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Existe também uma programação voltada para a nova geração O tradicional congresso da AMC (Associação 
de médicos (estudantes de medicina) e para médicos Médica Cearense) XX OUTUBRO MÉDICO, terá 
generalistas denominados de módulos de especialidades.

a frente o competente e experiente médico Dr. A comissão científica do Congresso em foco é composta por 

João Ananias presidindo o evento. representantes das Sociedades Médicas especializadas que se 

empenham em estimular e operacionalizar cada módulo, 

viabilizando a presença CONHECENDO O XX OUTUBRO MÉDICO
d o s  m a i s  n o t á v e i s  Este grandioso congresso médico que chega a sua 20ª edição, 
representantes de cada mantém a trajetória traçada por seus idealizadores, ou seja, um 
especialidade.congresso específico onde: COMPARTILHAR, APRENDER e 
O XX OUTUBRO ENSINAR, são seus postulados dogmáticos, conforme 
M É D I C O  é  o  compromissos assumidos pelos médicos participantes.
c o n g r e s s o  d e  A AMC (Associação Médica Cearense) é a detentora do 
inserção obrigatória privilégio da organização e realização deste XX OUTUBO 
na agenda médica.MÉDICO, que desta vez realiza-se na região do Cariri, 

precisamente na cidade de Juazeiro do Norte/CE.

Neste congresso há oportunidades ds participantes se 

reunirem e atualizarem, sôbre o que há mais de expressivo nos 

diversos campos da Medicina, através de conferências, mesas 

redondas, debates informais, painéis e apresentação de casos 

clínicos.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, SERÁ A CAPITAL 
MÉDICA EM OUTUBRO, VEM AÍ O XX OUTUBRO 
MÉDICO...
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1º Fórum Médico de
atenção Primária a saúde.
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Dr. Marcelo Gurgel
em “Residência Médica”

Ministro da Saúde Inaugura
1º CRST NO CEARÁ

Abertura oficial do XVIII OUTUBRO MÉDICO,
realizado em Outubro de 2003, no Memorial Padre Cícero.

Durante a ocasião personalidades médicas foram homenageadas.
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Não existe saúde 
sem médico.

18 de Outubro, 
Dia do Médico.
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A t e n d ê n c a m o d e r n a

p a r a s e u c o n s u l t ó r i o

e s t á n a

E X C L U S I V B A R Ã O .

Av. Barão de Studart, 920
Aldeota (esquina c/ Costa Barros)

Fones(85): 3264.7295 / 3268.3519
e-mail: guerracozinhas@yahoo.com.br

“ O p a c i e n t e é s e u ,

o c o n s u l t ó r i o é n o s s o ” .
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O CLUBE DO MÉDICO TEM LAZER “SIM SENHOR”

Dr. Gilvan dos Santos
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 SIMEC (Sindicato dos Médicos Ivan Moura Fé (Pres. CREMEC), Dr. 
do Estado do Ceará) e a Tarcísio Dias (Pres. SIMEC), Dr. José OACEMFC (Associação Cearense Roberto Pereira de Sousa (ACEMF).

de Medicina de Família e Comunidade), Participação Especial Dr. Jurandi 
transformaram Fortaleza/Ce em centro Frutuoso (Sec. Saúde do Est. Ceará), 
das Atenções da Saúde, com a Dr. Odorico Monteiro (Sec. Saúde 
realização do 1º Fórum Médico de Fortaleza/Ce) Dra. Fátima Dias (Vice-
atenção primária a saúde: Com o Pres. SIMEC).
assunto, A qualidade da assistência no Iniciativas como esta, demonstram a 
PSF e o tema: Concurso Público e a preocupação da categoria médica com o 
deprecarização do Trabalho Médico. desenvolvimento da saúde. Somente 
Este importante fórum médico, com esta junção, sociedade médica e 
aconteceu no dia 20 (sábado) de Agosto poder público, podemos almejar dias 
passado no auditório do Hotel Beira Mar melhores para o povo no quesito saúde.
de 8hs às 16hs.
Um encontro de alto nível, cujo mérito do ENTREVISTA COM O PRES. DA FED. 
sucesso está intrinsecamente ligado aos NACIONAL DOS MÉDICOS (FENAM), 
seus participantes, que nas palestras e DR. HÉDER MURARI

JORNAL DO MÉDICO - Qual a debates esbanjaram conhecimentos 
avaliação da Federação Nacional dos sobre os assuntos, enriquecendo com 
Médicos (FENAM) sobre o PSF?seus adendos.
Dr. Héder Murari - Nós concordamos Registramos a seguir nome dos 
com o Programa de Saúde da Família participantes e o posicionamento social 
(PSF) no Brasil, mas hoje nós sabemos dos mesmos:

Dr. Héder Murari (Pres. FENAM), Dr. que 80% (Oitenta por Cento) dos 

ASSOCIAÇÃO DOS HOSPITAIS dos quais apenas 19 receberam parecer LENDO E/OU favorável da ordem.CONGRESSO CIENTÍFICO E ÉTICO Damos as boas vindas a Associação dos 
Hospitais do Estado do Ceará (AHECE), Em resumo conclui-se que:Será realizado entre os dias 03 e 05 de RELENDO presidida pelo renomado médico, Dr. Novembro deste ano o III Congresso A) O exame de ordem da OAB não 
Aramicy Pinto, cuja entidade far-se-á Científico e Ético do CREMEC. conseguiu impedir a abertura de novos 
presente com noticiário nas edições cursos;O Presidente da comissão científica é o Dr. 
subsequêntes do Jornal do Médico.OFTALMOLOGISTAS DERROTAM Helvécio Neves Feitosa. B) O exame de ordem da OAB não levou a 

PROJETO DE LEI NA CÂMARA que a qualidade dos cursos de Direito Informações: www.cremec.com.br ou 
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia melhorasse;Fone: (85) 3221.6607
alcançou marcante vitória dia 31/08 MEDALHA BOTICÁRIO FERREIRA C) O exame de ordem da OAB também 
passado. O Projeto de Lei 2783/2003, que não conseguiu regular o mercado, pelo O Jornal do Médico fez-se presente na I JORNADA CEARENSE DE MEDICINA 
regulamenta a prática da optometria por menos no Rio de Janeiro.entrega da medalha Boticário Ferreira DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
não-médicos, foi rejeitado por 13 votos a (23/SET) na Câmara dos Vereadores ao D) O exame de ordem levou à criação de Promovido pela ACEMFC (Associação 
0 1  n a  c o m i s s ã o  d e  Tr a b a l h o ,  renomado médico-oftalmologista, Dr. cursinhos preparatórios para o exame de Cearense de Medicina de Família & 
Administração e Serviço Público da Wantan Laércio. Parabéns!!! ordem, aumentando o custo da formação Comunidade) nos dias 03 a 05 de 
Câmara dos Deputados. do advogado;Novembro  Iinfo: www.acemfc.org.br
A relatora DRA. CLAIR (PT-PR) E) O exame de ordem da OAB frusta 
apresentou seu parecer pela rejeição que permanentemente um contingente ECO
foi seguido pela maioria absoluta dos enorme de bacharéis, os reprovados, que Implantada a Escola Cearense de III PROVA DE TÍTULO DE MEDICINA 
deputados. Em Setembro de 2004, o PL já não tem culpa, e muito menos suas Oncologia no Hospital do Câncer - Fone: DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
havia sido rejeitado por unanimidade na famílias, pela má qualidade dos cursos.3288.4508Com local ainda a ser divulgado, porém 
Comissão de Educação e Cultura. De Portanto, ao invés de exame de ordem, com data já definida, 27 de novembro. 
autoria do dep. Mário Assad Jr. (PL-MG), o propomos para melhoria da atuação Info: www.acemfc.org.br
Projeto de Lei tem sido alvo de amplo médica a seguinte agenda:RESUMO DO EDITORIAL DO JORNAL 
debate com a sociedade e entidades A) Fechamento das escolas médica de má DO CREMERJ (Nº 178 ED. JULHO/05)
envolvidas, entre elas a AMB, sendo pauta qualidade;Afinal, para que serve o exame da ordem?
de diversas audiências públicas. B) Incremento da residência médica para FENAM COM NOVO PRESIDENTE A mídia tem apoiado de forma entusiastica 
“Essa vitória significativa se insere na luta aproveitamento de todos os recém-a possibilidade de oficialização de exames O mais novo participante do Jornal do 
pela regulamentação da medicina, formados;de habilitação na área médica, entendo Médico, a Federação Nacional dos 
apresentada no Projeto de Lei do Senado C) Educação continuada permanente e que esta medida será decisiva para Médicos (FENAM) está com nova diretoria 
25/2002”, destaca o Pres. do CBO, Dr. acessível para os médicos;qualificação do médico.e novo presidente: Dr. Héder Murari Borba 
Elisabeto Ribeiro Gonçalves. “Se este tipo D)  Salár ios compat íve is  com a empossado no dia 02 de setembro no Rio Tendo como parâmetro o exame de ordem 
de proposição fosse aprovada, mais uma responsabilidade e a importância dos atos de Jane i ro /RJ.  Dese jamos uma realizado nas seccionais da OAB.
especialidade da medicina estaria sendo médicos e condições dignas de trabalho.administração repleta de êxitos e sejam Segundo informações da própria OAB., 
invadida por não-médicos, e é isso que Como se vê não se necessita de “exame bem vindos à nossa redação! Nos últimos 03 anos o CONSELHO 
conseguimos evitar”, finaliza. de ordem”, mas de “ordem” na casa.FEDERAL DE EDUCAÇÃO autorizou o 

FONTE: AMB funcionamento de 222 cursos de direito, 
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O JORNAL DO MÉDICO COTINUA 
CRESCENDO COM NOVAS ADESÕES

SIMEC e ACEMF fazem de Fortaleza/CE 
o centro das atenções da saúde.

Os editores e todos que fazem o Jornal do 

Médico, receberam com pesar e surpresa, 

a notícia de que três das principais 

entidades médicas comunicaram o seu 

afastamento da citada publicação, onde 

participavam fornecendo artigos e 

noticiários, sem que nada as onerasse.

Lamentamos esta atitude posto que os 

mais prejudicados são os médicos que 

ficam privados do noticiário oficial de suas 

entidades em um só veículo.

O Jornal do Médico é uma publicação 

independente que tem por objetivo 

divulgar a medicina e servir de tribuna 

p a r a  o  m é d i c o ,  v a l o r i z a n d o - o  

profissionalmente. A interpretação dada 

que o Jornal do Médico quer se beneficiar 

comercialmente com a participação 

destas entidades, não espelha a realidade 

e é um julgamento precipitado.

Temos fé no Senhor Jesus, que o bom 

s e n s o  v á  p r e v a l e c e r  e  e s t e  

relacionamento que nós da JUNAH 

EDITORES, temos com a categoria 

médica há mais de 10 (dez) anos, através 

do Clube do Médico e da Revista Histórias 

da Saúde não herdará sequelas e 

voltaremos a receber para publicação o 

noticiário destas entidades.

