHPM em assembléias de cooperados.
Agência, que representa cobertura obrigatória pelas seguradoras e operadoras. MINISTÉRIO PÚBLICO - A CNI sugere às Comissões Estaduais de Honorários Médicos que 

TECNOLOGIAS - A Câmara Técnica de Incorporação de Tecnologias já definiu um acionem a Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público Estadual nos casos de 
representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que irá esclarecer descumprimento dos acordos firmados por intermédio desta instituição, bem como para tentar 
questões relativas à legislação. solucionar o impasse com as seguradoras de saúde. Outra sugestão é que sejam assinados 

CÂMARA DA CBHPM - Segundo o presidente da Câmara Técnica da CBHPM, Amilcar Termos de Ajuste de Conduta com as operadoras para garantir o cumprimento dos acordos. 
Giron, foram discutidas com Unidas e Unimed distorções pontuais referentes a portes e custo 
operacional em caráter preliminar. As Sociedades de Especialidade serão convocadas para as Assessoria de Comunicação da AMB.
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COMPRE SEU COLCHÃO SEM 
SAIR DE CASA

Conjunto Box Spring

Colchões Mola e Espuma

Camas e Cabeceiras

Travesseiros, Lençóis e 

Acessorios
Fones: 3243.88573223.1235 / 

Rua Érico Mota, 546 - Esq. com Jovita Feitosa, 9171.7309 - Parquelândia - Fortaleza/CE

Apresente seu CRM e um especialGANHE DESCONTO  
INMETRO

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001

OCS-0010

PALC
SBPC/ML



COOPANEST - Cooperativa dos Anestesiologistas

rabalho este dedicado à valorização da categoria dos nossos profissionais, dos nossos pacientes, buscamos sempre a eficiência ao praticar nossos serviços.T além de estimular e ajudar na atualização do conhecimento científico, A Cooperativa dos Anestesiologistas do Ceará  COOPANEST-CE em nossas vidas é 
associado a uma fiscalização dos serviços de anestesia para melhorar cada vez uma história de sucesso. A Diretoria atual pretende continuar uma programação 
mais a segurança em anestesia. árdua e firme visualizando melhorar e defender cada vez mais o nosso trabalho e o 
Ao longo desse período, A COOPANEST-CE vem defendendo a nossa nosso espaço. A Presidente da COOPANEST-CE, Dra. Riane Azevedo, em nome da 
categoria, o Ato Médico, o Cooperativismo, melhores condições de Diretoria, parabeniza aos cooperados e a COOPANEST-CE pelo seu aniversário: 
remuneração e trabalho. A atuação da COOPANEST-CE se estende por todo o “Precisamos nos valorizar, pois lidamos com vidas e para essas, não existe limite no 
Ceará, sendo o maior foco na Cidade de Fortaleza e municípios vizinhos. Hoje nosso esforço em atender bem e de praticarmos o melhor do nosso aprendizado”. 
com 289 cooperados médicos com especialidade em anestesiologia Além da fronteira do centro cirúrgico, a anestesiologia cearense tem expandido sua área 
reconhecida pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, agregando qualidade de atuação no atendimento aos pacientes referentes ao tratamento da Dor aguda e 
e serviço à população cearense. crônica, Reanimação Cardiovascular, Transporte Inter-Hospitalar, Sala de Recuperação 
Pioneira no cooperativismo de especialidade médica no nosso estado, a COOPANEST- Pós-Anestésica e Acumpuntura. A COOPANEST-CE já negociou com vários planos de 
CE vem ajudado na formação de outras cooperativas da área da saúde. saúde a opção da Consulta Pré-Anestésica, onde o paciente poderá fazer uma consulta 
A COOPANEST-CE incentiva sempre a necessidade da categoria se manter ao anestesiologista e esclarecer suas dúvidas quanto ao procedimento anestésico a que 
unida, o que a torna forte contra a mercantilização da medicina e a exploração no irá se submeter, levando conforto, diminuição da ansiedade, avaliação clínica dirigida e 
nosso trabalho por empresas de serviço de saúde. Preocupados com a segurança melhor preparo psicológico do paciente ao procedimento. 

Dia: 08/03/2005 
(Terça-Feira)

Local:

Informações: 
Fone (85) 3264 -9466 / FAX.: (85) 3264 -9402

08 de Março, Dia Internacional da Mulher
odos que fazem e participam do Jornal do T Médico, saúdam e homenageiam todas as 

mulheres pela data comemorativa: o DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER.
A família médica, com exemplos marcantes da 
figura feminina nos hospitais, aproveitam do 
ensejo para prestar uma homenagem especial a 
MULHER MÉDICA, heroína em duplicidade, da 
vida e do lar.
E que no dia internacional da mulher sejam 
redobrados os preitos de gratidão pôr toda a 
sociedade.
E que todas tenham um dia INTERNACIONAL  DA 
MULHER, com muito amor e a paz do Senhor! 

CREMEC, AMC, SIMEC, Clube do Médico.

Coopanest-CE completou no dia 02 de fevereiro, 18 anos de 
atividade trabalhando em prol do médico anestesiologista.

Reanimação Cardiovascular
e Transporte Interhospitalar

Anestesiologista realizando
anestesia no centro cirúrgico

Consulta Pré-Anestésica

Anestesiologista realizando acupuntura
Anestesiologista na Sala de Recuperação de Pós-anestésica

DIRETORIA ATUAL
DIRETORIA EXECUTIVA

Dra. Riane Maria Barbosa de Azevedo

Diretora Presidente

Dra. Márcia Maria Ferreira Martins Granja

Diretora Tesoureira

Dra. Vladia Freitas de Oliveira

Dir. Recursos Médicos Hospitalares

Rua João Carvalho, 800 Salas 806 a 811 - 
CEP: 60140-140  - Fortaleza - CE - Fonefax: (85) 3261.5662
Site: www.coopanest-ce.com.br - E-mail: coopanest-ce@veloxmail.com.br

Aldeota

Há 18 anos de atividade trabalhando em prol
do médico anestesiologista

COOPANEST-CE
Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Ceará
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Clube do Médico - Editorial
Um NOVO TEMPO queremos e vamos fazer acontecer constar em sua agenda, como local de obrigação 

no Clube do Médico e para tal já colocamos “mãos à obra”. profissional para visitar, fazer-se presente perante a sua 
Com esperanças redobradas, confiantes na gestão comunidade...

