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Associação Médica Cearense, que 

não mediu esforços para que o 

sucesso acontecesse com 

deslumbramento dos convidados e 

público em geral.

Com todos estes auspiciosos 

acontecimentos estão de parabéns, 

Dr. Florentino Cardoso, Ex-

presidente da AMC que se despede 

e Dra. Marjorie Mota, atual 

Presidenta da AMC.

Um encerramento de mandato com 

chave de ouro, com um início de 

mandato vislumbrando uma 
Ananias.uazeiro do Norte/CE, a cidade memorável jornada, assim toda a 
Um outubro médico enciclopédico, escolhida para sediar o XX categoria médica é uma festa só 
tal foram as variedades dos temas OUTUBRO MÉDICO, J com este evento. 
abordados pelos conferencistas.ultrapassou todas as expectativas 
O OUTUBRO MÉDICO é um para alegria do seu Presidente e 
evento tradicional da AMC -  principal coordenador Dr. João 
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A MEDICINA EM FESTA!
Um outubro médico enciclopédico aconteceu em
Juazeiro do Norte/CE de 19 a 22 de outubro.

Dr. Gifone durante o debate sobre a responsabilidade civil do médico
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FENAM - Federação Nacional dos Médicos

Governo vai retirar a PEC da Reforma Sindical
Câmara dos Deputados. constitucional estava a cargo de estabelecia que os sindicatos Governo Federal vai 

Rands na CCJ. Posteriormente, seriam constituídos pelo critério desistir do Projeto de O “O Luiz Marinho voltou atrás”, se aceita, ela caminharia para d o  r a m o  d e  a t i v i d a d e  Emenda Constitucional  a 
contou Rands, referindo-se à Comissão Especial, cujo relator, p r e p o n d e r a n t e  d o s  PEC nº 369/05 da Reforma 
expectativa anterior do ministro já escolhido, seria o deputado e m p r e g a d o r e s .  O  Sindical , que havia enviado à 
do Trabalho e Emprego, que Vicente Paulo da Silva, o e n q u a d r a m e n t o  s i n d i c a l  Câmara dos Deputados em 
pretendia fazer o projeto avançar Vicentinho (PT-SP). Com a sua eliminava, assim, o instituto das março deste ano. A decisão 
em 2006. “Enfim, fomos ouvidos retirada, o governo vai focar sua categorias diferenciadas. Ou governamental foi transmitida 
pelo governo”, comemorou atuação na regulamentação do seja, todos os trabalhadores de em 21/10, ao presidente da 
Borba, que estava acompanhado artigo 8º da Constituição  que a u m a  m e t a l ú r g i c a ,  Federação  Nac iona l  dos  
pelo diretor da Fenam, José PEC pretendia reformar e que já independentemente da sua Médicos (Fenam), Heder Borba, 
Roberto Murisset. está em curso na Comissão de profissão, seriam representados pelo deputado Maurício Rands 

Trabalho, Administração e pelo sindicato dos metalúrgicos. (PT-PE), relator do projeto na 
Além de desistir da mudança Serviço Público da Câmara dos Com a mudança, cada um Comissão de Constituição e 
const i tucional ,  o governo Deputados. O relator é o poderá escolher o sindicato pelo Justiça e de Cidadania da 
também deverá recuar na Deputado Tarcísio Zimmermann qual pretende ser representado.
questão do enquadramento (PT-RS). 
sindical, outro apelo que vinham 
fazendo os dirigentes da Fenam. Nessa questão está o outro 
  recuo do governo comemora do   
A admissibilidade da emenda pela Fenam. O texto oficial 

Fonte: Imprensa Fenam/Brasília-DF
Fone: (21) 2240-6739

O Jornal do Médico faz bem para a saúde e para sua empresa - PARTICIPE! (85) 8815.4233
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Dr. Héder Borba - Pres. FENAM

CBHPM
A Associação Médica Cearense tem 
enviado ao CREMEC nomes de 
colegas que estão atendendo aos 
planos de saúde que não aderiram a 
CBHPM; o Conselho Regional de 
Medicina conversará com esses 
colegas lembrando que somente juntos 
teremos condições de enfrentar esses 
convênios: SUL AMÉRICA SEGUROS, 

trata sobre publicidade médica, no BRADESCO, NORCLÍNICA, GAMEC 
intuito de diminuir a chamada auto E MÉDIA SUL.
promoção, quando em entrevista a FISCALIZAÇÃO
direção do programa coloca o O CREMEC cont inua a fazer 
endereço do consultório de médico, fiscalização no Interior juntamente com 
entre outras irregularidades.a Procuradoria de Saúde, quando fez 
CONGRESSOreunião com todos os profissionais, 
Na próxima edição do Jornal do Médico secretários e coordenadores com ou 
cobertura completa do Congresso sem a presença do Promotor, enviando 
Científico e Ético do CREMEC relatório para a Procuradoria de Saúde.
realizado nos dias 01 a 03 de novembro PUBLICIDADE
no Marina Park Hotel.O CREMEC enviou a todas as 

televisões e jornais a Resolução que Fone: (85) 3221.6607

diretoria do Sindicato dos Médicos homenageou nove profissionais da 
do Estado do Ceará realiza no dia medicina que se destacaram tanto na A 02 de dezembro, no luta sindical,quanto na área 