O Jornal do Médico, vai continuar com sua 

linha editorial de defesa da categoria 

médica, divulgando todos atos positivos, 

contrapondo-se à mídia de um modo 

geral, só da enfoque para o que é 

considerado NEGATIVO para a categoria.
Juvenal Menezes

(Redator-Chefe)
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profissionais deste programa tem 
vínculos precários, as relações de 
trabalho não dão uma perspectiva de 
continuidade para o programa, na medida 
em que há uma alta rotatividade desses 
profissionais. Muitos recém-formados 
entram no programa e logo depois saem 
para fazer alguma especialidade.
Há problemas então com vínculo 
trabalhista e problema na área de 
formação desses profissionais

JORNAL DO MÉDICO - No que a 
FENAM tem contribuído com os 
médicos do PSF?
Dr. Héder Murari - Na realidade, hoje, a 
nível nacional, existem 02 (duas) 
entidades que discute o PSF, uma é a 
Sociedade Brasileira de Medicina de 
Família e Comunidade (SBMFC) e outra 
é a Federação Nacional dos Médicos 
(FENAM).
Nós já fizemos inúmeros eventos a nível 
nacional e regionais como esse, temos 
apresentado ao Governo Federal essas 
reivindicações colhidas desses eventos. 
Esperamos que até o final desse ano, a 
gente possa avançar em muitas dessas 
questões com a realização de um 
concurso público com padrões nacionais 
para a organização do PSF no Brasil.
JORNAL DO MÉDICO - Gostaríamos de 
saber comentários de sua parte sobre 
o evento de uma forma geral.
Dr. Héder Murari - Acho que essa é uma 
das estratégias centrais de atuação da 
FENAM, o sindicato está de parabéns e é 
necessário fazer assembléias com esses 
médicos do PSF cada vez mais reunir 
esses profissionais para levantar esses 
problemas. Vocês estão de parabéns 
aqui no Ceará.

O Secretário de Saúde/Ce, Dr. Jurandi Frutuoso prestigia o evento.

TRISTESA NÃO TEM FIM! 
FELICIDADE SIM!

EDITORIAL

BRAINSTORM 

do
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Caro Doutor,

Estamos reservando

espaço para próxima

edição, (DEZEMBRO).

Já está em circulação

a Revista Histórias

da Saúde, Ed. 09

não tendo recebido

seu exemplar...

Ligue: (85) 3086.8495
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Quem tem PAS, tem mais 
tranqüilidade, tem mais 
proteção!

Escolha seu médico numa rede de livre escolha

Contando com estrutura própria formada pelo 

HOSPITAL CURA D´ARS, equipado com LABORATÓRIO e 

CLÍNICA DE IMAGEM ainda dispomos de uma rede 

Credenciada com mais de 400 pontos de atendimento:
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Pas, muito 
amor no 
que faz!

Plano de Assistência à Saúde

Beneficiência Camiliana do Sul

Dr. Aristófanes Canamary Ribeiro
OFTALMOLOGISTA - CRM 2613

Av. Pontes Viei ra, 2491 - Tel . : (85) 3227.7145 - Fortaleza/CE

Controle e Cirurgia do Glaucoma, 

Microcirurgia da Catarata por 

Facoemulsificação, 

Cristalino Artificial 

(Lente infra-ocular),

Cirurgia da Miopia e 

Exames Computadorizados

ACR

Membro

ORTOCERATOLOGIA OTIMIZADA BE FREE
Tem problemas de visão? Abra seus olhos e viva sem óculos, sem lentes 
de contato, sem cirurgia, fazendo o tratamento de ortoceratologia. Um 
tratamento seguro, eficaz para a correção da miopia e astigmatismo. 
CONVERSE CONOSCO.

O que é a Ortoceratologia Otimizada Be Free?
“A ortoceratologia otimizada é uma terapia não cirúrgica, reversível, 
segura e eficaz para a correção de miopia e astigmatismo”.
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 Comissão Nacional de Residência Via de regra, após a feitura das provas 
Médica (CNRM), desde os seus escritas, os candidatos davam seguimento a Aprimórdios, sempre teve uma outras etapas que acoplavam diferentes 

preocupação de normatizar os processos arranjos, dentre os diversos procedimentos: 
seletivos para ingresso na Residência prova prática, exame oral, psicotécnico, 
Médica (RM), de maneira a garantir entrevista, análise de “curriculum vitae”, etc. 
uniformidade e transparência da seleção. Contudo, como muito em voga no tempo da 
Antes de tal regulação, as instituições ditadura castrense, vinha à tona o recurso de 
detinham ampla f lexibi l idade para expedientes escusos: o rotulado de 
estabelecer as modalidades de avaliação, “pistolão”, sob o aval de político ou 
os critérios e os pesos de cada componente, autoridade pública influente, e o afamado 
incluindo a reserva de vagas para seus “QI” (quem indica), lastreado em cartas de 
próprios graduandos. recomendação ou em pedidos pessoais de 
No final dos anos setenta, por exemplo, era colegas médicos, desempenhando, não 
forte o movimento dos internos de certas raro, um papel decisivo no fechamento da 
escolas médicas paulistas e cariocas, que ordem de classificação, dificilmente 
exigiam a admissão direta, sem submissão à contestado, embora facilmente constatado, 
seleção, nos programas de RM de suas à conta do caráter fortemente subjetivo 
instituições formadoras, de modo que somente dessas etapas.
as vagas não preenchidas dessa forma seriam Para coibir esses abusos, a CNRM baixou a 
tornados disponíveis, em edital público, para Resolução Nº 01/99, publicada no DOU de 
aqueles candidatos provenientes de outras 05/07/99, posteriormente retificada e 
faculdades de Medicina; para contemporizar, ratificada pela Resolução Nº 02/99, que 
diante da pressão interna, hospitais estipulou: a) prova escrita obrigatória e 
universitários firmavam cotas de vagas, única, com peso mínimo de 90%; e b) prova 
reservando para o público interno até 80% das oral, entrevista ou avaliação curricular, a 
vagas em oferta, restringindo drasticamente a critério da instituição, com peso máximo de 
admissão de postulantes vindos de outras 10%. Matematicamente, o peso nove para a 
regiões (e.g. Norte e Nordeste) ou de prova escrita dificultava, mas não 
estabelecimentos de ensino médico isolados. eliminava, inteiramente, alguma forma de 
Ao sabor de cada instituição e seus proteção para os candidatos da “casa” ou 
respectivos editais, as provas, em variados “ b e m  i n d i c a d o s ”  n a s  c a r t a s  d e  
moldes, aplicadas sob o formato de questões recomendação. Nos pontos de corte para 

objetivas de múltipla escolha ou dissertativas, vagas diferenças de centésimos isso 
tentavam aferir os conhecimentos médicos chegava a ser decisivo, sendo o peso um 
gerais e/ou de especialidades médicas, e dos demais componentes da seleção a 
funcionavam mais como um filtro do separar o suposto “joio do trigo”.
contingente de candidatos, para limitar a Na seqüência, outra reação, de cunho 
progressão às fases subseqüentes da maternal e protetor, foi a montagem de 
seleção. Tais provas, sobretudo quando “cursinhos” preparatórios para as provas, 
realizadas para provimento de vagas de RM capitaneados pelas instituições formadoras e 
nas instituições acadêmicas, já aportavam direcionados aos próprios internos, o que 
vantagens competitivas para o seu alunado suscitou a pronta determinação da CNRM de 
que estava acostumado e identificado com os descredenciar os programas de RM, cujo 
modelos avaliativos de seus docentes, ora processo seletivo contasse com algum 
investidos na função de examinadores, examinador que tivesse ministrado aula em 
conhecendo certas “nuances” que facilitavam tais “cursinhos”.
o direcionamento dos estudos e o melhor Pelo exposto, nota-se, pelo menos até a 
acerto das respostas às perguntas dos testes; virada do milênio, um esforço da CNRM no 
nos hospitais públicos de referência, mas não sentido de normatizar o processo seletivo da 
gerenciados pelas universidades, essa RM, para garantir a transparência e a lisura 
vantagem, pouco visível, e talvez mais restrita dos certames, favorecendo o julgamento 
aos internos desses hospitais, foi  objetivo com base nos méritos dos 
gradualmente diminuída pela tendência de concorrentes, aferidos, sobretudo, na prova 
unificação e terceirização da seleção, no de conhecimentos, e minimizando a adoção 
âmbito da rede de hospitais estaduais e do de avaliação subjetiva e de critérios de 
então INAMPS. ordem afetiva.

Normatização da Seleção
da Residência Médica
Por: Dr. 
Coordenador do Curso de Medicina-UECE

Marcelo Gurgel Carlos da Silva

Dr. Marcelo Gurgel

“
“

Nos pontos de corte

para vagas diferenças

de centésimos isso chegava

a ser decisivo, sendo

o peso um dos demais 

componentes da seleção

a separar o suposto

“joio do trigo”.

O Ministro da Saúde, Saraiva Felipe, inaugurou no 

mês de agosto passado próximo, em Fortaleza/CE, o 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CRST) Estadual do Ceará.

om este, são 110 centros habilitados, estando 100 em 

funcionamento, em todos os estados brasileiros. Os serviços, que Cintegram a Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador 

(Renast), são unidades especializadas que vão dar suporte técnico às ações 

de saúde do trabalhador em todos os níveis de atenção do Sistema Único de 

Saúde (SUS).

Além do CRST estadual, o Ceará conta com outros três Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador, regionais, localizados nos municípios 

de Sobral, Horizonte e Juazeiro do Norte.

Desde que foi habilitado, em maio de 2003, o novo Centro recebeu 

investimentos de R$ 1,13 milhão para incentivo à implantação e custeio, os 

quais foram repassados pelo Ministério da Saúde à Secretaria Estadual de 

Saúde (SES) do Ceará. De acordo com a SES, a partir da inauguração ele 

terá capacidade de atendimento de aproximadamente quatro milhões de 

trabalhadores. Já os outros CRST em funcionamento no Ceará beneficiam 

cerca de um milhão de trabalhadores.

Meta  A expectativa do Ministério da Saúde é de que até o final de 2006 

estejam habilitados, em todo o país, 200 Centros de Referência em Saúde 

do Trabalhador. O investimento total estimado, em 2005 e 2006, é de R$ 99 

milhões.

Ceará ganhou o primeiro 
Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador

SAÚDE DO TRABALHADOR

Ato da inauguração procedido pelo Exmo. Sr. Ministro da Saúde, Saraiva Felipe

Comonentes da mesa diretora do evento,
chefiada pelo Exmo. Sr. Ministro da Saúde

Saraiva Felipe

Dr. Ernani Ximenes (Dir. Geral HGCC), anfitrião
do evento, junto a selecionado público.

Elegância e prazer nas 
dimensões certas.

Televisores até 60”

Monitores de Plasma

Projetores

Telas de Projeção

DVD Players

Receivers

Processadores

Amplificadores

CD Players

Caixas Acústicas

Subwoofers
Studio Som

Especializada em áudio e vídeo.

R. Dr. José Lourenço, 1280 - A ldeota

Fone(85): 3261.5421 - Fax: 3261.5472

e-mai l :napoleaosom@forta lnet.com.br 

 www.studiosomce.com.br

Home TheaterDuana
INOVAÇÃO EM MÓVEIS

PARA ESCRITÓRIO

Av. Dom Manuel, 1204 - Centro - Fortaleza-Ce
www.duanamoveis.com.br / duanamoveis@secrel.com.br

Fones: (85) 3254.5165 / 3231.4747
Fax (85) 3231.6048
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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

Apresentamos mais uma de nossas realizações !