participativa que vamos realizar, estamos certos que este Acreditem por obrigação,por zelo profissional, pelo amor 
tradicional reduto de memoráveis encontros e reencontros que dedicam ao seu clube, que esta Diretoria já se faz 
de colegas, continuará em sua trajetória que já ultrapassa presente e atuante nos diversos setores do clube, dando 
de 35 anos  de existência. prosseguimento ao seu propósito, um sonho acalentado por 

Os problemas existentes são muitos, de todos os tipos, muitos anos, COMPLEMENTAR O ORGULHO DE SER 
novos, velhos e velhíssimos. Somos cientes dos mesmos e MÉDICO, COM A SATISFAÇÃO E ALEGRIA DE TER UM 
podemos dizer, não são insolucionáveis, principalmente CLUBE COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO SOCIAL 
considerando o consenso existente no seio da categoria de IMPOSTA  AO MÉDICO.
que o Clube do Médico não pode acabar-se...Seria UM NOVO TEMPO, com a participação de todos, vai 
humilhante para atual geração e entristecedor para  os acontecer e a tradição do clube do médico vai prosseguir 
remanescentes fundadores. trilhando a trajetória delineada pelos seus fundadores.

O Clube do Médico foi idealizado pôr médicos para a V E N H A V O C Ê  TA M B É M  C O N H E C E R  O U  
família médica, a responsabilidade de sua manutenção é de RECONHECER O SEU CLUBE!
exclusividade da categoria médica. É um clube diferente, é o clube de nossa gente. No clube 

Assim pensamos, assim estamos agindo, assim do médico você terá um lazer tranqüilo, com segurança, e o 
estamos esperando o imprescindível apoio de todos os melhor, uma gastronomia que não faz mal ao bolso. Do 
colegas. caranguejo ao carneiro a satisfação é uma só, pois você tem 

O Clube do Médico é a MECA do médico, tem que a cerveja mais gelada e barata da Praia do Futuro. 

Por consenso da categoria, somente uma chapa que se unam em torno do Clube que é um patrimônio 
concorreu ao pleito, cujo candidato a Presidente foi o histórico da categoria.
Dr.Gilvan Pediu a todos que incentivem os inadimplentes a 

Registramos para  efeitos históricos a presença reacenderem a chama de amor ao Clube.
de alguns votantes que prestigiaram as eleições: Encerrou seu discurso com estas palavras: O 

Clube do Médico ainda existe pela abnegada 
participação de muitos colegas. Mas é preciso mais e 

POSSE DA NOVA DIRETORIA DO esperamos que aquele que ainda não está associado 
venha fazer parte do nosso convívio.CLUBE DO MÉDICO EM 30/01/2005

 Realizou-se, no domingo dia 30 de janeiro, o 
encontro dos médicos para a posse da nova Diretoria A POSSE DA NOVA DIRETORIA
do Clube. Recebendo o cargo de Presidente do Clube do 

Com uma platéia de rostos alegres, o cerimonial Médico para o biênio 2005/ 2007, o Dr. Gilvan 
de posse deu-se  em ambiente de confraternização.. emocionado proferiu curtas, mas otimistas palavras, 
O ato foi comandado pelo médico que anunciou os delineando o ideário para a sua gestão, frisando que 
oradores, sendo o primeiro, como é de praxe, o este grupo que assume a Diretoria, tem demonstrado 
Presidente Wilson Pinheiro, para que transmitisse o um amor  profundo pelo Clube, conhece a maior parte 
cargo. dos seus problemas posto que o  freqüentam  há mais jamais como algumas Diretorias  que fizeram grandes 

Com uma pequena oratória, bastante incisiva de 24 anos praticando o já tradicional racha (futebol de sacrificios, mas acabaram no bloco do Eu sozinho, o 
sobre as principais realizações de sua administração pernas de páu). que esperamos que agora mude com a turma do 
destacou o Dr. Wilson que, apesar da grande Teve uma experiência na administração do racha.
inadimplência, conseguiu, para surpresa de muitos, restaurante, obteve êxito, o que o entusiasma para 
manter o Clube em funcionamento ininterrupto e ainda enfrentar este novo desafio. ORADORES EM PROFUSÃOquitar as dívidas com a previdência social. Afirmou convicto que esta nova Diretoria não será 

Reforçou o seu apelo a todos os associados para O entusiasmo pelos cargos que acabavam de 
assumir, abrilhantou este encontro de Médicos, 
prestigiando a posse na nova Diretoria.

Praticamente  todos os membros eleitos usaram 
da palavra , destacando-se o Dr.Bruno pela 
hilariedade do seu discurso.

As suas palavras, além de reiterar as promessas 
de campanha , brincou com  a platéia oa dizer que o 
Clube do Mádico terá um Presidente, dos mais 
assíduos, mantendo a rotina dos ùltimos anos.Vem ao 
Clube as 3as. e 5as não perde o tradicional racha e 
aos domingos vem saborear a cervejinha gelada com 
os velhos amigos,amigos velhos, novos amigos e 
amigos novos, portanto a assiduidade  do presidente 
esta´ garantida”. 

Dr. Francisco Gilvan B. dos Santos

PRESIDENTE

“VENHA CONFERIR E DEPOIS 

SORRIA, UM DOMINGO NO 

CLUBE DO MÉDICO É SÓ 

ALEGRIA!”