Ilmar Buffet, a solenidade de científica. O primeiro 
entrega da Comenda Sindical homenageado foi o médico 
Médica, troféu instituído em Aguiar Ramos.
1998, com o objetivo de 
homenagear profissionais da Os outros agraciados foram 
medicina que se destacaram Juarez Carvalho, em 1999; 
nas lutas em defesa da Elias Salomão Boutala, em 
categoria. A homenageada 2000; Nilson Moura Fé e 
desse ano é a médica Maria Gonzaga, em 2001; 
ginecologista e obstetra Mariano Freitas e Dalgimar 
Maria de Fátima Dias, que já Beserra de Menezes, em 
foi presidente do SIMEC no 2002; Teresinha Braga 
período de 2000 a Monte, em 2003; e Francisco 
2003,atuou ativamente em Monteiro (Chico Passeata), 
várias diretorias, ocupando, em 2004. Após a solenidade 
atualmente, o cargo de vice- de entrega da Comenda 
presidente. Fátima Dias foi eleita por Sindical Médica 2005, marcada para as 
unanimidade pelos membros da diretoria 20h, acontecerá a festa de 
do Sindicato para receber a Comenda confraternização natalina, animada pela 
Sindical Médica 2005. banda "Outros Toques".
Desde que foi instituída em 1998, a 
Comenda Sindical Médica já Fonte: Assessoria de Imprensa SIMEC

Ribeiro da Frota.
Já nessa época, a importância do IJF para 
os fortalezenses tornava-se cada vez mais 
clara. Na administração do Prefeito Vicente 
Cavalcante Fialho, o IJF passou por 
significativas reformas na sua estrutura 
organizacional, foi criado o primeiro quadro eferência no atendimento de atender a crescente demanda de pacientes provisoriamente, nas dependências do 
de pessoal com 502 servidores. A pacientes vítimas de traumas, o da cidade. Depois de muito trabalho e com Hospital Central da Polícia Militar. O 
capacidade instalada atingiu 171 leitos, em Instituto Dr. José Frota (IJF) o apoio do interventor Carneiro de crescimento demográfico e urbano de R
1973.completou no mês de outubro 73 anos de Mendonça, em 1922 foi inaugurado o Fortaleza, decorrente da instalação das 
Em 1992, o IJF foi reformado e ampliado, serviços prestados aos cearenses. Tudo primeiro Pronto Socorro de Fortaleza. primeiras indústrias, e o aumento do 
sendo que é comum o mesmo ser chamado começou em meados de 1920, quando o Até então, ninguém poderia imaginar que o número de veículos, começaram a elevar 
de “Novo IJF”. O complexo hospitalar médico Amilcar Barca Pelon sentiu que pronto socorro iria se transformar em um as estatísticas de acidentados, fatos que 
passou a contar com uma área de Fortaleza precisava de um novo hospital grande hospital terciário, capaz de prestar levaram a construção da sede definitiva da 
aproximadamente 25 mil m². O hospital se capaz um atendimento de qualidade aos mais Assistência Pública de Fortaleza, em 1940. 
modernizou e permanece como referência, de diferentes tipos de traumas como acidentes A mudança era o recomeço.
atendendo a aproximadamente 20 mil de trânsito, queimaduras, quedas, casos de A sede própria dispunha inicialmente de 
pessoas por mês.violência, dentre outros. Durante algum quatro enfermarias, com trinta leitos, 
Em uma nova fase, o IJF tem se prestado a tempo, o hospital funcionou em enfermaria de repouso, sala de raio X, sala 
buscar o atendimento cada vez mais convênio com a Santa Casa de de curativos, sala de cirurgia, sala de 
humanizado, para que a população Miser icór ia ,  em uma esteri l ização, elevador, secretaria, 
realmente se sinta acolhida. Com uma estrutura tímida, com almoxarifado, capela e serviço de 
família de aproximadamente dois mil apenas uma ambulância sinalização. A partir de então, o hospital 
servidores, o hospital não tem medido adaptada de um carro velho. passou por sucessivas ampliações e 
esforços para que cada um sinta-se como Em 1936, houve a rescisão adaptações na gestão dos prefeitos Acrísio 
peça fundamental na valorização da saúde. do contrato com a Santa Moreira da Rocha, Paulo Cabral de Araújo, 
A instituição tem hoje 409 leitos e uma taxa Casa, e foi fundada a Cordeiro Neto, Murilo Borges e José Walter 
de ocupação de 85,5%, sendo que a média Assistência Pública de Cavalcante, chegando aos 139 leitos.
de permanência do paciente é de 9,16 dias. Fortaleza A partir desta Foi em 1970 que a então Assistência 

data, os Serviços de Pública de Fortaleza ganhou o status de 
A s s i s t ê n c i a  M é d i c o - Autarquia Municipal. Passou a se chamar 
Cirúrgicos de Urgência Instituto Dr. José Frota, uma homenagem 
passaram a funcionar, do prefeito José Walter ao médico José 