Presidente
      Emirce Monteiro de Carvalho
Vice-Presidente
      João Pompeu Lopes Randal
Primeira-Secretária
      Ana Valéria E. Mendonça
Segundo-Secretário
      Francisco Álvaro  de Andrade Neto
Primeiro-Tesoureiro
      Suely M. Barros de Oliveira Kubrusly
Segundo-Tesoureiro
      Paulo Ernesto M. Cavalcante

Uma instituição mantida pela ASSOCRIO

Amando e resgatando vidas

Presidente
      Dr. Francisco Álvaro de Andrade Neto
Diretoria Financeira
      Dra. Suely M. Barros de Oliveira Kubrusly
Diretoria Administrativa
      Dr. Paulo Ernesto M. Cavalcante
Diretoria Técnica
      Dr. João Pompeu Lopes Randal

Apoio da Diretoria do Crio

Gestao 2002 - 2005

Rua Francisco Calaça, 1300
www.crio.com.br

Álvaro Weyne - 85 3284.1515
crio@crio.com.br

Centro Regional Integrado de Oncologia

 anos de Crio30

Fone: (85) 3234.1310

 Lazer e  tranquilidade você

encontra no Clube do Médico

Ótima Localização
Amplo Estacionamento

Salão de Festas e Jogos
Piscinas com Toboáguas

Restaurante de Comidas Típicas
Quadras de Futebol,

Volei e Basquete 

Profissionais
de Saúde

I Jornada de Psico-Oncologia do
Hospital do Cancer - ICC

13 e 14 de outubro de 2005
Maiores Informações

(85) 3288.4508 / 3083.1122

HOSPITAL DO CÂNCER
Instituto do Câncer do Ceará - ICC



 atual administração em parceria Um projeto social de valor imensurável e despertada pelas brilhantes palavras 
com a UNIFOR e Associação dos de êxitos surpreendentes. realistas e incentivadoras endossadas a AMoradores da Água Fria, colaborou No dia 29 de Julho passado, em reunião seguir pelo maitre Jairo Dantas.

na formação profissional de uma turma de festiva na sede da associação, com o No decorrer da entrega dos diplomas 
jovens residentes naquela comunidade auditório lotado por moradores, aconteceu usaram da palavra o Presidente do Clube 
para exercerem as  funções de cumins. a tão esperada, por aqueles jovens e d o  M é d i c o  e  o  s e u  d i r e t o r  
O Clube do Médico acolheu aqueles comunidade em geral, entrega do diploma respectivamente, Dr. Gilvan dos Santos e 
jovens em estágio profissional no clube de profissional cumim, pela UNIFOR. Dr. Bruno Morano.
com o maitre Jairo Dantas, sendo o O Prof. Vicente, da UNIFOR, foi o mestre A grande notícia para os jovens formandos 
professor teórico e prático. de cerimônia e coordenador das é que todos já estavam contratados pelo 
A Universidade de Fortaleza, responsável festividades. Marina Park Hotel, e assim encerrou-se 
por esta iniciativa, coordenou  todo o curso Com uma preleção proferida pelo citado com todo brilho e satisfação final este ato 
com a supervisão do professor Vicente. professor, a atenção dos jovens era solidário do Clube do Médico.

No Clube do Médico é assim.... 
Tristesa tem fim! Felicidade não!

Colega, aceite este convite e venha curtir Com esta certeza, renovo o meu 
um lazer sadio, repleto de momentos convite aos colegas ainda 
felizes e de gratas recordações, nos bate 

descrentes, com referência ao papos com colegas de outras jornadas e vá 
que lhe oferece o seu clube, o para casa dizendo em coro uníssono com 
CLUBE DO MÉDICO. os familiares,TRISTESA TEM FIM, 

FELICIDADE NÃO!
No Clube do Médico tem, além de um amplo 
estacionamento, piscina para adultos, piscina Venha conferir, traga toda sua família e 
temática infantil, toboágua adultos, quadras acabará dizendo: que caranguejo 
de esportes, salão de jogos (ping pong, gostoso... que camarão e... que cervejinha 
sinuca etc...) e ainda tem o que nenhum gelada e o melhor NINGUÉM, MAS 
clube tem para lhe oferecer, a convivência NINGUÉM MESMO, VENDE MAIS 
com um público selecionado, gente do BARATO DO QUE O CLUBE DO MÉDICO.
mesmo dia a dia, isto é, a família Médica.

NOTÍCIAS DO CLUBE DO MÉDICO

Por Dr. Gilvan dos Santos - Pres. do Clube do Médico

7) Rede de proteção alambrado com 40M MELHORIAS QUE ESTÃO 
(doado pelos atletas-médicos da diretoria R$ ACONTECENDO
550,00);
8) Novos cardápios produzidos pela JUNAH 

1) Restaurante: Pintura do telhado, EDITORES.
reconstrução de 05 (cinco) meses em 
massaranduba para as palhoças, Preços PROJETOS EM ANDAMENTO
imbatíveis, pagamentos com cartões de A) Barraca com vista para o mar (aguardamos 
crédito (HIPERCARD e VISA) ON-LINE; propostas de patrocínio);
2) Manutenção no toboágua; B) Continuidade da parceria com a UNIFOR 
3) Reforço na arborização do Clube e no (2º curso de formação de cumins).
estacionamento; C) Campeonato de Xadrez em Outubro;
4) Limpeza externa no Clube; D) Implantação do site do Clube do Médico;
5) Conserto na Central de Gás; E) regularização de carteiras sociais;
6) Limpeza total da futura área do campo de F) Campanha propmocional de reintegração 
futebol Soçaite em andamento); de associados.

O Clube do Médico atuando no social.
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NO CLUBE DO MÉDICO TEM LAZER “SIM SENHOR”!!!

Parque Aquático Parque InfantilPiscina

NO CLUBE DO MÉDICO TEM SEGURANÇA E CONFORTO!!!

Amplo Estacionamento Salão de Festas Exclusivo Restaurante ao Ar Livre



ATENDIMENTO VETERINÁRIO 24 H

Rua Torres Câmara, 314, Aldeota - Fortaleza/CE  -  E-mail: r-reis-carvalho@uol.com.br

ATENDEMOS TAMBÉM GRANDES ANIMAIS
E ANIMAIS SILVESTRES

F o n e ( 8 5 ) : 3 2 6 8 . 2 2 2 4

ATENDIMENTO VETERINÁRIO 24 H

Banho e tosa
Pet shop
Hospedagem

Consultas e Vacinas
Internações
Taxi Dog

Feliz Dia do Médico, 18 de outubro

ualittà
LAVANDERIA

Fone: (85) 3244.1663
Av. Santos Dumont, 1810 - LJ 01

Aldeota - Fortaleza - Ceará

Desejamos:
FELIZ DIA DO MÉDICO

18 de Outubro

PROJETOS & MÓVEIS
FABRICAMOS MÓVEIS DE MADEIRA E “MDF”,
HOSPITAL, CLÍNICA, ESCRITÓRIO, RESIDENCIAL. 

PROJETAMOS E EXECUTAMOS

Rua José Augusto, 161 - Castelão

Descontos especiais

de 10% para

Médicos.

e-mail: fcmarcenaria@yahoo.com.br

Fone: (85) 9119.3435 / 3295.1407

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES:
Hospital Leiria de Andrade;
MC Donald´s;
JUJU Doces e Salgados;
Instituto Atlântico;
Entre outros.

Passagens Nacionais e Internacionais.
Pacotes Aéreos e Terrestre. 

VIAGENS E TURISMO LTDA.

Av. Antônio Sales, 2187, sala 305 - Dionisio Torres - 
CEP: 60.135-101  - Fortaleza-CE / E-mail: goldtur@ipmax.com.br

REALIZE  A VIAGEM DOS 

SEUS SONHOS!

Parabéns heróis da cura! - Dia do Médico - 18 de outubro

Fone/Fax(85): 3261.5656 Rua Torres Câmara, 283 - Térreo - Aldeota - Fortaleza/CE

Fones(85): 

Pentium 4

NOTEBOOK

CONEXÃO
INFORMÁTICA

3264.6444 / 9984.64443264.6444 / 9984.6444
E-mail: conexaoinformatica@terra.com.br

DIRETO COM A UNICRED
COM TAXA DE 1,99 a.m

MICRO PENTIUM IV 2.4; PL.MÃE ASUS OFF BOARD; 
256MB; 40GB; MONITOR 17”; GRAVADORA DVD; 
PL. VIDEO GFORCE 128MB.

APENAS: R$ 002.240,

TOSHIBA - CELERON M 1.4; 512MB; HD 80GB;
GRAVADORA DVD; TELA CRISTAL 15”; WINDOWS XP.

TOSHIBA - CENTRINO 1.7; 512MB; HD 100GB;
GRAVADORA DVD; TELA CRISTAL 15”; WINDOWS XP.

ACER  -  S EMPRON 2 .8 ;  256MB ;  HD  40GB ;
GRAVADORA COMBO; TELA CRISTAL 15”; WINDOWS XP.

R$ 005.100,

R$ 006.300,

R$ 003.900,

APENAS:

FINANCIAMOS 

EM ATÉ 24X 

FELIZ DIA DO MÉDICO - 18 de Outubro

EFICIÊNCIA E CREDIBILIDADE
CENTRO E ALDEOTA

Compra, Venda e Administração de Imóveis,

Consultoria Imobiliária  e Advocacia.

Centro Empresarial Clóvis Rolim - Rua Pedro Borges, nº 20 - 20º andar, sala 2005-08-24 - Centro - CEP: 60055-110
www.flavioimoveis.com.br - Email: falvio@flavioimoveis.com.br

Fones(85): 3226.7879 / 3252.2120 - Fax(85): 3254.4044 

F L Á V I O
I M Ó V E I S

C R E C I - 3 1 9 J

O mundo recebe 
você melhor

O CNA é uma das maiores redes de escolas de idiomas do 
país, operando no sistema de franchising através de 390 

unidades e alcançando a marca de 395 mil alunos em todo 
o território nacional.

FELIZ DIA DO MÉDICO - 18 DE OUTUBRO

ALDEOTA

3261.4499
CIDADE

3279.5444
FÁTIMA

3272.5444
MONTESE
3491.4499

PAPICU
3265.7044

PARQUELÂNDIA
3223.4499

Turmas de Outubro com .40% de DESCONTO

T e l ( 8 5 ) : 4 0 0 8 . 0 5 0 0
Av. Aguanambi, 570/604, B. de Fátima, Fortaleza/CE

w w w . c e a r a a u t o s . c o m

Excelência em Mecânica, Funilaria e 
Pintura para Veículos Nacionais e Importados

Fórmula de limpeza oral do bebê.

Já no Brasil o produto 

mais esperado 

pelos pediatras, mães, 

odontopediatras 

e é claro... 