Eleições no Clube do Médico
Para a escolha da Diretoria do Clube do Médico 
para o biênio 2005/2007 foram realizadas eleições 
no domingo dia 23 de Janeiro.
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Dr. Pedro Almíno
Ex-Pres. do Clube do Médico

Dr. Gerardo Frota
Médico Cirurgião

Dr. Célio
Médico

Flagrante dos médicos
prestigiando o momento da posse
da nova diretoria

Dr. Gilvan dos Santos
Atual Pres. do
Clube do Médico



Entre o desejo de outro raro privilégio: medicina pode propiciar, médica.
curar a dor  e a enaltecer e aprimorar nasce daí uma relevante E n f i m ,  t o r n a - s e  
paciência de ouvir a espiritualmente aqueles condição para permitir também, um patrimônio 
r e p e t i d a  v o z  d o  que a escolheram numa ensinar, transmitir e edificado nos ditames 
sofrimento passaram-se feliz opção, plena de ap l i ca r  o  sag rado  do  amor,  ca r inho ,  
50 longos anos. i dea l i smo  de  uma bálsamo, capaz de curar dedicação a pessoa 

Eis que em meio mocidade envolvida as dores e as feridas do humana,intocável pela 
século exercitando a p e l a  v i r t u d e  d a  corpo e da alma. grandeza e perene pôr 
profissão numa relação dedicação ao estudo. O médico, apesar vencer o tempo na visão 
diária com a fragilidade A p r e n d e m o s  das injustiças e das divina escoimada de 
h u m a n a ,  s o m e n t e  também que a certeza é limitações impostas pôr interesses menores.
aqueles que tem a falha e na ciência em u m  c a p i t a l i s m o   P a r a  o s  
felicidade de exercê-la seus meandros, se selvagem e que tem s e p t u a g e n á r i o s  
em plenitude e para ela perdem as verdades invadido  o inviolável p r i v i l e g i a d o s  p e l a  
vocacionados, serão que se transmudam em d i re i to  da  re lação  natureza, caminhar em 
capazes de fruir da d e s a g r a d á v e i s  m é d i c o - p a c i e n t e ,  busca do amanhã é o 
singular grandeza e da surpresas nascidas da c o n t i n u a  destino de todos os 
condição nobilíssima da limitação humana. sobranceiramente na m é d i c o s  q u e  
medic ina enquanto Ainda bem que a sua missão. E quando o continuarão cumprindo 
ciência e arte. satisfação gerada no exercício dessa missão com a vocação de servir 

No dia a dia da exercício da profissão ultrapassa meio século, pela palavra e pela 
p r o f i s s ã o  s e m p r e  quando há uma troca de torna-se testemunho ação. 
ensinando a humildade, confiança e doação sagrado de uma vida 
c o m o  a  m e l h o r  magn i f i cando  uma  d e d i c a d a  a o s  
conselheira ela nos dá re lação  que  só  a  postulados da ciência 

Médicos de 1954
O Artigo do Dr. Sebastião Fernandes Vieira publicado na 
imprensa local, mereceu atenção especial  dos editores do 
Jornal do Médico e o reproduzem na íntegra

Som 
Nordestino

Minha alma alvoroçada voa livremente,

de norte a sul,

de leste a oeste

Dou mil voltas ao mundo 

e paro no Nordeste

do Brasil mais brasileiro

Danço forró em plena segunda-feira

Canto Asa Branca ao som dos pífaros

Viro a noite na quadrilha colorida,

junto à sanfona que promete casamento 

E repouso na dolência do maracatu

Tuntum, maracatu, tuntum, maracatu,

triste, lento...

Entretenho-me com a rendeira

que no seu plact-plact

constrói a teia

Caminho na praia

esfregando os pés na areia

e ouço o som

que se encontra em todo lugar

No moço que aos gritos lê o salmo:

“Acuda, meu Deus, deixe-me mais calmo!”

No feirante que garante:

“O preço mais baixo é o meu!”

Na criançada que canta

antigas cantigas de roda

Na mulher cercada de filhos

que nem são seus

E pede que pede, e pede que pede...

Miado de gato, som de currupaco,

Piado, piada, tudo em todo canto

Nas gaiolas, na boca do moço, nas 

camisas oscilantes nos varais,

Castanha crua, torrada, moída miúda

Croct, croct, que maravilha!

Tem até palhaço na rua 

Andando a pé

“E o palhaço o que é?

É ladrão de mulhé!”

E moça morena não pode faltar

Rebola, rebola, sacode as cadeiras,

controla as pernas com maestria,

Revira os olhos,

Faz que não vê

O moço louro, de boca aberta,

Encantado com o que vê.

Ah, Nordeste brasileiro

Que magia que tu tens

Quanto som, quanta alegria,

Tens em ti o mundo inteiro!

Por Celina Côrte Pinheiro 1- "Não há doenças, há 5- "Somos 8- "Nunca a natureza diz 
doentes". Hipócrates verdadeiramente uma coisa e a sabedoria 

anciãos, psicológica e outra". 
2- "Aquele que vive fisicamente, quando Juvenal (Sátiras). 
apressado, vai para a perdemos a curiosidade
cova mais intelectual, e quando, 9- "O remédio mais 
Cedo". com o torpor das eficaz que um médico 

pernas coincide o pode dar a uma mulher 
3- "Verdade viva só é torpor e o acanhamento que entra na 
aquela que nasce do da palavra e do menopausa, é o mais 
raciocínio". Pensamento". simples que existe: uma 
Albert Schweitzer explicação". 

6- "Os homens ainda 
4- "O envelhecimento são crianças aos 10- "Um homem jamais 
não é processo sessenta anos". se tornará impotente se 
patológico, Aubert tiver ao
portanto não é doença". seu lado uma mulher 
Fritz Heim. Contrapondo- 7- "Muito mais do que a interessante, 
se à vetusta sentença de ciência, a arte e os ritos interessada e não 
Terêncio "Senectus ipsa religiosos, a beleza interesseira".  
morbus est". moral é a base da 

civilização".
Alexis Carrel

Medicina Proverbial
Por Dr. Wilson Pinheiro

Enquete:

1. Qual a sua opinião sobre o Jornal do Médico? 

2. O que você gostaria de ver publicado no jornal?

3. No Carderno “A Saúde Fora da Capital”,

qual outra região, além do Cariri, que deverá

ser objeto de reportagens?

Envie suas respostas e os seus dados: (nome, e-mail, profissão e

a qual sociedade médica pertence) 

 para: jornaldomedico@ig.com.br ou pelo Fonefax: (85) 3254.4051

CONVERSE CONOSCO, FORTALEÇA 

O SEU JORNAL.