Fonte: Assessoria de Imprensa do IJF
FONE: (85) 3253.4746

Enfim, fomos
ouvidos 

pelo 
Governo 

Fátima Dias será homenageada 
com a Comenda Sindical 
Médica 2005

CREMEC
Conselho Regional
de Medicina/Ce

Dr. Ivan de 
Araújo Moura Fé
Presidente do 
CREMEC

IJF - Instituto Dr. José Frota

73 anos cuidando da saúde do cearense



da FENAM, Héder Murari Borba, Rep. do Cons. Medina, o novo Presidente da entidade para o 
Nac. de Saúde, Gilca Ribeiro Starling Diniz. mandato 2005/2007. O Conselheiro Francisco 

Manes Albanesi Filho, Vice-Presidente do 
CREMERJ, esteve presente na solenidade de Primeiro transplante no mundo 
posse da nova diretoria da ANM, realizada no com a utilização de células-tronco 
dia 14 de julho.de 30 de novembro a 03 de dezembro, o Posse da nova diretoria da AMC de medula óssea para tratar 
- A Academia deve atuar como uma fonte de XXII Congresso Brasileiro de Arritmias A chapa “Trabalho, União e Ética”, que tem a paciente com cirrose crônica é auxílio às decisões institucionais, uma vez Cardíacas, pela pr imeira vez em direção da Presidenta Dra. Marjorie Mota realizado em Salvador/BA que ela tem acadêmicos titulares de alto Fortaleza/Ce, cidade aconchegante e atuará durante o triênio 2005/2008.

Sob coordenação dos professores Luiz nível, tanto intelectual como profissional. receptiva por natureza. Espera-se entre Dra. Marjorie Mota é a primeira mulher a 
Guilherme Lyra, da Universidade Federal da Todos poderão colaborar muito na clínicos, cardiologistas e especialistas em estar à frente da Diretoria da AMC. Promete 
Bahia e do Hospital São Rafael, e Ricardo aplicação de novos conceitos, com célula-Arritmias Cardíacas um público de fazer valer a luta da classe sobre a CBHPM, 
Ribeiro dos Santos, da Fundação Oswaldo tronco e genoma humano. Podemos aproximadamente 1000 médicos. Dra. Stela o Ato Médico e que pretende continuar o 
Cruz (Fiocruz), foi feito na cidade de contribuir para que a saúde no Brasil Sampaio, Presidenta do Congresso, já trabalho, tão bem realizado, do ex-
Salvador, em (20/9), o primeiro transplante de conquiste avanços e estamos à disposição considera o evento um sucesso e prepara-presidente Dr. Florentino Cardoso.
que se tem notícia em todo o mundo a utilizar para isso, afirmou.se para receber congressistas de todos os 
células-tronco de medula óssea para tratar Ta m b é m  t e m o s  c o m o  p r o p o s t a ,  continentes.Presidenta: Dra. Marjorie Mota, Vice-
um paciente com cirrose crônica. O material acrescentou, Antonio Luiz Medina, fazer Presidente: Dr. Renato Stênio Torres 
celular foi retirado do próprio paciente, um com que a Academia Nacional de Medicina Rodrigues, Secretário-Geral: José Airton Saúde da 3ª idade é tema de homem de 49 anos com processo adiantado se relacione e crie parcerias com entidades Gonçalves Siebra, 1ª Secretária: Diana Jorge congressos de degradação do fígado.   da sociedade civil e fundações, no intuito de Pires, Dir. Financeiro: Djacir Freire de Cardiologistas, geriatras, terapeutas Fonte: Agência Fapesp que possamos alcançar nossa auto-Figueirêdo, Dir. Financeiro Adjunto: 

ocupacionais, enfermeiros, nutricionistas e 
Francisco Guilherme Fujita Neto, Dir. suficiência econômica.

outros profissionais participaram do II Científico: Weiber Silva Xavier, Dir. Raio-X do futuro chega ao Rio de - Estamos abertos a nos associar a qualquer 
Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria. No Comunicação: Edmond Eugene de Paula entidade que queira nos acompanhar no Janeiroevento foi discutido se os  setores público e Braquehais, Dir. Assuntos Profissionais: caminho da evolução. Ao conquistar essa Aparelho gera imagens com resolução duas privado devem investir mais no tratamento Francisco Hélio Cavalcante Felix, Dir. auto-suficiência econômica, poderemos vezes superior à da televisão convencional, das pessoas de terceira idade.Adjunto Patrimonial: Izabel Rene Leitão, Dir. melhorar ainda mais a nossa disposição de de vasos sangüíneos menores que linha de 

Promoções Culturais: Maria Sidneuma Melo contribuir para a saúde do Brasil, inclusive costura. Aplicação vai da cardiologia a 
Ventura, Dir. Ensino Continuado: Maria Audiência discute exame de interligando os médicos de outros Estados neurologia.Sidneuma Melo Ventura, Dir. Assuntos ordem para exercer a medicina do país, já que somos uma entidade Uma jóia da moderna engenharia da Políticos: Francisco Alberto Regio de O presidente do CFM, Edson de Oliveira nacional, comentou.medicina está chegando ao Rio de Janeiro: o Oliveira.