...pelo seu bebê!Dra. Anna Galganny Almeida
Especialização e Doutorado em  Odontopediatria, 

Boston  University, USA - CRO 2634

D i s t r i b u i ç ã o E x c l u s i v a n o B r a s i l : 3 4 8 6 . 6 4 6 4

Lenços Dentais para Bebês

UMEDECIDOS

COM

P R O M O Ç Ã O

NotBook
apartir de 

 3.500,00R$

V e n d a s   o n l i n e   p e l o   s i t e    w w w . v b a i n f o r m a t i c a . c o m . b r
R u a  P a d r e  V a l d e v i n o ,  2 5 0 0 - F o n e ( 8 5 ) : 3 2 2 4 . 5 9 3 6

1.350,00R$

C o m p u t a d o r  a  
p a r t i r  d e 

Sony S40

 799,00
Sony T2

1.500,00R$ R$ 

S e m p r o n 2 . 2
H D 4 0 G - D D R 1 2 8 M B

M o n i t o r 1 5 - M u l t i m í d i a
G a b i n e t e , T e c l a d o e M o u s e

C Â M E R A S  D I G I T A I S

F E L I Z  D I A   D O  M É D I C O

Desconto de
5% na apresentação

deste anuncio

INMETRO
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001

OCS-0010

PALC
SBPC/ML



Pécora, durante o preparo do amálgama 
para realizar uma restauração, a sobra é 
de cerca de 30% do que é amalgamado. 
Esta sobra é resultante do excesso 
manipulado bem como das raspas 

Minamata, no Japão. No dia 21 de abril Por: Edenilo Baltazar produzidas pela escultura do amálgama. 
de 1956, uma criança com disfunções do Em média, prepare-se 2 gramas de Barreira Filho
sistema nervoso dá entrada no Hospital amálgama para realizar uma restauração 

Geógrafo, Mestre em Desenvolvimento e Meio Shin Nihon Chisso. Poucos dias depois, e a sobra corresponde, em, média a 30%, Ambiente e Coordenador do Núcleo de no dia 1 de maio, quatro outros pacientes ou seja, 0,6 gramas.Vigilância Ambiental em Saúde do Município 
com sintomas similares aparecem no Supondo que um dentista clínico realize de Fortaleza. Centro de Saúde Pública de Kumamoto. 30 restaurações por mês, ele produzirá 
Neste mesmo ano, é constituído um comitê 18  g ramas / res íduo /mês  e  216  O mercúrio é um metal pesado, liquido, para investigar tal doença, até então gramas/resíduo/ano. Isto significa 108 extremamente tóxico e altamente desconhecida. Foram encontrados 56 gramas de mercúrio descartado no meio poluidor do meio ambiente que vem casos apresentado os mesmos sintomas. ambiente.sendo utilizado nos mais variados A investigação apontou pacientes das Assim, para cada cidade que possui processos produtivos, principalmente os vizinhanças da Baía de Minamata, cujos 1.000 dentistas clinicando, os cálculos de industriais. hábitos alimentares eram basicamente a contaminação do meio ambiente são A maior parte dos resíduos industriais base de peixes e frutos do mar. alarmantes, 216 gramas de resíduos x que contém mercúrio é despejado no Foram encontrados traços de mercúrio 1.000 = 216.000 gramas/ano (216kg), ou meio ambiente, transformando-se em um orgânico nos dejetos da indústria seja, 108.000 gramas de mercúrio (108 agente mais tóxico, metilmercúrio, de química Chisso. O mercúrio era kg). Se realizarmos uma projeção para acordo com Micaroni: “o mercúrio despejado em um rio que desaguava no sobras de amálgama, sem custo para os 10 anos, serão cerca de 1.080 kg de metálico deposita-se no fundo das águas mar, o principal fornecedor de alimentos profissionais, já foi iniciado. A elaboração mercúrio jogado no meio ambiente. e através da ação de bactérias às comunidades da região. A fauna de uma cartilha contendo informações Pensando nesta perspectiva e tentando processadoras de sulfato, que podem marinha foi intoxicada e, através da sobre o risco da exposição ao mercúrio reverter esta situação, é que a Prefeitura l i b e r a r  o  c o m p o s t o  n a  á g u a ,  comida, o metal altamente tóxico chegou para cirurgiões dentistas, atendentes e Municipal de Fortaleza, através da contaminando o plâncton, ou podem aos organismos humanos. pacientes e como acondicionar e qual o Secretaria Municipal de Saúde, juntamente ainda se consumidas por peixes, que são Nos serviços de saúde é utilizado, destino final para as sobras de amálgama com o Conselho Regional de Odontologia p e s c a d o s  e  c o m e r c i a l i z a d o s ,  principalmente, como matéria-prima nas é outro passo deste projeto. do Ceará, estão iniciando um projeto com o contaminando assim a espécie humana”. restaurações dentárias de amálgama de objetivo de solucionar este problema. O caso de repercussão internacional, prata há mais de um século.  Fonte: Jornalista Lena XimenesO contato com empresas que façam o que serviu de marco inicial das Assessoria de Imprensa da SMSSegundo o Professor Jesus Djalma recolhimento, transporte e reciclagem das discussões ambientais, foi o de 

MERCÚRIO: você conhece?

SMS - Secretaria Municipal de Saúde - Fortaleza-Ce

O mercúrio metálico
deposita-se no fundo das 
águas e através da ação

de bactérias processadoras
de sulfato, que podem

liberar o composto na água, 
contaminando o plâncton,

ou podem ainda se 
consumidas por peixes,

que são pescados e 
comercializados, 

contaminando assim
a espécie humana.

precocemente, ela pode ser prevenida. Para de um protocolo preventivo eficaz seria visto 
banir a incidência da doença crônica mais positivamente nas instituições Federais, 
comum da infância, as Associações Estaduais e Municipais. Essa estratégia 
A m e r i c a n a s  d e  P e d i a t r i a  ( A A P )  e  poderia reduzir significativamente as despesas 
Odontopediatria (AAPD) e a Sociedade com saúde oral infantil. Em adição, iria padrão único de lesões provocadas por cáries 
Brasi le ira de Odontopediatr ia (SBO) assegurar a primeira visita da criança jovem ao A enfermidade em bebês (1-2 anos) e crianças pré-escolares 
recomendam  "ASSEGURAR A PRIMEIRA dentista livre de dor e de trauma. A (2-5 anos). A ECC pode ter um sério impacto 
VISITA DA CRIANÇA AO ODONTOPEDIATRA implementação de um programa preventivo a d a n o s o  n o  b e m - e s t a r  d a  c r i a n ç a ,  crônica mais 
LOGO APÓS A ERUPÇÃO DO PRIMEIRO fim de reduzir a incidência da ECC é de suma particularmente em grupos de crianças de 
DENTE." Essa abordagem preventiva é importância social.  Aplicações rotineiras de famílias com baixa renda. De acordo com comum da infância. primordial para orientar os pais e/ou flúor é um protocolo que tem sido amplamente RAMOS-GOMEZ e SHEPARD (1999), a 
responsáveis de forma "antecipatória" a utilizado e tem dado resultados satisfatórios, doença ECC se manifesta causando dor Recentemente, em importante reunião respeito da necessidade de prevenção, entretanto, GALGANNY-ALMEIDA et al. (2000) severa, infecção, abscessos, ou dificuldade de científica internacional, as Associações enquadrando todos os aspectos da saúde e do sugere que programas preventivos, incluindo o mastigação, e, pode desencadear subnutrição, A m e r i c a n a s  d e  P e d i a t r i a  ( A A P )  e  desenvolvimento oral da criança. As propostas uso de terapia antimicrobiana podem ser desordens gastrointestinais e baixa auto-Odontopediatria (AAPD) classificaram a Cárie para a prevenção da ECC podem ser facilmente imprescindíveis para prevenir a ECC. Este leva estima. Cárie na primeira infância pode, Precoce Infantil como a enfermidade crônica implementadas. Inúmeros estudos relatam os à supressão do desafio biológico, que é a também, afetar adversamente o crescimento da mais comum da infância. "Boca de mamadeira" altos custos com o tratamento da ECC, porém precoce contaminação bacteriana da flora criança. Bebês com essa doença, geralmente foi o primeiro termo utilizado para descrever a nenhum trabalho relatou, até hoje, a efetividade bucal do bebê. Medicamentos antimicrobianos, demonstram um peso de 80% abaixo do ideal e cárie dental em bebês, porém através de do custo-benefício de programas preventivos como o verniz de clorexidina e/ou fórmulas que estão no décimo percentil mais baixo da escala pesquisas científ icas, observou-se a ao desenvolvimento da ECC (RAMOS-GOMEZ contenham xilitol causam uma alteração de peso padrão (ACS et al., 1992). necessidade do uso de um termo menos and HUANG, 1996; KELLY and BRUERD, "desejada" na microflora oral; os primeiros Provavelmente, a dor e infecção associada com específico, pois a relação entre o hábito da 1987).  Há uma necessidade urgente para o colonizadores saudáveis da boca do bebê a ECC em estágio avançado podem causar mamadeira noturna e da cárie dental não era desenvolvimento de programas preventivos como o "Streptococcus oralis" passam a dificuldades de alimentação. Além disso, "ABSOLUTA". Em 1994, Cárie de Primeira eficazes e de custo viável em grandes recolonizar a flora, consequentemente perdas dentárias precoces na dentição decídua Infância (Early Childhood Caries - ECC) foi o populações.  Essa doença tem desencadeado causando a supressão seletiva da bactéria causadas pela ECC podem conduzir uma termo recomendado pelo Centro de Controle de altos custos tanto para o governo Federal, como causadora dessa doença devastadora que é a maloclusão dentária afetando a guia correta de Enfermidades Infecciosas - CDC (Centers for para o governo Estadual e Municipal. Uma vez Cárie de Acometimento Precoce.erupção da dentição permanente, e, finalmente Disease Control and Prevention), em Atlanta, que o custo em potencial para o tratamento da Profa. CD Anna Galganny - CRO 742c a u s a r  p r o b l e m a s  n a  f o n é t i c a .  EUA para definir uma doença devastadora com ECC é claramente elevado, a implementação ODONTOPEDIATRAImpor tan temen te ,  se  d iagnos t i cada  
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Antonio Wandick de Andrade Ponte Cadeira nº 06, patronada por Eduardo José da Rocha Furtado  Nascido em União 
nasceu na cidade de Sobral a 29 de Alves Dias, como falecido, passou a (PI) a 24 de fevereiro de 1909, faleceu em 
outubro de 1911, falecendo assim com a Patrono da Cad. nº 53. Fortaleza na provecta idade de 96 anos, 
provecta idade de 94 anos; teve vida das Carlos Alberto de Souza Thomé nasceu sendo genitor de nosso querido colega 
mais proveitosas, como é do conhecido de em Itapipoca a 16 de março de 1934. Seu Silvio da Rocha Furtado. Formado em 1931 
todos; iniciou seus estudos primários no genitor Rodolfo Thomé da Cunha, tornou- pela Faculdade de Medicina da 
Colégio Cearense e os secundários no se, transferindo-se para Fortaleza, líder Universidade do Rio de Janeiro dedicou-se 
tradicional Liceu do Ceará do qual seria inconteste de sua categoria, a dos a Gineco-obstetrícia, praticando no 
professor de Química no Curso Pré- motoristas profissionais, sendo por vários entanto, com maestria a Cirurgia Geral, vês 
médico a partir de seu início em 1937. anos Presidente da vetusta Associação que foi o primeiro a operar Gastrectomia, 
Adentrou a Faculdade de Medicina da dos Chauffeurs. Bebeto, como todos os Colecistectomia e Nefrectomia em seu 
Universidade do Ri ode Janeiro, em 1928 chamávamos, fez seus estudos no estado. Detentor de vasta clínica, alçou a 
para graduar-se médico em 1933, tendo Colégio Estadual do Ceará e adentrou a já Governadoria do Estado no mandato 1947-
sido Interno de Clínica Médica do saudoso Faculdade de Medicina da Universidade 1951. Mas desgosto com a política, 
Professor Antonio Austregésio, um dos do Ceará, em a qual colocou grau em resolveu transferir-se para Fortaleza e 
incentivadores de fundação da Faculdade 1960. Sua escolha pela Patologia Clínica dedicar-se inteiramente à clínica. Mas Três homenagens 
de Medicina do Ceará. Através de cursos foi muito precoce e já nos primeiros anos apesar de grangear grande clínica em 
no Rio, São Paulo e Estados Unidos do curso médico passou a freqüentar o F o r t a l e z a ,  s e u s  c o n t e r r â n e o s  póstumas
especializou-se em Neuro-psiquiatria, a Laboratório Gaspar Viana, em o qual seguidamente vinham ao seu consultório 
que se dedicou em sua clínica privada em permanecemos após formado por nove para problemas médicos de toda ordem, de 