Iniciativa do Clube do Médico de Fortaleza-Ce

Fonefax:

(85) 3254.4051

3253.5779

3082.0446

Cel.: (85) 815.4233
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faculdades parece ter todas as horas. Toda fragmento vivo da história da arte DRÁGEAS ar re fec ido  com o uma v ida  en f im  hipocrática  no Ceará.
passar do tempo. dedicada ao alívio da 6- Com a posse dos novos prefeitos , em 

1-O CONSELHO REGIONAL DE Talvez pelo grande dor, da doença e da janeiro, advieram os problemas de 
MEDICINA DO CEARÁ promoveu em impulso que terminou angústia caririenses. sempre nas Secretarias de Saúde. Um 
Novembro de 2004 o II Congresso Ético por desencadear na Que a  Luz  que filme de roteiro repetitivo como um 
Científico da Regional Sul-Cearense, rede de Hospitais da i l u m i n a v a  s e u  mant ra .  Os  novos  sec re tá r ios  
nas dependências do Hotel Verdes Vales Região, bem como nos sobrenome, que um simplesmente desmontaram as equipes 
em Juazeiro do Norte. O evento teve Recursos Humanos, dia iluminou todo o de PSF, sem quaisquer critérios 
participação maciça dos médicos e sem falar no grande Cariri, o conduza técnicos,prevalecendo,sempre,  a visão 
estudantes de medicina caririenses, alento econômico que p e l o s  n o v o s  e  estreita e vesga da política partidária. 
onde foi abordado temário científico do trouxe ao Cariri. As celestes caminhos  ! Todo o esforço desprendido nas 
interesse de todas as especialidades, imperfeições tendem a 5- No transcurso do II a d m i n i s t r a ç õ e s  a n t e r i o r e s  n a  
bem como discussões da esfera da ética, s e r  c o r r i g i d a s ,  Congresso Ét ico capacitação de opessoal vai pelo ralo, 
pedra de toque da profissão médica, nos democratizou-se o C i e n t í f i c o  d o  com sumárias demissões.O Concurso 
nossos dias. ensino médico com a CREMEC/Cariri, o Público para o PSF urge!
2- Em Novembro/2004,ainda no advento i n t e r i o r i z a ç ã o  d o  Dr. Tarcísio Pierre 7-  Lançados  na  reg ião :O  CD 
do II Congresso Ético Científico do ensino e observou-se d e  C r a t o  f o i  “CONTEMPORÂNEO” do art ista 
CREMEC tivemos a inauguração da um cuidado redobrado homenageado com cratense Luiz Carlos Salatiel, um 
sede caririense do CREMEC,  à Rua São do profissional médico uma placa de Honra consolidado dos últimos 30 anos da 
José, em Juazeiro do Norte.A regional ,já na capaci tação e ao Mérito pelos música verdadeiramente caririense. 
atuante  há mais de 10 anos, carecia de reciclagem. Ninguém relevantes serviços Ainda o CD: “ALPENDRES DO BRASIL”  
uma sede própria, capaz de solucionar , hoje tem dúvida do p r e s t a d o s  à  de um dos maiores guitaristas 
condignamente, as demandas locais. e fe i to  benéf ico e  Medicina do Cariri. cerarenses:Lifanco. O Livro: “Viagem a 
Devemos ao esforço incansável do oxigenante das duas O Dr. Tarcísio tem Uma Estrela” do escritor Roberto 
presidente Dr.Cláudio Gladstone a faculdades para toda a mais de 50 anos de Jamacaru e  “A Terrível Peleja de Zé de 
consolidação do sonho. O evento contou região. trabalhos prestados Matos com o Bicho Babau nas Ruas do 
com a presença de toda a cúpula do 4- Em Dezembro/04 a à região, na área de Crato” do médico José Flávio P. Vieira, 
CREMEC, tendo sido proferidos Medicina Caririense se Otorinolaringologia. um texto teatral em homenagem ao 
discursos pelo Dr. Cláudio, Dr. Lino viu enlutada com a F o i  o  p r i m e i r o  Centenário de morte do maior poeta 
Holanda e o Presidente:  Dr. Ivan perda do Dr. Napoleão profissional desta popular cratense: Zé de Matos. 
Moura Fé. da Luz Neves, de especialidade em Pedidos de compra podem ser feitos, 
3- As Faculdades de Medicina de Jardim. Ele carregava consigo um todo o interior do Ceará.Ainda hoje em diretamente, no fone: (88) 3523.2188 
Juazeiro e Barbalha  iniciaram o grande conhecimento humanístico : completa atividade, com extensa com Iracilda ou Nazareth. 
internato das primeiras turmas.A clínico sagaz, intelectual de nomeada, clientela, o Dr. Tarcísio de há muito se 

1º Secretário CREMEC/CARIRIpolêmica da cr iação das duas poeta, pessoa de fino trato e amigo de fazia merecedor desta honraria, ele é um 

Dr. José Flávio Pinheiro Vieira

Juazeiro do Norte
Crato

Rua Santa Luzia, 343 - Esq. com São Pedro - Disk Cheiro: (88) 3512.1000

Rua Dr. João Pessoa, 235 - Disk Cheiro: (88) 3521.3777

Rua Santa Luzia, 343 - Esq. com São Pedro - Disk Cheiro: (88) 3512.1000

Rua Dr. João Pessoa, 235 - Disk Cheiro: (88) 3521.3777

Análise Patológicas
e Citológicas Carirense

Rua Conceição, 938 - Centro - Juazeiro do Norte/CE
CEP: 63.010-220 - Fonefax: (88) 3512.2300

E-mail: apacic@veloxmail.com.br

APACIC Exames: 

Anatomia Patológica

Patologia Clínica

Citopatologia

Cariri, Janeiro/Fevereiro de 2005

CREMEC/Cariri - Conselho Regional de Medicina do Ceará

módulos de debates focados nos principais atividades foram desenvolvidas A integração entre tipos de cânceres em nosso país, sendo o de forma simultânea em quatro 
evento encerrado com a confraternização do auditórios localizados no Verdes interior e capital Dia do Médico, onde renomados colegas da Va l e s  L a z e r  H o t e l  o n d e  
região foram agraciados com a comenda da conferências, debates e fórum de 
AMC. Durante estes anos, estabelecemos discussões fluíram de forma É sabido por todos que a Associação 
um canal estreito de comunicação com a concatenada, encabeçados por Médica Cearense (AMC) tem envidado 
executiva da AMC na capital de nosso estado, renomados nomes da medicina esforços no sentido de se aproximar cada 
reafirmando esta ser uma entidade cearense e nacional oriundos de vez mais da medicina interiorana, na 
comprometida com os valores éticos e com o diversas cidades como São tentativa louvável de discutir assuntos 
resgate da dignidade do médico, bem como o Paulo, Ribeirão Preto e Recife, pertinentes à classe médica, estimular a 
seu importante papel na sociedade. A busca além da capital do nosso estado.valorização do médico, além de fomentar 
contínua pela interação da capital com o Paralelamente as palestras, o congraçamento da classe médica e a 
interior do estado fez com que surgisse a várias comissões avaliaram os reciclagem dos colegas através de 
brilhante iniciativa daquela diretoria em quase  duzentos  t rabalhos  encontros e congressos. 
propor a realização do mais tradicional evento científicos inscritos nas diversas Assim sendo, tivemos o privilégio de 
médico do estado no interior. áreas na forma de temas livres ou organizar vários destes encontros em 