Andrade, juntamente com os demais A Academia, continuou o Presidente, sistema de angiografia digital, um 
presidentes das entidades médicas nacionais, sempre teve tradição na área da educação equipamento capaz de captar e armazenar Cultura AMB e Fenam, participaram no dia 13 de médica continuada e nós pretendemos dar imagens de vasos sangüíneos em tempo 

O Médico e Professor Marcelo Gurgel Carlos setembro da audiência pública sobre o exame continuidade aos projetos que envolvam a real, com resolução duas vezes maior que de 
da Silva lançou o livro “Educação Médica no de ordem para o exercício da Medicina. atualização profissional e o aprimoramento um aparelho de televisão convencional e que 
Ceará”, relatando através de crônicas e O Projeto de Lei 840/03, do Deputado médico.em apenas três segundos pode permitir a 
ensaios escolhidos a história dos cursos de Elimar Máximo Damasceno (Prona/SP), De acordo com Antonio Luiz Medina, na sua visão completa de um vaso sangüíneo menor 
Medicina nas universidades cearenses. O que instituiu o exame de ordem como gestão, a Academia Nacional de Medicina que uma linha de costura. O equipamento 
trabalho foi apresentado no Ideal Clube condição prévia para o exercício da também pretende adquirir um terreno, começa a funcionar no Rio de Janeiro, no 
como parte das comemorações alusivas ao Medicina, será o foco da audiência pública localizado ao lado da sede da entidade, e Hospital Memorial Fuad Chidid, em Del 
Dia do Médico. A renda foi revertida para a promovida pela Comissão de Seguridade iniciar a construção de um prédio, que Castilho, zona norte do Rio de Janeiro. 
“Casa Vida” mantida pela Rede Feminina do Social e Família. abrigaria o Centro da Memória Médica.Fonte: SB Comunicação
Instituto do Câncer do Ceará. O debate foi solicitado pelo relator, deputado A nova diretoria da ANM é composta pelos 
O professor Anastácio de Queiroz Sousa, ex- Jorge Alberto (PMDB-SE). O objetivo da médicos:Medina assume Presidência da Secretário de Saúde do Estado do Ceará, e proposta é diminuir a ocorrência de erros Antonio Luiz Medina (Presidente), Luiz César ANMatual Coordenador do Núcleo de Medicina médicos, mas o relator quer analisar a medida Povoa (1° Vice-Presidente), Sérgio Augusto 
Tropical da UFC, de autoria do professor com cautela porque a nova obrigação atingirá Pereira Novis (2° Vice-Presidente), Rubem 
Marcelo Gurgel Carlos da Silva, por ocasião de Andrade Arruda (Secretário Geral), milhares de estudantes prestes a concluir o 
do lançamento do mesmo. Eduardo Lopes Pontes (1° Secretário), Eliete curso de Medicina.
Anastácio afirmou que a obra é, Bouskela (2ª Secretária), Henrique Murad O projeto  que já foi rejeitado pela Comissão 
indiscutivelmente, um trabalho consistente, (Tesoureiro) ,  Ronaldo Damião (1°  de Trabalho, Administração e Serviço 

Tesoureiro), Pedro Monteiro Sampaio detalhado, rico em informações relevantes Público  determinando que o exame seja 
(Orador), Jacob Kligerman (Diretor de sobre o ensino médico no Ceará, tendo tudo aplicado pelos Conselhos Regionais de 
Biblioteca e Arquivo), Jayme Brandão de para preencher uma lacuna que dificilmente Medicina. A proposta prevê ainda a 
Marsilac (Diretor do Museu) Eustáchio seria ocupada por outro autor. aplicação de provas de avaliação dos 
Portela Nunes Filho (Presidente da Seção de Colocar a Academia Nacional de Medicina na médicos a cada cinco anos. Medicina), José Albano da Nova Monteiro FORTALEZA/CE TERÁ CONGRESSO Posição de destaque que ela merece dentro do Debatedores: (Presidente da Seção de Cirurgia) e Antonio DE ARRITMIAS CARDÍACAS. cenário da saúde e da educação médica é a Pres. do CFM, Edson de Oliveira Andrade, Paes de Carvalho (Presidente da Seção de 