Cademia Cearense de Medicina realiza Fortaleza, tendo instalado juntamente com anos. Mas já em 1962, chefiou o mmodo a tona-lo verdadeiro embaixador do 
sessão de Homenagem Póstuma a três seu grande amigo, a Casa de Saúde São Laboratório Central do INPS, para em queridoestado vizinho. Infenso à política, no 
de seus confrades falecidos: Antonio Gerardo. Logo foi chamado ao magistério 1968 instalar por indicação de Carlos entanto accedeu ao pedido do Governador 
Wandick de Andrade Ponte, Carlos superior como Professor Docente Livre de Alberto Sturdart Gomes, então Diretor do Plácido Castelo e foi Secretário de Saúde 
Alberto de Souza Tomé e José da Rocha Medicina Legal da Faculdade de Direito do HGF, o Laboratório Central do hospital. Em no mandato 1967 1971, com magnífica 
Furtado. Ceará, de Química Analítica e Física da 1971, fundou o Laboratório Clementino proficiência, deixando diversas e 
Referida sessão a ter lugar no auditório Faculdade de Farmácia, de Higiene Fraga, tornando-o padrão de excelência importantes obras em que avultam o 
anexo à sua sede, a Rua Paulino Mental e Psicologia da Escola de em nosso Estado. E nosso agora saudoso Serviço de Prevenção do Câncer 
Nogueira, 315  Térreo  3º Bloco, ocorrerá a enfermagem S. Vicente de Paulo e de Bebeto ali comparecia diariamente, Ginecológico (que devia por justiça ter seu 
26 de Outubro de 2005, com a presença de Antropologia da Faculdade de Filosofia. apesar da insidiosa e grave moléstia que o nome) e o benemérito Hospital São José de 
familiares dos pranteados, seus amigos Um dos fundadores da Faculdade de vitimou. Doenças Infecciosas.
além de todo quadro social do sodalício; Medicina do Ceará, foi seu Catedrático de Foi admitido como Membro Titular da O saudoso Confrade foi o primeiro 
constará de um panegírico daqueles Neurologia, desde o primeiro ano da Cadeira nº 18, atualmente patronada por oculpante da Cadeira nº 34, patronada 
saudosos colegas, que estará a cargo do especialidade. seu grande amigo, nosso cientista maior pelo pioneiro da Pediatria no Ceará, José 
Acad. José Wilson Accioly. Membro Titular Fundador e Emérito da Joaquim Eduardo de Alencar. Stopelli Paracampos.

A l t i o r a
S e m p e r
P e t e n a
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Dr. Virgílio Aguiar  1º Vice presidente Dr. Pedro 
Sampaio 2º Vice Dr. Adalberto Studart  Secretario 
Geral Dr., Carlos Ribeiro  1º Secretario Dr. Oliveira 
Pombo  - 2º Secretario Dr. Osvaldo Soares  
Tesoureiro Dr. Lauro Chaves Oradores: Drs. Jurandir 
Picanço e Otávio Lobo.
Na reunião do CMC em 09 de Junho de 33, o Dr. 
César Cals (pai do futuro governador do Estado do 
mesmo nome) era então o Tesoureiro e fez a 
prestação de contas entregando ao Dr. Lauro Chaves 
, que estava assumindo, uma caderneta do Banco 
dos Importadores no valor de 4.361.500 (Quatro 
contos, trezentos e sessenta e um mil e quinhentos 
réis).
Na mesma reunião  foi discutido  o uso da cureta, sua 
indicação ou não nas curetagens  uterinas. O Dr. 
César Cals disse que utilizava a cureta nos casos de 
aborto não infectado, e havia cerca de 600 casos de 
abortos resolvidos satisfatoriamente com a simples 
curetagem digital. Participaram da discussão ainda 
os Drs. José Frota e Juvenil Hortencio.

om a Revolução vitoriosa, em 8 de novembro foi O interventor Carneiro de Mendonça viria pouco 
levado nos braços do povo, da Delegacia para a tempo após essa apresentação para  decretar a C

Interventoria do Estado do Ceará, nomeado que foi grande reforma do serviço sanitário.
pelo Dr. Getulio Vargas. Em face das suas novas No dia 03 de junho de 1932 , os associados do CMC 
atribuições como interventor, assumiu a presidência reuniram-se na residência  do Dr. Virgílio Aguiar com 
do CMC  o Dr. José Frota, que era o então vice- a finalidade principal de eleger uma nova diretoria 
presidente. No ano seguinte , o Dr. José Frota foi para o mandato 32/33.  Na ocasião foi reeleito o Dr. 
reeleito para o mandato 1931/32. Fortaleza contava, José Frota e foram discutidos também vários outros 
á época, com 41 médicos clínicos e cirurgiões. assuntos, como a carta do Dr. Álvaro Fernandes, 
O Dr. Amilcar Barca Pellon chegou ao Ceará em 1931 solicitando a interferência do Centro Médico junto ao 
com a missão de fazer a reforma do serviço sanitário. Sindicato sobre o exercício ilegal da medicina  
Na reunião do CMC ocorrida dia 01 de abril de 1932, através de charlatães que estariam atuando em 
ele apresentou seu plano  para a saúde pública do Quixeramobim. Foi constatado em ata um voto de 
Estado perante os sócios daquela associação na pesar pelo falecimento do Dr. Rodolfo Teófilo, sendo 
residência do Dr. José Frota. Durante essa exposição lido na ocasião um trabalho sobre a história da varíola 
o plano recebeu críticas e restrições por parte, no Ceará à qual estava ligado o pranteado morto.
principalmente, do Dr. Antônio Justa, que defendeu o O Dr. Antônio Justa agradeceu em nome da família. 
antigo plano do Dr. Samuel Uchoa. Foi lembrado também pelo Dr. Otávio Lobo o 
Vieram em defesa do Dr. Barca Pellon , os drs. Otávio falecimento do Cel. Antônio Diogo, que, pela 
Lobo, Vasio Brígido, Lineu Jucá e Jurandir Picanço grandeza do seu coração, está vinculado à 
que enalteceram  a longa exposição do Dr. Pellon. assistência aos leprosos do Ceará, sendo registrado 
Foi marcada uma nova reunião para esclarecimentos também um voto de pesar.
e causou sua exposição boa impressão. Coube ao Dr. César Cals agradecer em nome da 
A maioria dos presentes aplaudiram  e apesar de família  e em seu próprio, a referida homenagem.
algumas críticas, recebeu ao final do debate Para o mandato de 1933/34 foi eleita a seguinte 
aprovação geral. Diretoria do CMC : Presidente:

Dr. Pedro Almino de Queiroz e Sousa
Ocupou os cargos de Presidente do IJF, da COOPEGO, do Clube 

do Médico, Secretário Interino da Saúde do Ceará e das Cidades de 
Iracema-Ce e Pereiro-Ce, Vice-Presidente do Centro Médico 

Cearense, do Sindicato dos Médicos-Ce, Conselheiro do CREMEC 
e Ex-Prefeito de Iracema-Ce.

FLAGRANTES DO PASSADO
Fatos, circunstâncias, glórias e tradições médicas...

“ “Dr. Pedro Almino de Queiroz e Sousa

Em 28 de setembro de 1930, o Presidente do Centro Médico Cearense era o Dr. 

Fernandes Távora. À noite, houve uma reunião da entidade na residência do Dr. 

Adalberto  Studart. Como era de costume , o CMC  reunia-se na residência dos 

colegas, pois não tinha ainda sede própria, e não eram só os médicos, como 

também dentistas e farmacêuticos. Vários assuntos científicos foram debatidos, 

dentre eles, o Tracoma, endemia que assolava, principalmente o Cariri depois, 

eclodiu a  Revolução de 30 de outubro e o Dr. Távora foi preso .

No dia 03 de Junho 

de 1932,os associados 

do CMC reuniram-se na 

residência do 

Dr. Virgílio Aguiar

com a finalidade principal

de eleger uma nova diretoria

para o mandato 32/33.
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...PARABÉNS E MUITO OBRIGADO DOUTOR!!!

A JUNAH EDITORES, cuja vida comercial

tem o seu sustentáculo com a família médica, 

antecipa-se a memorável data festiva da categoria,

dizendo com todo carinho...

Dia do
médico

18/10

ANUNCIE E PRESITIGIE O JORNAL DO MÉDICO - Fone: (85) 3086.8495 - 8815.4233

do

Informativo independente a serviço da medicina

(85) 3086.8495



AÇÕES REALIZADAS QUANTIDADE

1. Visitas domiciliares com atendimento psicológico a
servidores/familiares.

164 atendimentos

2. Realização de Convênio (SESC e SENAC) 52 Carteiras Emitidas

3. Convênio com Associação dos Cabeleireiros do
Estado do Ceará (Ação Semanal) 360 atendimentos

4. Atendimento Psicossocial 220 atendimentos

5. Cuidando da Auto-Imagem 360 atendimentos

7. Exibição de sessões de filmes para os colaboradores 10 sessões

7. Sessões de yogaterapia para servidores e familiares 210 beneficiados

6. Realização de aulas de inglês para os servidores 48 participantes

8. Sala de Acolhimento 440 pessoas atendidas

que são: competências da CCIH que visa a 
José Iran de Carvalho Rabelo  Médico da capacitação do quadro de profissionais da 
CCIH e Comissão de Ética instituição no que diz respeito a prevenção e 
Melissa Soares Medeiros  Médica da CCIH controle de infecção hospitalar. Através desta, 
e Ambulatório de AIDS propomos treinamentos e cursos para 
Glaydson Assunção Ponte  Médico da CCIH aperfeiçoamento dos profissionais de saúde 
Waldélia Maria Santos  Enfermeira nessa área.
Filomena Inês Serpa Maia  Enfermeira A CCIH do Hospital Geral de Fortaleza foi 
Vera Lúcia Bento Ferreira  Enfermeira instituída no ano de 1981 quando começamos 
Regina Cláudia Maia  Enfermeira a aplicar as medidas supracitadas. Esta 
Núbia Salviano  Microbiologista instituição tem 437 leitos de internamento, 