Desta feita, aceitamos o desafio de sediar pôsteres. Encerramos o evento nossa região após a iniciativa e estímulo 
pela primeira vez no interior do estado um com a certeza de missão cumprida, com um da diretoria da AMC, onde capitaneados 
evento de tamanha envergadura como o expressivo número de participantes e objetivos pelo Dr. Florentino Cardoso obtivemos Médico formado pela Faculdade de 
OUTUBRO MÉDICO em nossa aprazível alcançados, consolidando o paradigma do excelente resposta da classe médica de Medicina da UFC, 
região, onde pela primeira vez o eixo Outubro Médico de reciclagem, valorização da nossa região através do contingente de Membro Titular da Federação de 
científico se deslocou até o Vale do Cariri e classe médica e união da mesma. Gastroenterologia e Sociedade Brasileira de participantes a cada evento. Em março de 

Endoscopia -  SOBED,aquilo que parecia um sonho tornou-se Finalizaremos com um chamamento 2001 foi realizada a I JORNADA DE 
Docente da Faculdade de Medicina do realidade através do XVIII OUTUBRO para a união e valorização do médico, GASTROENTEROLOGIA DO CARIRI 

Juazeiro  FMJ e Faculdade de Medicina do MÉDICO realizado em outubro de 2003. A ressaltando a necessidade da busca por uma promovida pela Sociedade Cearense de 
Cariri  UFC, Mestre em Medicina Clínica e abertura oficial do evento se deu no Memorial medicina mais humana e por melhoria das Gastroenterologia com o apoio da AMC. Representante da AMC no Cariri.

Padre Cícero e durante a ocasião condições de trabalho e da qualidade de vida No mês de outubro do mesmo ano 
p e r s o n a l i d a d e s  m é d i c a s  f o r a m  do médico, tão escravo do sistema com o r e a l i z a m o s  a  I  J O R N A D A D E  
homenageadas. Nos dias seguintes as aviltamento de seus honorários. ONCOLOGIA DO CARIRI com diversos 

Dr. Robério Motta,

Abertura oficial do XVIII OUTUBRO MÉDICO, realizado em 
outubro de 2003, no Memorial Padre Cícero. Durante a 
ocasião personalidades médicas foram homenageadas.

AMC/Cariri - Associação Médica Cearense

A grife do médico!

A regional, já  atuante  

há mais de 10 anos, 

carecia de uma sede 

própria.

Para anunciar, basta ligar: Fonefax: (85) 3254.4051 - 3253.5779 - 8815.4233 - redacaodomedico@bol.com.br

08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARABÉNS!
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Laboratório de Análises Clínicas

Vicente Lemos

POSTOS DE COLETA:
Campos Sales, Exu-PE, Nova Olinda, Santana do Cariri

UNIDADE CENTRAL

Rua Dr. Miguel Lima Verde, 513 - Telefax (88) 3523.3039 - Crato - CE

DIREÇÃO CLÍNICA:

EXAMES AUTOMATIZADOS

Dra. Ana Lúcia Lemos
Dr. João Hallison Lemos
Dra. Wânia Sandra Bezerra
Dr. Rodrigo Lemos Felício

FMJ - Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte
A Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte (FMJ) destaca-se no Pólo de Educação 
Permanente do Cariri

Em 2004 o Ministério da Saúde Profª Adriana Simião (URCA), Ana 
instituiu a Política Nacional de Educação Florença de Araújo (Enfermeira e 
Permanente em Saúde como estratégia facilitadora do PROFAE/ESP-Ce) e José 
do Sistema Único de Saúde para a Gilberto de Sales (Enfermeiro e gestor em 
formação e o desenvolvimento de saúde em Santana do Cariri-Ce).
trabalhadores para o setor. Os Pólos de Participaram do curso, profissionais 
Educação Permanente em Saúde de saúde que atuam no PSF dos 
representam a instância locorregional municípios da Região, perfazendo um 
para o desenvolvimento desta política. No total de 109 participantes, dentro os quais 
Ceará foram definidos 4 (quatro) Pólos: estão representados os municípios: Crato 
Cariri, Fortaleza, Quixadá e Sobral.  O do (17), Penaforte (04), Brejo Santo (16), Jati 
Cariri tem sede no Crato e abrange as (01), Barro (02), Barbalha (11), Farias Brito 
microrregionais de Brejo Santo, Crato, (06), Antonina do Norte (01), Lavras da 
Juazeiro do Norte, Iguatu e Tauá. Mangabeira (01), Milagres (06), Missão 

A Faculdade de Medicina de Juazeiro Velha (04), Juazeiro do Norte (15), Salitre 
do Norte (FMJ) integra, como instituição (02), Santana do Cariri (03), Parambu 
formadora, o Pólo de Educação (03), Auiaba (02), Jardim (01), Umari (03), 
Permanente em Saúde do Cariri. Tem se Porteiras (02), Arneiroz (01), Orós (04), 
destacado pelos esforços que vem Jardim (01), Aurora (03). 
desenvolvendo visando estabelecer e O curso foi desenvolvido em 40 horas 
promover uma ampla discussão em torno e baseou-se na construção e elaboração 
da estratégia de organização da atenção de conhecimentos de acordo com a 
primária, que é o Programa Saúde da realidade do participante, com a utilização 
Família (PSF). Para isso, estabeleceu de métodos que facilitaram o processo compreendeu desde a representação do trabalho em equipe foi uma discussão 
como ponto de partida a disciplina Saúde dialógico entre o facil itador e o profissional de saúde sobre família, os transversal durante todas as atividades da 
da Família em oito semestres do curso de p a r t i c i p a n t e ,  a t r a v é s  d e  a u l a s  aspectos (ações) a serem trabalhados no semana, facilitando, portanto a discussão 
medicina, bem como o internato e participativas, exercícios práticos, cotidiano da equipe, bem como, a reflexão e relação com o cotidiano da equipe do 
Residência em Medicina de Família e simulações e oficinas e estudos dirigidos sobre a influência da família no processo PSF.
Comunidade. em grupos. saúde-doença, inserindo-a como sujeito O s  p a r t i c i p a n t e s  a v a l i a r a m  