Será realizado em Fortaleza/Ce, no período principal meta do professor Antonio Luiz Pres. da AMB, Eleuses Vieira de Paiva, Pres. Ciências Aplicadas à Medicina).
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as propostas de credenciamento reimplantação, muito menos de uma Na seleção da RM, para ingresso em MEC/MS Nº 1.000, de 15 de abril de 
de programas de Residência específica da Psiquiatria. 2005, inscreveram-se 27 candidatos 2004.D M é d i c a  ( R M ) ,  n o  C e a r á ,  Somente com bolsa e outros encargos, para as cinco vagas do Hospital de Para encerrar, há de se reconhecer o 

encaminhadas em 2005 à Comissão u m  m é d i c o  r e s i d e n t e  c u s t a ,  Saúde Mental de Messejana (HSSM), empenho da equipe de saúde mental da 
Nacional de Residência Médica (CNRM), aproximadamente, trinta mil reais ao ano, ú n i c o  p r o g r a m a  UFC em oferecer um 
causa espec ia l  preocupação à de modo que, a preços de hoje, quando c r e d e n c i a d o  p e l a  programa de RM de 
reapresentação do Programa de se chegar ao tercei ro ano de CNRM, ensejando uma P s i q u i a t r i a ,  
Psiquiatria, originário do Hospital funcionamento da RM de Psiquiatria, a concorrência de 5,4 seguramen te  com  
Universitário Walter Cantídio (HUWC), Universidade Federal do Ceará (UFC) médicos, por vaga; alguns diferenciais em 
que fora rejeitado pela Comissão terá que desembolsar algo em torno de essa concor rênc ia  suas linhas de ação, 
Estadual de Residência Médica, em cento e oitenta mil reais, anualmente, poderá duplicar, até mercê da alta qualidade 
2004, porque, dentre outras pendências, quantia essa que certamente seria porque, os cerca de 150 de seu corpo docente, 
constavam a indisponibilidade de leitos melhor aplicada se destinada à oferta de médicos com formatura c o m p o s t o ,  
de internamento específicos e a mais vagas em RM de Clínica Médica, ou agendada para 2005, b a s i c a m e n t e ,  p o r  
inexistência de serviço de urgência e de Cirurgia Geral, minorando o serão somados, já no p o r t a d o r e s  d e  
emergência psiquiátrica na unidade represamento de postulantes à RM, ou, próximo ano, mais 180 doutorado, que bem 
proponente, sendo pouco crível que tais ainda, se usada para contratar alunos, egressos das ilustra tal representação 
óbices tenham sido sanados ao cabo de psiquiatras para reforçar o “staff” do primeiras turmas da n o  c o n t e x t o  d o  
um ano. Serviço de Psiquiatria do HUWC, Faculdade de Medicina professorado lotado no 
Para a pretensão de oferecer duas vagas propiciando mais atendimentos à de Juazeiro do Norte e D e p a r t a m e n t o  d e  
em Psiquiatria, a entidade interessada clientela do Sistema Único de Saúde d a s  e x t e n s õ e s  M e d i c i n a  C l í n i c a .  
precisa comprovar a disponibilidade de (SUS). interioranas da UFC. Contudo, o perfil e a 
cinco leitos por residente/ano, ou seja, Vários indicadores assinalam a No entanto, a resposta e l e v a d a  t i t u l a ç ã o  
trinta leitos próprios, o que leva a necessidade premente de titular mais mais racional para fazer d e s s e s  d o c e n t e s  
reservar mais de 10% da capacidade do especialistas em Psiquiatria, no Ceará, frente à necessidade de s e r i a m  m a i s  
total de leitos do HUWC, com uso para considerando: a procura crescente de mais psiquiatras, no condizentes se esse 
pacientes de maior permanência consultas, tanto no setor privado, quanto C e a r á ,  s e r i a  o  e s f o r ç o  f o s s e  
hospitalar, podendo comprometer o nível no SUS, a instalação de novos centros de aproveitamento da capacidade instalada direcionado para a criação de um 
de resolução dos outros bons serviços da a p o i o  p s i c o - s o c i a l  ( C A P S ) ;  a  do HSSM, cuja infra-estrutura está apta programa de pós-graduação “stricto 
instituição; além disso, fazem quase interiorização da especialidade; e a para dobrar oferta de vagas, condição senso” em Psiquiatria, permitindo dar 
quinze anos que a Unidade de demanda reprimida na Unimed e que esse nosocômio precisa lograr para vazão às pesquisas de maior relevância, 
Emergência do HUWC foi desativada, e operadoras de planos de saúde, dentre ser enquadrado como hospital de ensino, para a compreensão da situação da 
n ã o  h á  p r e v i s ã o  p a r a  a  s u a  outras justificativas. nos termos da Portaria Interministerial saúde mental, entre os cearenses.

A residência médica em psiquiatria no Ceará
Marcelo Gurgel Carlos da Silva - Professor Titular de Saúde Pública da UECE - FONE: (85)  3288.4400

Somente com bolsa e
outros encargos, um

médico residente custa,
aproximadamente,

trinta mil reais
ao ano...