INTRODUÇÃO ameaça constante de disseminação de Helena Carmen Guerra Pinheiro  dentre estes encontram-se três Unidades de 
Os aspectos relacionados à infecção bactérias multirresistentes. Portanto, a Farmacêutica Terapia Intensiva Adultas e uma neonatal.
hospitalar (IH) compõem área da medicina prevenção de IH e a diminuição de sua Florentino de Araújo Cardoso Filho  Diretor Como parte de Instituição de ensino a CCIH 
relativamente recente. Entretanto, desde as incidência e gravidade são metas primordiais do Hospital Geral de Fortaleza participa de todos os fóruns de atividade 
observações de Ignaz Semmelweis no século em toda unidade de saúde. A atividade de vigilância epidemiológica educativa realizados nesta. Além de ministrar 
XIX sobre a importância da lavagem das O Programa de Controle de Infecção representa a ação central de um programa de aulas em treinamentos ou cursos, participa 
mãos até os dias de hoje, muito se avançou Hospitalar é um conjunto de ações controle de infecção hospitalar. Sem ativamente de visitas com residentes e 
em termos de prevenção e controle de IH. d e s e n v o l v i d a s  d e l i b e r a d a m e n t e  e  vigilância epidemiológica não há controle ou internos ao leito dos pacientes internados. 
Apesar de representar ameaça impossível de sistematicamente com vista redução máxima prevenção de IH. Esta representa o conjunto Atendemos consultoria quando solicitada por 
ser erradicada do ambiente nosocomial, possível a incidência e da gravidade das IH. de ações sistemáticas que envolvem coleta, outras especialidades pertinentes à nossa 
alcançou-se nos dias de hoje, através de Um bom programa e capaz de reduzir os consolidação e análise de dados, observando área.
metodologia científica rigorosa, a capacidade índices de IH, o tempo de internamento, assim a distribuição topográfica e etiológica das IH e Estamos programando para próximos dias 15 
de controle da maioria dos determinantes, como os custos associados à internação. A e 22/outubro e 05 e 19 de novembro Curso 
sendo possível manter índices endêmicos importância atribuída ao controle de IH nos PRINCIPAIS INDICADORES Anual em Prevenção e Controle de Infecção 
aceitáveis de IH. últimos anos reflete a consolidação da EPIDEMIOLOGICOS DE IH: Hospitalar, no auditório Waldir Arcoverde  
Infecção hospitalar é toda infecção adquirida moderna administração hospitalar em nosso A educação continuada é uma das Secretaria de Saúde do Estado,  para 
após a internação hospitalar num prazo de 48- pais.
72 horas e que não esteja em seu período de A CCIH (Comissão de Controle de Infecção 
incubação. São também consideradas IH Hospitalar) do HGF foi criada para trabalhar 
aquelas adquiridas no hospital, mas que se ativamente com a finalidade de através de 
manifestam após a alta, desde que suas atribuições promover o 
relacionadas a procedimentos diagnósticos e desenvolvimento e cumprimento adequado 
terapeuticos realizados durante a internação. dessas metas. A CCIH deste hospital é 
A IH pode contribuir para o aumento da composta por  membros: três médicos,  
morb idade,  morta l idade,  tempo de quatro enfermeiras, um microbiologista, uma  
internação, custo, além de representar farmacêutica e um representante da direção, 

Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar - CCIH

o I Simpósio de 
Reabilitação do Paciente 
Oncológico, onde 
terapeutas ocupacionais, 
fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, 
psicólogos, nutricionista e 
assistente social 
abordaram a importância 
da equipe interdisciplinar 
no atendimento ao  Centro Regional Científica de Oncologia. 
paciente portador de Integrado de Os maiores especialistas O câncer. Oncologia  CRIO discutiram a prevenção e 
Centro Regional Integrado promoveu, dentro do os avanços no tratamento 
de Oncologia  CRIOCongresso Latino do câncer, onde o evento 
Rua Francisco Calaça, 1300. Americano Médico- foi marcado pela 
Álvaro Weyne. 60.336-550 - Hospitalar, realizado nos excelência de sua 
Fone (FAX): 32841515dias 17 a 20 de agosto no programação científica.
Site: www.crio.com.br - 

Centro de Convenções de Complementando a 
crio@crio.com.br

Fortaleza, a I Jornada Jornada, o CRIO ofereceu 

Taxa Global IH (1000 pac-dia)

UTI 1 UTI 2

Média anual de 2004 57,8

UTI 3

52,949,4 *2

Indicadores de Infecção Hospitalar
Unidades de Tratamento Intensivo - Anos 2003  2004

* Taxa por 1000 paciente/dia em cada UTI - *2 - UTI1: média de IH apenas do 1º semestre/2004

I Jornada Científica do CRIOóculos serão dispensados como também 
o uso de lentes de contato.
Ceratoscópio é o aparelho desta 
revolução em lentes de contato. Ele 
avalia a regularidade da curvatura 
anterior da córnea, permitindo realizar 
uma análise qualitativa de uma porção 

A grande novidade mais ampla da mesma, que combinada 
da  o f ta lmo log ia  com a interpretação computadorizada, 
c h a m a - s e  ajuda na adaptação dessa nova 
ORTOCERATOLO tecnologia. Um método sem cirurgia para 
GIA um método não redução da miopia.
cirúrgico para a A Clínica de Olhos Aristófanes Canamary, 
redução da miopia. acompanhando o modernismo e  a 
Consiste no uso de tecnologia, adquiriu no último Congresso 
uma lente de contato Brasileiro de Oftalmologia em Fortaleza, 
que remodela a este mais recente aparelho em 
superfície da córnea oftalmologia que é o Vídeo Ceratoscópio. 
durante o  sono (“MED MONT”).

noturno, reduzindo assim a sua miopia. Informamos com orgulho aos nossos 
Com esta tecnologia de ponta pode-se clientes, no intuito de estar sempre 
reduzir de 1,50 dioptrias até 4,0 dioptrias atualizado como o que se passa no 
(graus), como também pequenos mundo moderno.
astigmatismos. Durante todo o dia os 

dos colaboradores, dentro de uma ser inovador, ter uma visão holística, pois o 
instituição de ensino e pesquisa. processo é contínuo e dinâmico.
Alguns dados  referentes 
ao ano de 2005, refletem a amplitude e a TIME DA DIVISÃO
importância da Divisão de Planejamento e 
Acompanhamento em Recursos Humanos Ângela Maria Machado Gurgel do 
para os servidores do HGF. Amaral
A Divisão é constituída por profissionais de Diretora da Divisão
d iversas  ca tegor ias ,  ta is  como:  Eugênia Célia Cialdine Arruda
administradores, assistentes sociais, Gerente da Unidade de Capacitação do 
bibliotecária, economista, enfermeiras, Potencial Humano
f i lósofo, fonoaudiólogas, médicos, Bárbara Brady Busgaib
nutricionista, psicóloga, pedagoga, técnico Gerente da Unidade de Atenção 

Prevenção em Administração de Riscode segurança do trabalho, cerimonialista e 
Paulo Ricardo de Siqueira Carvalhoauxiliares administrativos.
Coordenador do Serviço de Segurança Sendo o Hospital Geral de Fortaleza 
e Medicina do Trabalhopioneiro na rede da Secretaria de Saúde 
Nilzianne Maria Costa Freitasem implantar um projeto desta natureza e 

do Trabalho.m janeiro de 2003, com a formação Gerente da Unidade de Pessoalenvergadura, focado na gestão do 
de uma nova equipe gerencial no Unidade de Pessoal (pagamento, Salviana Maria Gomes Pinheiropotencial humano, visando também o EHGF, sob a direção do Dr. Florentino vantagens, benefícios); Coordenadora de Cooperativassucesso da organização a partir da 

Cardoso de Araújo Filho houve a Coordenação das Cooperativas; Luiza de Marilac Bezerril Morenointegração, motivação e comprometimento 
implantação da Divisão de Planejamento e Coordenação de Eventos. Coordenadora de Eventosdas pessoas. Faz-se necessário avançar 
A c o m p a n h a m e n t o  e m  R e c u r s o s  Vale salientar que existem 23 projetos de 
Humanos, apresentando uma visão humanização, que dão origem as ações 
inovadora no que concerne à gestão de ora desenvolvidas, destacando-se dentre 
pessoas. Nesse prisma, estabeleceu-se eles:
como missão atender o servidor nas suas Projeto Quer Ajuda  Objetiva, diariamente, 
necessidades e promoções, ajudando-o a otimizar as informações direcionadas a 
desenvolver suas condições intelectuais e ajudar os usuários na sua locomoção, 
psico-sociais para desempenhar suas acolhimento e informações sobre a 
atividades com bem estar e coerência, dinâmica hospitalar;
visando a melhoria da qualidade dos Projeto Cuidando da Auto Imagem  Tem 
serviços prestados. por objetivo desenvolver a auto estima dos 
Para desenvolver as ações propostas, usuários internados, acompanhantes, 
compõem a estrutura organizacional da favorecendo a qualidade de vida durante o 
divisão, as seguintes unidades e período de internação e beneficiando 
coordenações: também os colaboradores;
U n i d a d e  d e  C a p a c i t a ç ã o  e  Projeto de Desenvolvimento Educacional 
Acompanhamento do Potencial Humano; Curso de Inglês  Tem como meta 
Unidade de Atenção Prevenção em fundamental contribuir para a qualificação 
Administração de Risco: e capacitação do quadro de servidores do 
2.1. Serviço de Segurança e Medicina HGF, visando o crescimento profissional 

(tabela abaixo)

Divisão de planejamento
e acompanhamento em
Recursos Humanos (HGF).

NOTÍCIAS HOSPITALARES

Fonte: Regina Sá - Assessora de Imprensa do HGF

Fonte: Regina Sá - Assessora de Imprensa do HGF

A lente de contato 
que reduz a miopia
Por Dr. Aristófanes Canamary
Médico-Oftalmologista
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Rua Leoardo Mota, 1480 - Fone: (85) 3264.4310

Av. Santos Dumont, 1719 - Lj. 01 - Aldeota - Fort./CE

E S T A C I O N A M E N T O   G R Á T I S    ( p e l a  A v . R u i B a r b o s a )

D I S K D E C O R A Ç Õ E S ( 8 5 ) :  

3 2 4 4 . 0 7 0 2 - 3 2 6 4 . 4 3 1 0

Roupa de cama 
e banho;
Papel parede;
Colchões;
Tecidos;

Tapetes;
Persianas;
Reforma de sofá;
Confecção de 
cortinas e colchas.

O R Ç A M E N T O    G R Á T I S 

F e l i z D i a d o M é d i c o
1 8 d e O u t u b r o

CORTINAS E PERSIANAS

Unidades no Interior: Maranguape | Aracoiaba | Pecém

 ao  sd un pa ed ru aj rA

M so iem cíe fint d os

32 ANOS

3231.5099

Frota Própria de
Veículos Novos

PAZ ETERNA VELÓRIOS

Rua Júlio Siqueira, 854
Dionísio Torres - Telefax: (85) 3257.9691

Núcleo do Obeso do Ceará
TRATAMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO DA OBESIDADE

Av. Antônio Sales, 1540 - Tel: 3246.1031 / Rua. Major Facundo, 1131 - Tel: 3253.2808
Rua. Monsenhor Bruno, 100 - Tel: 3244.6331 / e-mail: nucleodoobeso-ce@hotmail.com

CIRURGIA LAPAROSCÓPICA
BALÃO INTRA GÁSTRICO

ENDOCRINOLOGIA

CIRURGIA DIGESTIVA
ORTOPEDIA

ENDOSCOPIA

ODONTOLOGIA
ORTOPEDIA

CARDIOLOGIA

CLÍNICA MÉDICA
PNEUMOLOGIA

GASTRO ENTEROLOGIA

PSIQUIATRIA
NUTRIÇÃO

PSICOLOGIA

FISIOTERAPIA
ENFERMAGEM

FONOAUDIOLOGIA

Serviços

ANESTESIOLOGISTAS
Dra. Francisca Feijó - CRM 1608

Dra. Riane Azevedo - CRM 5203

CIRURGIÕES
Dr. Luiz Moura - CRM 3225
Dr. Heládio Feitosa - CRM 3139

Dr. Heine Machado - CRM 2645
Dr. Helder Oliveira - CRM 4928
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EQUIPE INTERDISCIPLINAR