No intuito de atender às demandas A FMJ destaca-se nesse momento de atenção à saúde. O trabalho em grupos positivamente o curso, destacando-se a 
dos municípios da Região do Cariri e histórico de consolidação da reforma sobre a territorialização e o planejamento metodologia utilizada e o conteúdo 
contribuir para fomentar o processo de sanitária brasileira por ter sido a instituição local, facilitou a troca de experiências, apresentado. Por outro lado, o tempo foi 
educação continuada dos profissionais do formadora do Ceará a desencadear à discussões e elaboração em torno do considerado curto, denotando uma grande 
PSF, a FMJ desenvolveu e executou a execução de um curso dentro da Política cotidiano da equipe de PSF, no que se necessidade de capacitação para os 
proposta do “Curso Básico em Saúde da Nacional de Educação Permanente em refere a adoção de práticas referentes ao profissionais que estão atuando no PSF. 
Família” (Introdutório) para o Pólo de Saúde. diagnóstico comunitário (análise de 
Educação Permanente do Cariri no Os objetivos e métodos de ensino- situação) como importante instrumento de 
período de 24 a 28 de janeiro de 2005 na aprendizagem utilizados favoreceram o planejamento das atividades nos serviços 
sede (auditório e salas) da FMJ.  Referido resgate  do conce i to  de saúde,  de saúde. Foi discutida a organização dos * Médica, Mestre, Coordenadora do 
Curso foi coordenado pela Profª Paola relacionando-o com as políticas de saúde, serviços de saúde locais de acordo com as Curso de Medicina da FMJ.
Colares de Borba e executado pela Profª bem como com a estratégia de 07 áreas da NOAS, bem como, a ** Assistente Social, Mestre, 
Anair Holanda Cavalcante, tendo tido a organização da atenção primária no elaboração e planejamento em torno de Coordenadora do Núcleo de Pós-
colaboração de professores de outras Brasil, que é o PSF. A discussão em torno algumas atividades da organização da Graduação, Pesquisa e Extensão da 
instituições de ensino e serviço da Região: da família como objeto de atenção, demanda como a visita domiciliar. O FMJ

Paola Colares de Borba*
Anair Holanda Cavalcante**

COMPROMISSO COM A SAÚDE

Rod. Antônio Callou Km 02

Sítio Barreira - Barbalha - Ce

Fone: (88) 3525.7000

3512.11003512.1100
FONE(88):

AV. PADRE CÍCERO, 2161 - SALESIANOS - JUAZEIRO DO NORTE-CE. 

Para anunciar, basta ligar: Fonefax: (85) 3254.4051 - 8815.4233



Alguém menos avisado achará o título em epígrafe  daquela culta ciddade, fundado em 1936 pela fazendo versões internas, em casas de varas e a luz 
um tremendo disparate, mas não o é! Ele é diosece, bem como para a maternidade Dr. Teles de candeeiros, velas e lamparinas, em noites 
realmente concernente e provarei a seguir. anexa ao Hospital São Francisco e onde, temos invernosas do Cariri de outrora. Tempos heróicos 
Quando as tropas napoleônicas, no seu sonho tempos depois, pontificou  Dr. Maurício Teles, aqueles! 
visionário de conquistar o mundo, chegaram às notável obstetra a quem auxiliei  em muitas 
portas de Portugual, o Rei Dom João VI não teve cesarianas, na década de 60, e filho do Deputado 
outra alternativa senão juntar toda a sua Corte e em Joaquim Fernandes Teles, fundador e construtor da Barbalha 19 /02/ 05
70embarcações, entre médias, grandes e Maternidade que, em justa homenagem, recebeu o 
pequenas, rumar para o Brasil, então Colônia de seu honrado nome.
Portugual. Surgia, então, o império Brasil- O tempo tece de maneira inconsútil o tecido da sua Homenagem póstuma à Portugual, por força das circunstâncias! formação na crista dos séculos.
Já imaginaram o sacrifício e os riscos enfrentados Pois Napoleão Bonaparte, indiretamente, ajudou a Dr. Napoleão Neves da 
nesta ousada alternativa? Já? Imaginem bem! Era tecitura do panorama médico do Cariri de outrora. 
ainda século XVIII! Tudo era ainda muito nebuloso, Luz, o grande médico que 
para empreendimentos de tal envergadura! 
Contabilize-se a Dom João VI a coragem para tal Barbalha, 20.2.2.5. levou JARDIM para a era 
aventura!