 ANO II - Nº 07 - SETEMBRO/OUTUBRO 2005 - CEARÁ04 do

Veículo ndependente a serviço da categoria médica



cirurgia vitreo-retiniana passou por grandes 
avanços nas últimas 2 décadas. O advento A da vitrectomia por 3 portas possibilitou o 

acesso cirúrgico ao vítreo, tido pelos mais antigos 
como intocável.
O desenvolvimento de máquinas (vitreófagos) e 
instrumental (micro-pinças, micro-tesouras) cada 
vez mais preciosos, sistemas de lentes de grande 
angular, microscópicos de alta resolução, 
aparelhos com fibra óptica de alta iluminação, 
cautérios para uso intra-ocular, laser para uso 
interno (endolaser) além do desenvolvimento de 
diversos produtos farmacêuticos, para uso pré-
operatório, entre os quais não podemos deixar de 
destacar os gases (C3F8 e Sf6), o óleo de silicone 
e os fluocarbonos líquidos permitiu a cura de 
muitos casos de cegueira antes irreversíveis e o 
melhor, tudo isso é hoje de uso rotineiro em muitos 
centros de cirurgia vítreo-retiniana facilitando 
enormemente o acesso a essa maravilhosa 
tecnologia.
Mas o progresso não pode parar e agora a boa 
nova é fazer em menor tempo cirúrgico, mais 

fronteira dessa curta e extraordinária história da eficazmente e com maior conforto para o paciente. 
cirurgia vítreo-retiniana. Quem viver verá.A cirurgia vítreo-retiniana por 25g (cerca de 1mm) 

veio responder a esse anseio. De fato, esse é 
nosso mais recente progresso e tem permitido-nos 
real izar procedimentos complexos sem 
necessidade de cortar a conjuntiva além de nos 
dispensar a colocação de pontos de sutura.
O amanhã decerto não respeitará essa nova 

Prof. Dr. André Jucá Machado
Doutor e Mestre em Oftalmologia - USP - RP

Professor Adjunto de Oftalmologia da Faculdade
de Medicina da UFC/CE, pós Graduado em Retina

e Vitreo na Universidade Paris XII França
Fone: (85) 3252.6451

Cirurgia Vitreo-Retiniana
Sem Pontos
A fronteira final?

Prevenção 
de acidentes

corrosão pelo cloro, visto que 
também são util izadas em 
piscinas e resistência a grandes 
impactos. As crianças não têm 
noção do perigo. "Se você mora 
em apartamento ou sobrado, 
coloque redes de proteção nas 
janelas e varandas. Coloque 
redes de proteção também no alto 
das escadas". São orientações do 
corpo de bombeiros. Atenta à 
prevenção de acidentes, a 
Brastela, empresa que se destaca 
no mercado de redes de proteção 
ha quase uma década, garante a 
qualidade de seus produtos. 
Quando alguém compra na 
B ras te l a ,  sabe  que  es tá  
adquirindo uma mercadoria 
confiável e resistente. O estoque ssim como a prevenção de 
da Brastela é bastante amplo e A doenças, a prevenção de 
variado, com os produtos acidentes não deve ser esquecida. 
devidamente armazenados, E as crianças são sempre as 
deixando a empresa sempre maiores vítimas dos acidentes 
abastecida para o atendimento da domésticos. Estatísticas mostram 
pronta entrega. O objetivo desta que é enorme o número de vítimas 
política é a satisfação do cliente por quedas de escadas, varandas 
ao comprar. A empresa também e afogamentos em piscinas. Esses 
comercializa, além de redes de acidentes poderiam ser evitados 
proteção, cortinas e persianas de em parte com a instalação de 
fabricação própria, inclusive as redes de proteção. Estas, no 
motorizadas (Harmony Persianas entanto, devem estar de acordo 
e Cortinas).com as normas de segurança: 
A empresa deseja um feliz dia dos proteção contra os raios U.V, 
médicos, e que continuemos a evitando o ressecamento do 
proteger  nossos filhos.material, proteção contra a 

Luciano Oliveira

instrumento de vitrectomia

luz (fibra óptica)

fluido entra no olho para substituir o vítreo

vitreo sendo removido
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a quem muito estimava ficou gravemente população.O Serviço Publico está pela oportunidade de termos aprendido o o escrever sobre o dia do médico, 
enfermo. Os remédios da época não precisando de quase tudo e o particular oficio da medicina, pela nossa saúde e por veio-me a idéia de fazermos uma A surgiram efeito e o militar tinha ouvido falar encontra-se sufocado pela burocracia dos tudo que temos e que somos.Temos pequena experiência de, por este 
de um certo Jesus que curava e fazia convênios. Precisamos urgentemente de certeza absoluta de que se segurares na momento nos afastarmos de nosso 
grandes milagres. Que fazer então? O seu Ti para que possamos nos equilibrar e nossa mão, nada temos a temer e, o trabalho cotidiano para que não 
poder, a sua sabedoria, o seu prestigio e trabalharmos com alegria. Olha para cada impossível pode acontecer. Dá-nos a tua visualizemos este dia como um detalhe na 
dinheiro não foram capazes de curar o seu um de nós que fomos chamados para esperança para cremos num mundo nossa vida, mas como um conjunto para 
servo. Enviou então alguns mensageiros sermos seus colaboradores aqui na terra, melhor, abençoa nossas famílias e  nossa que possamos observar o todo.
anciãos judeus para ir falar com Jesus. vem nos fortalecer, continua nos ungindo profissão para que tenhamos serenidade Vamos agora recordar do nosso primeiro 
Quando já estavam a caminho houve uma para que sejamos sempre fortes para e alegria.momento quando nos apaixonamos pela 
piora acentuada e sentindo que não queria socorrermos os mais necessitados.Olha Concluindo, podemos dizer como Isaias medicina e, como nos encantamos em 
incomodar Jesus mandou dizer por outros para o nosso País, nossos governantes,  50,7-9:pensar que se estudássemos muito 
mensageiros amigos seus: Senhor não te nossos hospitais, postos de saúde,   “O Senhor Javé me ajuda, por isso não me poderíamos chegar a exercer tão nobre 
incomode tanto assim, porque não sou consultórios e salas de cirurgias. sinto humilhado. Ao meu lado está aquele missão de socorrer as pessoas doentes e 
digno que entres em minha casa; por isso Neste momento paremos um pouco e que me defende, e quem vai demandar restaurar sua Saúde Física e Mental.