Dra. Luiza Amélia - CRM 2821



Ai meu 
Ombro!
(Por: Dr. José Herculano da 
Silva)

tratamento, com muito mais acurácia. medicação tipo antiinflamatório que vai 
Muitas afecções são próprias do ombro eliminar a dor e a inflamação, restaurando 
com: tendinite, bursite sub-acromial e sua função em poucos dias, porém em 
subdeltoideana, síndrome do manguito algumas situações é necessário o uso de 
rotador, ruptura de tendão, síndrome do med i cação  no  p róp r i o  ombro ,  
impacto,  tumores ou mesmo metástases principalmente quando o mesmo 
de neoplasias de outros órgãos. E uma apresenta dores bastantes incapacitantes. 
patologia que sempre está presente no É bom lembrar que à Fisioterapia, 
paciente diabético conhecida como apresenta-se com bastante consistência, 
capsulite adesiva. O paciente apresenta- no tratamento coadjuvante em grande 
se geralmente com muitas dores, número de patologias ortopédicas. Sugiro 
impossibilidade de movimentar o ombro que, o leitor diante do uma afecção “que 
acometido, trazendo então incapacidade comprometa seu ombro”, consulte um 
para o trabalho e muitas vezes para as médico com urgência, para, orientação e Em alguns anos anteriores, todas dores 
at iv idades normais  do d ia-d ia ,  cuidados específicos, nunca deixar seu apresentadas ou referidas no ombro, 
confundindo geralmente no trabalhador, ombro com imobilização por vários dias ou diriam com bastante certeza que a 
com LER (lesão por esforço repetitivo). O mesmo semanas. pessoa estava com uma bursite no 
ombro é geralmente um local que, pode ombro. Porém com a grande evolução da 

Dr. José Herculano da Silvaapresenta dores, onde as mesmas são medicina, e dos meios de diagnóstico 
Médico, Ex-professor da Faculdade de Ciências sinais de alarme ou alerta de doenças da pela Ultrassonografia, Tomografia, 

Médicas da Universidade de Pernambuco, Professor 
coluna vertebral cervical, de doenças Ressonância Nuclear Eletromagnética Assistente da Faculdade de Medicina FMJ  Ceará; 

Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e pulmonares com o próprio câncer de assim com a Cinti lografia, não 
Traumatologia, Membro da ASAMI do Brasil, pulmão, doença do coração como o esquecendo também os exames 

Membro do Comitê de Osteoporose e Doenças 
infarto agudo do miocárdio e outras.laboratorias, trouxeram aos especialistas Osteometabólica da SBOT, Membro da Sociedade 

Brasileira de Osteoporose Regional Ceará, Membro subsídios com grande segurança para o 
da Sociedade Brasileira de Densitometria clinica, COMO TRATAR ?d i a g n ó s t i c o  a s s i m  c o m o  n a  

Membro da Sociedade Brasileira de Medicina 
- O médico quase sempre prescreve de te rminação e  o r ien tação  do  Biomolecular e Radicais Livres.

ATENÇÃO: Os Srs. Marcos Rocha e Júlo César, não representam mais a JUNAH.

Informações: (85) 3086.8495 - 3254.4051 - 8815.4233 - junah@pop.com.br

A Fisioterapia, 

apresenta-se

com bastante 

consistência,

no tratamento 

coadjuvante

em grande número

de patologias 

ortopédicas.

Exp. Paciente que sofria de ect...
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Não existe saúde 
sem médico.

18 de Outubro, 
Dia do Médico.

PARABÉNS!
Fora Capitalda

REGIÃO DO CARIRI/CE
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Em 2004, finalmente a implantação do 2005 ouviram-se fogos e viram-se choros, acompanham e orientam a realização do  Faculdade de Medicina de 
currículo se consolidava, com a abraços e alegria, muita alegria no Campus exame no Hospital e Maternidade São Juazeiro do Norte (FMJ) é um A implantação do oitavo semestre e o início da FMJ. Não será possível esquecer a Lucas, único centro de coleta no anseio antigo do povo desse 
do Internato. Era, portanto, hora de explosão de felicidade, os inúmeros município, além de realizar campanhas município que tem a sua história repleta 
solicitar o Reconhecimento pelo MEC. telefonemas para os pais, amigos, de divulgação e sensibilização da de exemplos de trabalho e humanismo. 
Foi um ano de muitas reflexões, parentes. Era impossível não se emocionar população para a realização dos Em 1968 uma lei municipal criou a 
discussões e ajustes. Mantenedora, com tanta felicidade coletiva. O Hino exames, visi tas às parturientes Faculdade de Medicina, porém, por não 
direção, coordenação, secretaria, Nacional e a entrada solene do Françoar internadas no hospital. encontrar respaldo em instâncias 
professores, funcionários e alunos, todos no Auditório com as bandeiras do Brasil e superiores, a sua concretização não Foram descobertos problemas na coleta, 
se empenharam na revisão do projeto da FMJ foram o ponto alto dessa grande ocorreu naquele momento. O tempo na conservação e no envio das amostras, 
pedagógico do Curso e na organização celebração: a FMJ está RECONHECIDA passou e, finalmente, o sonho foi que estavam inviabilizando a realização 
da estrutura física. Foi um ano de com o conceito MUITO BOM!!!realizado, fruto da luta persistente do Dr do teste. Hoje a realidade no município já 
conquistas, de auto-conhecimento José Mauro Castelo Branco Sampaio e mudou, o teste é realizado por 

1 O ENADE fundamenta sua avaliação na institucional, de integração e, também, do Dr Ernani Vitorino Aboim. profissionais treinados e as mães são 
comparação de conhecimentos entre os alunos de muito estresse. Colaboradores informadas desde cedo da importância e Em 1998, a FMJ foi criada através da Lei ingressantes e os concluintes.

externos vieram à FMJ, observaram, de como o exame é realizado.Municipal nº 2.315 de 12/08/98, sendo, 
aconselharam e externaram sua em seguida, aprovada pelo Conselho Esse projeto detectou a necessidade de Projeto Teste do 
confiança no futuro desta escola.Estadual de Saúde e autorizada pelo treinamento e divulgação do teste do 
Em novembro de 2004 os alunos Ministério de Educação (MEC), pela pezinho para a população e profissionais Pezinho 
ingressantes da FMJ prestaram o Exame Portaria nº 1.337 de 24/08/2000. O início da área de saúde, visando melhorar a 
Nac iona l  de  Desempenho  dos  de suas atividades se deu em 25 de qualidade da coleta do material e responsabilidade 
Estudantes do Ensino Superior outubro de 2000, sob a direção do aumentar a cobertura. Foi instituído, com 
(ENADE). Não houve conceito nessa social da disciplina de Professor Dr José Afonso Bruno, com a ajuda de políticos da Região, o dia 12 
avaliação, pois não havia, àquela época, uma turma de 50 alunos e um quadro de Outubro, como o dia municipal do 

1 genética médica da a categoria de aluno concluinte .docente de 15 professores. O Prof teste do pezinho. Durante a semana que 
Afonso guarda em sua memória a Em janeiro de 2005 o Plano de permeia esta data, é realizada uma FMJ.sensação, sentida na noite de 24 para 25, Desenvolvimento Institucional  foi  divulgação maciça para a população da 
da enorme responsabilidade que protocolado no MEC e em abril do mesmo cidade, dando um enfoque nos locais 
passaria a carregar a partir do dia ano, teve início o processo de O teste do pezinho foi instituído por lei onde se realiza o pré-natal, bem como 
seguinte. Reconhecimento. No período de 23 a 25 de federal e deve ser realizado em todas as um seminário sobre o teste do pezinho 

maio os avaliadores Dr Álvaro Antônio crianças do Brasil de forma gratuita, para a população e profissionais de O tempo passou, os desafios iniciais 
Vieira de Mello, da Universidade de através do Sistema Único de Saúde saúde.foram sendo vencidos e outros mais 
Pernambuco e o Dr José Ueleres Braga, da (SUS). No Ceará, esse teste detecta foram chegando, como, aliás, são todos Esse é um assunto de extrema 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, apenas duas doenças, o hipotireoidismo os desafios da vida. A FMJ tem vivido relevância para a saúde e deve ser 
vieram para a visita in loco para verificar se congênito e a feni lcetonúria. A momentos de intensa construção. divulgado e ter o compromisso dos 
a Missão Institucional se expressa nos identificação precoce dessas doenças Literalmente falando. Foram construídas responsáveis pelo Programa de Triagem 
processos acadêmicos e se a organização, possibilita o tratamento adequado e d i s c i p l i n a s ,  r e l a c i o n a m e n t o s ,  Neonatal no Brasil, tanto na esfera 
a administração e a gestão da instituição garante vida normal aos portadores.conhecimentos... até o próprio campus, federal, quanto na estadual e municipal. 
asseguram meios para o pleno nos seus hoje 7 blocos coloridos e bem Em Juazeiro do Norte nascem em média A vigilância deve ser permanente.
desenvolvimento do Curso. O clima entre equipados, os jardins e, também, o 400 crianças por mês e o município foi Nesse sentido, a disciplina de Genética 
os avaliadores e a FMJ foi de total empatia. campinho de futebol. notificado, em 2003, como o que tem Médica sente-se comprometida com 
Os avaliadores perceberam o entusiasmo menor cobertura e maior quantidade de Dos laboratórios e comunidades tão essa  v ig i l ânc ia  no  âmb i to  da  
de alunos, funcionários, professores e testes do pezinho colhidos de forma utilizados nos primeiros semestres, as responsabilidade social da FMJ. 

Erlane Marques Ribeiro* e Anderson Pontes Arruda**dirigentes e se surpreenderam com a errada no estado do Ceará.necessidades para o desenvolvimento 
*Médica Pediatra e Geneticista, Mestre, Coordenadora estrutura física da faculdade, do Hospital das habilidades médicas foram se Sensível a essa situação, a disciplina de da Disciplina de Genética Médica da FMJ.