hospitalar.Pois bem, chegando ao Brasil e para ser simpático Grandes Boticários do ao novo país sede do seu reinado, em uma época 
em que as comunicações ainda eram muito Após 60 dias de penoso sofrimento, faleceu passado do Cariri precárias, Dom João VI, para ser “bonzinho”, na UTI do Hospital Maternidade S. Vicente de 
digamos assim, editou um Decreto Real com dois Paula, no dia 03 de Janeiro do corrente ano, (Médicos de Escola)
artigos de fundamental importância para o seu o grande médico NAPOLEÃO NEVES DA 
governo: LUZ, o homem que NO PEITO E NA RAÇA, Do Cariri de outrora!
1. Abria os portos brasileiros ao comercio de todos sem ajudas oficiais, introduziu JARDIM na 
os paises do mundo! Até então, pelo menos era hospitalar com a fundação do benemérito Quando no Cariri ainda não havia médicos, eram os 
oficialmente, os portos brasileiros só eram abertos Hospital Maternidade Sto. Antônio, naquela nossos grandes boticários os verdadeiros médicos 
para Portugual. cidade.Napoleão Neves da Luz teve um de então, prestando relevantes serviços à população 
2. Criava em 1808, a célebre faculdade de Cirurgia e sepultamento consagrador, recebendo assim, caririense.
Obstetrícia  da Bahia que outrora não era, senão a o reconhecimento do povo do Cariri, pôr seu No Cariri houve boticários de grande respeitabilidade 
vetusta Faculdade de Medicina do Terreiro de grande trabalho médico em JARDIM e e eu citaria um que ficou imortal, pela disponibilidade, 
Jesus, de Salvador! vizinhanças, em 51 anos de vida médica na pela competência e pela respeitabilidade. Refiro-me 
Como é fácil  constatar, este segundo item do terra que lhe serviu de berço.ao grande boticário do Crato de outrora, Joaquim 
Decreto Real, abria para a juventude do Cariri uma Formado pela Faculdade de Medicina da Secundo Chaves, popularmente conhecido pôr 
nova perspectiva de vida e de realização pessoal: Universidade Federal do Recife, no dia 08 de Coronel Secundo, hoje nome de rua do centro urbano 
cursar medicina na Bahia. Vejam e sintam os Dezembro de 1953, foi o orador oficial de sua do Crato.Homem notável era o Cel Secundo, tão 
leitores que o título deste despretencioso artigo é turma de 150 médicos de todo o nordeste. E eu respeitável que, nas vezes em que o histórico 
realmente concernente. A juventude do Cariri estava lá no Teatro Sta. Isabel, do Recife, Seminário cerrou suas portas temporariamente, pôr 
começou  a ir estudar Medicina em Salvador, naquela mormaçosa e festiva tarde recifense, O alguma crise climática ou financeira, era ele o fiel 
embora com tremendos sacrifícios, indo para lé, ou seu discurso, em nome dos formandos, foi depositário das chaves do vestuto educandário 
de navio saindo de Fortaleza, ou atravessando a verdadeira consagração ao jovem Jardinense fundado pela Arquidiocese do Ceará em 1875. Basta 
cavalo os sertões de Pernambuco, passando o rio poeta, que veio para nunca mais sair.citar a grande seca de 1877.
São Francisco de balsa, tomando um trem tipo FOI DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Á SUA TERRA Dom Luiz Antônio dos Santos ia embora para 
“Maria Fumaça” em Juazeiro da Bahia para chegar NATAL, DIA E NOITE, SEM FÉRIAS, NO Fortaleza e entregava as chaves ao seminário ao cel. 
em Salvador após cerca de 10 dias de verdadeira VERDADEIRO REGIME DE CONFINAMENTO, Secundo certo de que estavam em boas mãos, tal a 
maratona! Uma odisséia! Ou mesmo, uma epopeia! gratuitamente, como médico dos pobres, quase respeitabilidade do grande boticário que foi o anjo da 
E tem mais: uma vez matriculado na Faculdade de sempre pôr um tímido DEUS LHE PAGUE.guarda do Crato nas grandes epidemias, como a 
Medicina da Bahia, só poderia voltar ao Cariri Após a fundação do seu modesto hospital histórica bailarina, gripe espanhola que dizimou as 
formado, porque as férias escolares eram então, maternidade Sto. Antônio, na década de 70, o nossas populações quando ainda não havia médicos 
impraticáveis, tais as dificuldades a serem Dr. Napoleão Neves da Luz, chegou ao cúmulo pôr aqui e os antibióticos e quimioterápicos não 
vencidas! de mudar a sua mobília do quarto de casa para existiam!
Pois foi assim que os primeiros carirenses se um dos apartamentos do hospital, pôr não haver O Cel. Secundo passava então sucessivas noites 
formaram em Medicina na velha Bahia! Datam daí outro médico na cidade e pôr não ter a mínima insones na cabeceira dos enfermos e moribundos, 
as românticas “republicas” de estudantes da Bahia! condição de contratar médico de fora. Assim sua sem nada auferir de lucros, mas pelo simples prazer 
E eu ainda tive o privilégio de conversar com alguns vida médica foi uma verdadeira epopéia, que de fazer o bem, pelo bem.
deles: Dra. Elisio Gomes de Figueiredo e Dr. acompanhei e em algumas vezes fui a JARDIM Era o prazer do bem distribuído sem a mínima idéia 
Joaquim Fernandes Teles, ambos de Crato, que de jipe para auxiliá-lo em alguns casos de remuneração de que nos falava Ruy Barbosa.Mas 
concluíram o Curso de Médico na Bahia em 1916. complicados em sua clínica.chegando aos nossos dias, eu citaria o notável 
Por sinal, no desdobramento dos tempos, Dr. Elisio Tudo isto me faz acreditar que ele viveu para o farmacêutico jardinense, Dr. Aristides Ancilon Ayres 
Gomes de Figueiredo foi um dos Médicos do Padre bem, pelo bem e com o bem, ajudando a nascer de Alencar, da farmácia Cruz Vermelha, de Jardim, 
Cícero, ele que fora orador oficial da sua turma, e ajudando a viver,pôr legítima caridade que habilmente fazia partos complicados, suturava e 
notável orador que era, e o Dr. Joaquim Fernandes vicentinadrenava abscessos, nos seus tempos de menino. 
Teles foi eleito Deputado Federal por cinco Honra ao Mérito: São Vicente de Bata e São Muitas vezes ele chegava ao Sitio Saco, pés de Serra 
Legislaturas, carreando notáveis benefícios para o Francisco de estetoscópio, verdadeiro de Porteiras, inclusive chamado pôr tio Miranda, 
Crato, na consolidação do Hospital São Francisco Hipócrates dos tempos de hoje. médico, para ajudá-lo 

em complicados partos 
antes do advento da era 

Barbalha, 19/02/05hospitalar do Cariri! 
Lembro-me de um parto 
de uma moradora do 
sítio, primípara idosa, 
cu jo  par to  só  fo i  
solucionado pôr tio 
Miranda, com a ajuda de 
Aristides Ayres, com 
aplicação de forceps!
Lembro-me dos dois 

Napoleão Tavares Neves.

Napoleão Tavares Neves.