visualizemos os olhos de Jesus a contra mim? Vejam! O senhor Javé me Tal ideal foi cravado em nosso coração nem me achei digno de chegar-me a ti; 
encontrar os nossos. Conversemos com ajuda: quem vai me condenar?”pelo próprio Deus que também nos ungiu mas dize somente uma palavra, e o meu 
Ele, pois Ele nos escuta e nos ama muito. E como santo Agostinho: “Estão diante de com todos os dons necessários para que servo será curado.Pois também eu, 
Senhor nós somos gratos pela nossa ti Senhor, a minha firmeza e a minha conseguíssemos ser seus colaboradores simples subalterno tenho soldados que 
inteligência, pela nossa disponibilidade, fraqueza. Conserva a primeira e cura na arte de curar. obedecem às minhas ordens.

segunda”.Vamos meditar sobre uma pequena Ouvindo estas palavras Jesus ficou pela nossa força, pela nossa disciplina, 
história que está narrada em Lucas 7,1- admirado com tamanha fé.Nem na sua 
10, onde fala de um militar que, era um cidade, nem nos que o escutavam, 
homem poderoso na época, tinha muitos encontrou tamanha fé. E Jesus de longe 
subordinados e, tudo que ordenava para mesmo curou este amado empregado.

E agora possamos nós aqui, em outubro fazer imediatamente o obedeciam.No 
de 2005 mandarmos também uma entanto tinha um coração bondoso e se 
mensagem de socorro para Jesus: compadecia de seus amigos tendo até 
sabemos que a tecnologia avançou construído uma Sinagoga para ser casa 
muito, mas ainda nos sentimos de oração. Destacava-se pela sua imensa 
sobrecarregados, trabalhamos em fé.

Aconteceu um imprevisto: um empregado condições desiguais para com nossa 

Reflexão sobre o dia do médico
Dra. Suzana Clara Furlani Cabral - Médica Cirurgiã-Plástica - Tel.: (85) 3227.7808
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JM - O MEC credenciou a FATECI e pois praticaremos preços populares além do de englobar toda esta formação tem a 
autorizou o curso de Radiologia. Sendo atendimento ao SUS e outros planos de possibilidade de montar sua própria clinica, 
o primeiro curso do Norte/Nordeste, s a ú d e .  N e s t e  m o m e n t o  e s t a m o s  atuar como supervisor, podendo atuar tanto 
quais as perspectivas futuras? entrevistando vários profissionais como na radiologia convencional como em outras 
FATECI- A aprovação do curso de Radiologia Médico radiologista,  c l ín ico geral ,  áreas, como radiologia industrial, proteção 
é apenas uma etapa do nosso planejamento ortopedista, para o inicio das atividades da radiológica, etc.
estratégico de longo prazo. O nosso Plano clinica.
de Desenvolvimento Institucional, aprovado JM - A FATECI publicou uma coleção 
pelo MEC, determina claramente a JM - Quais os novos cursos que a completa de livros de Radiologia, 
dedicação plena da Instituição para a área de FATECI trará para a comunidade? porque?
saúde, sem esquecer entretanto a FATECI- Encontram-se em fase de FATECI- Quando iniciamos o curso técnico 

FATECI- Minha mensagem não se destina 
possibilidade de lançar cursos fora deste aprovação os cursos de Fisioterapia, de Radiologia verificamos que havia pouca 

apenas ao curso superior mas a todos os 
segmento desde que solicitados pela Biomedicina, Psicologia, Optometria, literatura disponível a um preço acessível 

níveis. A adoção de uma instituição de ensino 
comunidade. Fonoaudiologia, Gestão Hospitalar, aos alunos. Devido à nossa experiência 

deve ser encarada como uma parceria de 
Gastronomia e Gestão Imobiliária, este como editora, em projetos anteriores com 

longo prazo e deve ser respeitada pelas 
JM - A FATECI implantou uma clínica de ultimo solicitado pela comunidade. Para cursos de informática,  quando lançamos 

par tes.  Os resul tados devem ser  
Diagnóstico por imagem, qual a cada curso aprovado na área de saúde será coleção completa do segmento para 

compartilhados e as dificuldades superadas 
finalidade? implantado o serviço clínico correlato. utilização pelo projeto ABC do governo do 

sempre em conjunto. Hoje sabemos que 
FATECI- A implantação da clínica também estado, treinando mais de 35.000 