Santo Inácio e das demais unidades de ampliando e a FMJ continuou se Genética Médica da Faculdade de **Biólogo, Mestrando, Professor da Disciplina de 
ensino ligadas ao sistema municipal de firmando na Região, construindo Medicina de Juazeiro do Norte (FMJ) 
saúde. Os alunos organizaram um Lual, parcerias com o sistema local de saúde. desenvolve um projeto  Projeto Teste do 
intitulado “MEC Noite Feliz” e também uma Convênio amplo com a Secretaria de Pezinho  que tem como objetivo detectar 
Vigília Artística com o artista popular local Saúde do Município, com o Hospital e as causas da baixa cobertura e da coleta 
Galvão do Juazeiro, para garantir uma Maternidade São Vicente de Paulo, em errada do teste do pezinho no município, 
energia positiva nesse momento tão Barbalha, com o Hospital Santa Tereza, com o intuito de colaborar com a 
importante para a história da FMJ.no Crato, com o Hospital Santo Inácio... Secretaria Municipal de Saúde para que 
A expectativa e a tensão eram enormes. Esse último passou por uma verdadeira esse importante recurso tenha seus 
Havia uma história que, mesmo curta, transformação e é hoje reconhecido pela objetivos alcançados.
precisava ganhar credibilidade e soltar o população pela excelência de seu Professores e alunos da disciplina de 
grito preso na garganta para mostrar aos atendimento. E é notória a melhoria na Genética Médica da FMJ buscam, com o 
quatro ventos para que veio a FMJ nesta qualidade da atenção à saúde que vem projeto, a resolução de problemas que 
terra santa do Padim Padre Cícero.se estabelecendo, notadamente em forem identificados na realização do 

Genética Médica da FMJ.Juazeiro do Norte. Às primeiras horas do dia 25 de maio de teste do pezinho no Município. Os alunos 

FMJ, DO SONHO AO RECONHECIMENTO
Autores: Dr. José Afonso Bruno - Diretor Geral da FMJ e Dra. Paola Colares de Borba - Coordenadora do Curso

COMUNIDADE DO CARIRI 1 7 : 0 0  -  E n c e r r a m e n t o  d a  22/10/2005 - SÁBADOPROGRAMAÇÃO programação. 8:30 - Inicio da programação;
20/10/2005  -  QUINTA FEIRA 20:00 - ABERTURA OFICIAL DO 10:00  às 10:30 - Intervalo para CIENTÍFICA DO 
8:00  -  Encontro da Comunidade CONGRESSO “XX OUTUBRO Visitas aos PÔSTERES;
na Praça Padre Cícero, com MÉDICO” 10:30 às 12:00 - Retorna para XX OUTUBRO 
caminhada para o Memorial Padre programação;
Cícero; 21/10/2005 - SEXTA FEIRA 1 2 : 0 0  -  E n c e r r a m e n t o  d o  MÉDICO
8:30 às 9:10 - Encontro Ecumênico 8:00 - Início da programação; Congresso.XX OUTUBRO MÉDICO   -  Cariri 
“Mensagem: Qualidade de Vida na    9:30  às 10:00 - Intervalo para 2005
Espiritualidade; visitação dos PÔSTERES;I - JORNADA DE CIRÚRGIA 
9:10 às 9:40 - Intervalo  (Coffer 10:00 às 12:00 - Retorno para VASCULAR DO CARIRI
Break) programação I I I  -  J O R N A D A  D E  
9:40 às 11:30 - Retorno para 12:00 às 13:00 - SIMPÓSIO GASTROENTEROLOGIA DO 
programação; SATELITE CARIRI
14:00   Programação; TEMAS 14:00 às 16:00 - Retorno para III - JORNADA DE MASTOLOGIA 
LÍVRES programação DO CARIRI
15:00 às 15:30 - Intervalo para 16:00 às 17:00 - Intervalo  (Coffer I - CURSO DE PATOLOGIA DO 
visitação aos PÔSTERES; Break)  + visitação aos PÔSTERESTRATO GENITAL INFERIOR E 
15:30  às 17:00 - Retorna para 17:00 às 19:00 - Encontro Mágno GENITOSCOPIA DO CARIRI
programação; 19:00 - EncerramentoI - ENCONTRO MÉDICO E 
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omo é sabido, no dia 18 de duas parábolas em epígrafe deve 

Outubro transcorre o Dia girar a vida do Médico realmente Cdo Médico, data festiva vocacionado!

SEDAREM DOLOREM OPUS para os profissionais da Medicina e 

DIVINUM EST!para a própria sociedade a quem 
Sedar a dor é obra divina! E é servem.
mesmo!E aqui me vem à mente a parábola 
Que todos estejamos conscientes d o  B o m  S a m a r i t a n o  q u e  
destas verdades para que a interrompeu a sua viagem para 
medicina moderna seja o que atender a um pobre, doente e 
sempre foi: uma verdadeira abandonado! Apesar dos pesares 
MISSÃO!e dos percalços da caminhada, o 
Rea lmen te  o  Méd ico  é  o  médico hoje continua sendo o bem 
coparticipe da obra da Criação, s a m a r i t a n o  d a  p a r á b o l a  
quando seda a dor, quando cura as evangélica!
doenças e quando ajuda a nascer!Por outro lado, a Parábola dos 
Aos 75 anos de idade e 48 anos de Talentos nos faz pensar que, quem 
Medicina, se me fosse dado a muito recebeu, muito terá de dar e 
oportunidade de recomeçar a vida, quem é médico muito recebeu da 
eu percorrer ia os mesmos vida, porque a medicina continua 
c a m i n h o s ,  s e n d o  M é d i c o  sendo uma magnífica profissão, 
novamente. VALE A PENA SER sobretudo se encarada como uma 
MÉDICO!MISSÃO!
Salve o Dia do Médico 2005Portanto, nos sábio ditames destas 

Salve o dia do médico!
 Por Dr. Napoleão Tavares

ANUNCIE E PRESITIGIE O JORNAL DO MÉDICO - Fone: (85) 3086.8495 - 8815.4233

otícias vinda de Salvador/BA, dão Cariri, que viajou ao Rio de Janeiro para 
conta de que falecera ali um retirar todos os entaves que postergavam Ngrande caririense e um notável a nossa eletrificação pela Hidro Elétrica 

médico: Dr. Hildegardo Belém de de Paulo Afonso.
Pessoalmente muito simpático, conversa Figeueiredo, um dos melhores cirurgiões 
fluente e insinuante, Hildegardo Belém que o Cariri já tece, a partir de mais ou 
manteve por muitos anos a mais cativa menos 1947, quando, chegado de 
clientela médica de Juazeiro do estágio nos Estados Unidos, começou a 
Norte/Ce. Foi ele também quem trouxe o clinicar em Juazeiro do Norte/Ce de onde 
primeiro Raio X para Juazeiro que, era natural.

Conheçi muito bem a competência apesar de ter somente 10 mil amperes de 
médica do ilustre morto, um homem potência, resolvia muito bem os casos de 
notável, um Médico polivalente que, fratura que chegavam àquela cidade. 
afora isto, o que já era muito, era Decidido, corajoso, era ele um 
igualmente excelente orador e festejado habilíssimo cirurgião geral a quem o 
poeta lírico, quando queria. Cariri muito deve. Centenas de 
Pessoalmente, devia-lhe muitos favores, caririenses têm ainda hoje na sua peçe o 
pois era para Hildegardo Belém que eu risco do amestrado bisturi de Hildegardo 
levava todas as “broncas” da minha Belém. Nesta hora em que o Cariri se 
modesta clínica em Barbalha/Ce. cobre de luto por sua morte, quero render 
Sim, levava e f icava tranqui lo, as minhas homenagens ao bisturi de 
absolutamente certo da sua competência ouro do Cariri das décadas de 40 e 50 
em bases de sólida cultura humanistica. que eu aprendi a admirar com sobradas 
Hildegardo Belém de Figueiredo foi o razões para fazê-lo.
representante de Juazeiro naquela 
comissão caririense de alto nível, da Honra ao Mérito!
célebra Campanha da Eletrificação do 

E o Cariri ficou mais pobre.
 Por Dr. Napoleão Tavares

livro de Semiologia Médica. O Prof. 
Celmo veio atendendo o convite da 
Coordenação da Clínica Médica da FMJ 
ministrar aula inaugural do semestre 
2005.2 realizada em 08 de agosto do ano 
corrente com o título " O Valor Simbólico 
do Coração e o Lado Humano da 
Medicina". Este humanista e verdadeiro 
defensor da prática médica de qualidade 
e centrada no paciente ratificou a 
necessidade de uma boa relação médico-

Registramos a vinda do Prof. Dr. Celmo 
paciente e humanismo na prática da 

Celeno Porto, catedrático e autor de 
verdadeira medicina.

diversos livros entre eles o conceituado 

Dr Celmo Porto e Dr. Robério Mota

A VISITA DE UM VERDADEIRO DEFENSOR DA PRÁTICA MÉDICA À FMJ

Santiago ResidenceSantiago ResidenceSantiago Residence

 

Empreendimento de vanguarda 

no crescente mercado imobiliário

da região do cariri

 

Empreendimento de vanguarda 

no crescente mercado imobiliário

da região do cariri

Investimento de Retorno ImediatoInvestimento de Retorno Imediato

Adquira Agora o Seu Imóvel !Adquira Agora o Seu Imóvel !

Contate conosco e escolha sua opçãoContate conosco e escolha sua opção

Rua Pe. Pedro Ribeiro 442 - Centro - Juazeiro do Norte - CE - FONE: (88) 3511-2215Rua Pe. Pedro Ribeiro 442 - Centro - Juazeiro do Norte - CE - FONE: (88) 3511-2215

Sua melhor opção de investimentoSua melhor opção de investimentoSua melhor opção de investimento

Acesso de veículos as garagens
Acesso elevado ao conjunto social desportivo

Deck, Salão de festas, Ginástica, Sauna e Churrasqueira

Vista Áerea Frontal
Vista áerea do complexo residencial,

arborização, quadra de esporte e lazer.
Planta baixa

do apartamento tipo
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Aos 75 anos de idade
e 48 anos de Medicina,

se me fosse dado a oportunidade
de recomeçar a vida,

 eu percorria os mesmos caminhos,
sendo Médico novamente. 

VALE A PENA SER  MÉDICO!



Livros nas áreas de Ciências 

Biológicas, Exatas e Humanas.

Livro Norte
COMERCÍO DE LIVROS CIENTIFÍCOS LTDA.

  Rua Monsenhor Furtado, 1170 - Rodolfo Teofilo - CEP- 60430-350
Site: www.livronorte.com.br - E-mail: consultas@livronorte.com.br
           Fone/Fax: (85)3281-6984 / 3281-1883 / 3281-6484
                                      Fortaleza-Ceara

Morais Nogueira Livros Ltda.

MORAIS NOGUEIRA 
     Rua Carlos Gomes, 405 - centro

Juazeiro do Norte - Ceara

CEP- 63010-380 - Fone/Fax: (88) 3512-5100

Livros na área de saúde

   Dr. Walter Carvalho 
Endocrinologia e Clínica Médica 
Título de Especialista pela SBEM  
(Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) 

Professor – Dept Clínica Médica / FMJ 
                      CRM-CE 9381 
Consultório: Rua Padre Cícero, 523 – sala 07 
Centro Médico Sebastião Teixeira  
Telefones: (88) 3587-1821     (88) 9211-1939 
Juazeiro do Norte – CE      email:walterpcf@terra.com.br 

Av. Leão Sampaio, 1302 - Km02 - Lagoa Seca

CEP.: 63.040-000 - Juazeiro do Norte-CE

LOJAS:
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Passagens aéreas

Viagens no Brasil...

...e no mundo

Viagens personalizadas

Reservas em hotéis

Turismo ecológico

Realizando Sonhos.
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RECARGA 
DE CARTUCHOS
RECARGA 
DE CARTUCHOS

FELIZ DIA DO MÉDICO - 18 de Outubro

ECONOMIZE ATÉ 70% COM 100% DE GARANTIAECONOMIZE ATÉ 70% COM 100% DE GARANTIA

IMPRESSÃO COM O 
MÁXIMO DE QUALIDADE 

E ECONOMIA
Recarga de Cartuchos de Tintas 

e Toners HP, Lexmark, Canon 
e Xerox.

Assistência Técnica em Impressoras Jato de Tinta, 

Laser, Matricial e Copiadoras.

VENDA DE SUPRIMENTOS.

Cartuchos com garantia e economia de até 70% !

COLETA E ENTREGA GRÁTIS !

Balcão de Atendimento com Recarga na Hora

 Rua Osvaldo Cruz, 1121 - Aldeota 

(esquina com Av. Santos Dumont)

(85) 3261.8000

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS

A JUNAH DIVULGANDO A SAÚDE.

(85) 3086.8495 - 3254.4051 - 8815.4233
E-mail: junah@pop.com.br

Jornal do MédicoRevista Histórias da Saúde Jornal de Odontologia Anuncie e prestigie

os veículos de

profissionais de saúde

Venda mais para

esses profissionais!!!
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