Dr. Napoleão Tavares Neves

Clinimagem

UMA NOVA DIMENSÃO EM DIAGNÓSTICO

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO 

CORPO INTEIRO

RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

RADIOLOGIA GERAL E PEDIATRIA

ULTRASSONOGRAFIA COLORIDA

DENSITOMETRIA

MAMOGRAFIA

Dr. Aécio Santana - Dr. Expedito Santana - Dr. Marcílio Nicodemos

Reconstrução  Tridimensional

Reconstrução Sagital

Reconstrução Coronal

Av. Pe. Cícero, 2085 (próximo a linha do trem) Juazeiro do Norte - Ceará

Tel.: (88) 3512.2366 / Fax: 3511.1059
Av. Pe. Cícero, 2085 (próximo a linha do trem) Juazeiro do Norte - Ceará

Tel.: (88) 3512.2366 / Fax: 3511.1059

 Por Dr. Napoleão Tavares

A Medicina dos primórdios do Cariri e 
Napoleão Bonaparte !
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Para anunciar, basta ligar: Fonefax: (85) 3254.4051 - 8815.4233

Atenção! Você gosta deste Jornal?
Então prestigie seus patrocinadores.

redacaodomedico@bol.com.br



Cariri Shopping, loja 180/181 - Telefax: (88) 3571.4585 - Juazeiro do Norte - CE
FILIAL: Rua Dr. João Pessoa, 346 - Tel.: (88) 3523.3761 - Crato - Ceará
Cariri Shopping, loja 180/181 - Telefax: (88) 3571.4585 - Juazeiro do Norte - CE
FILIAL: Rua Dr. João Pessoa, 346 - Tel.: (88) 3523.3761 - Crato - Ceará

R

Dr. João Ananias Machado Filho
CREMEC 5211

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia - AMB

Professor de Neuroanatomia e Neurocirurgia  da Universidade Federal do 

Ceará e Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte - CE

CARIRI MEDICAL CENTER
Rua Edward Mclain, 440, sala 703 - 
Juazeiro do Norte/CE
Fone: 88 - 571.7110 - CEP: 63050-520 
e-mail: jananias@uol.com.br

CONSULTÓRIO CRATO
Rua Dom Quintino, 794 
(visinho o palácio do Bispo)
Fone: 88 - 3523.1040

Hidroterapia                                                        Drenagem Linfática
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Elaboração e Produção de 

Revistas, Jornais e 

Cardápios Publicitários. Fonefax: (85) 3254.4051 - 3253.5779 - Cel. : 8815.4233 - 8837.9843 - 8865.3216

Carcinicultura / Aquicultura



ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES:

Dr. André Jucá Machado - Ofalmologia
Dr. Antº. Gláucio Nóbrega - Cirurgia

Dr. Ariosto Martins - Pediatria
Dra. Ana Cristina S. Paiva - Dermatologia

Dr. Derize Sales - Dermatologia
Dr. José Germano Paiva - Reumatologia

Dra. Marta Sampaio - Pediatria
Dr. Paulo Picanço - Pisiquiatria

Dra. Nelsa Leitão 
Dr. Niguel Leitão
Dr. Raul Serrano

Dr. Wilson Accioly - Dermatologia

08 de Março, Dia Internacional da Mulher
E que todas tenham um dia INTERNACIONAL DA MULHER,

com muito amor e a paz do Senhor!
ASSEMBLÉIA GERAL DOS MÉDICOS: 

Local: AUDITÓRIO DO CREMEC

Dia 08/MARÇO/2005 (Terça-Feira às 19:30hs)

AMC (85) 3264.9370 / 3264.9466

Implantação da (CBHPM)

Informações: 



Elaboração e Produção
de Revistas, Jornais e

Cardápios Publicitários

Rua Pedro Borges, 33, Conj. 1022/1018 -  Ed. Palácio Progresso
Centro - CEP: 60055-120 - Fortaleza - CE

Fones: (85) 3254.4051 - 3253.5779 - Cel.: 8815.4233

OncoClinic, a certeza de um tratamento 
humano e eficiente.

OncoClinic

A é uma moderna clínica 

de quimioterapia e hormonioterapia 

para pacientes particulares e 

conveniados. Localizada em um dos 

maiores centros médicos do Estado, 

o Harmony Medical Center, a 

possui médicos e 

enfermeiras especializados em 

oncologia clínica.

Além das mais modernas técnicas de 

quimioterapia e hormonioterapia, 

outro diferencial da é o 

tratamento humanizado dispensado 

aos seus pacientes.

OncoClinic

Oncoclinic 

Oncoclinic 

 

Localização privilegiada;

Sala de Quimioterapia;

Apartamentos individuais;

Consultórios;

Capela de Fluxo Laminar;

Sala de Exames;

Ampla sala de recepção;

Tratamento humanizado;

Moderno Auditório  com 

capacidade para 50 pessoas.

OncoClinic possui:

1. Consultório

2. Sala de Quimioterapia

3. Sala de Recepção.

1  2 

3 

Av. Dom Luiz, 1233 - salas 306, 307, 309 e 310 - Tel.: 3486.6121 - TeleFax: 3486.6122 
E-mail: oncoclinic@harmonymail.com.br

Dr. Carlos Alberto

Dr. Carlos Alberto de 

Sousa Tomé

Qualidade acima de tudo, é o 

lema do Dr. Carlos Alberto 

que vem há 35 anos 

contribuindo para o 

desenvolvimento dos serviços 

clínicos do Estado com seu 

Laboratório Clementino 

Fraga.

O 

é membro da 

Sociedade de Patologia 

Clínica e da Academia 

Cearense de 

Medicina. 

“Quem nos 

dera que 

todos 

fossem 

iguais a 

você?”.

 

Há 35 anos que os 
sucessos não param! 

O Laboratório Clementino Fraga é exemplo de modernidade, 

trabalha exclusivamente com aparelhos de última geração, não 

havendo no norte/nordeste do Brasil outro laboratório similar em 

termos de equipamentos.

O Laboratório Clementino Fraga é submetido diariamente a um 

controle de qualidade pela Sociedade Brasileira de Patologia 

Clínica e mensalmente dá o diagnóstico do laboratório.

Qualidade acima de tudo
investindo em tecnologia!

Atendimento Central: Rua Carlos Vasconcelos, 947 - Aldeota - Fortaleza - Ce - Fone: (85) 3261.7877 E-mail: lcf@lcf.com.br

Criação Publicitária

Diagramação e Editoração de Livros, 
Revistas, Jornais e Guias diversos

Produzimos e Assessoramos seu SITE.

E - m a i l : f a z e n d o a r t e @ b a y d e n e t . c o m . b r

ASSESSORIA, DESIGN E WEB SITE

Cel.: (85) 8815.4233
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