70% das desistências dos cursos superiores 
faz parte do nosso Planejamento. Para cada JM - Qual a diferenciação em termos de adolescentes, resolvemos produzir esta 

deve-se à escolha do curso errado, e 
curso aprovado na área de saúde, mercado do Técnico e do graduado em coleção. O resultado foi tão bom que a 

aqueles que não desistem por questão de 
lançaremos o serviço correlato. Desta forma Radiologia? coleção hoje está sendo vendida para quase 

conveniência terminam seus cursos sem 
estaremos adquirindo conhecimento e FATECI- As técnicas radiológicas acolhem todas as escolas do país e foi aprovada pelo 

motivação com a tendência de não se 
experiência para o nosso objetivo final. A ambos os perf is prof issionais. Na MEC como componente básica da 

tornarem bons profissionais, transferindo 
clínica servirá basicamente para as Radioterapia, Veterinária, Medicina Nuclear bibliografia dos cursos superiores. 

essa imagem negativa para a instituição. 
atividades de estágio dos nossos alunos e e Quimioterapia, os técnicos precisam de 

Como mensagem, deixo o conselho aos 
como apoio ao ensino, sempre coordenado formação complementar e específica para JM - Qual a mensagem que o senhor 

pais, que  orientem seus filhos na escolha da 
pelos melhores profissionais na sua área. cada caso, correspondendo a diplomação daria aos alunos que ingressam em um 

carreira certa mesmo que para isso precisem 
Para a população será uma boa alternativa, para cada uma delas. Já o Graduado, além curso superior?

buscar auxilio profissional

Implantação do curso de radiologia...
FATECI - Faculdade  de Tecnologia Intensiva

Clauder Ciarlini
Presidente da FATECI
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 PROVIMP - Projeto de Integração deficiências tanto do serviço de saúde 
Médico-Paciente surgiu em 1997 a público, quanto particular.Opartir de idealização de um grupo de Os objetivos básicos do PROVIMP são:

estudantes de medicina que, durante a -  Estudar a RPM em profundidade;
disciplina de fundamentos da Prática e - Estudar a importância do RPM entre alunos 
Assistência Médica e um estágio de 1 mês na e profissões;
Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, ao - Transpor para a prática os conhecimentos 
entrar em contato direto com a precária teóricos sobre RPM (Relação Médico-
situação do Sistema de Saúde, constataram Paciente).
muitas falhas no atendimento aos doentes. O PROVIMP tem como orientadores o Dr. 
O PROVIMP pretende propic iar  a Álvaro Jorge Madeiro Leite e Dr. Almir 
convivência entre acadêmicos, médicos e Castro Neves Filho.
pacientes para a formação de profissionais Na próxima edição: Cobertura do 1º Curso 
mais humanos, que poderão corrigir as realizado pelo PROVIMP. Fone: (85) 3227.7808

Concurso PSF, é assim que se faz!

PROVIMP - Projeto de Integração Médico-Paciente COOPNEURO - Cooperativa dos Médicos 
Neurologistas e Neurocirurgiões

 aperfeiçoamento do Sistema Único funcionais, o que enseja descontinuidade e Conselheiros de Classe foram incluídos 
de Saúde - SUS, confirma-se pela das ações e enfraquecimento dos nesse trabalho.Oimplementação vi tor iosa do vínculos estabelecidos entre as famílias e 118 municípios compreenderam a 

Programa de Saúde da Família - PSF e a as equipes do PSF. relevância dessa ação, o que resultou na 
sua proposta de superação do modelo Não é de agora, decerto, que esta oferta de 12.000 inscritos.
assistencial anterior, centrado na preocupação faz parte da agenda do Ao confirmar para dezembro a realização 
hospitalização. governo estadual. Para supera-la, foi do concurso estadual, de âmbito 
No Ceará, esse salto de qualidade é realizado um trabalho criterioso de municipal, mais uma vez o Ceará, pioneiro 
observado na melhoria de indicadores tais mobilização e convencimento dos que foi ao criar o programa de Agentes 
como a redução da mortalidade infantil e a gestores municipais (em parceria com a Comunitários de Saúde, deixa sua marca 
ampliação da cobertura pré-natal. Associação dos prefeitos do Ceará- e mostra como fazer para fortalecer o 
No entanto esse programa, plenamente Aprece, Conselho de Secretários SUS, reconhecidamente a política 
amadurecido nos seus 11 anos de Municipal de Saúde  Cosems, Tribunal de institucional de maior alcance social deste 
existência necessitava, para consolidar- Contas dos Municípios  TCM e a país. Fonte: D.N.

se, resolver o grave problema da Procuradoria Regional do Trabalho), 
rotatividade da equipe multiprofissional de sobre as vantagens e os benefícios do 
nível superior (médicos, enfermeiros e concurso. E para garantir o respaldo dos 
cirurgiões dentistas), provocada, quase trabalhadores do SUS, representantes da 
sempre, pela precarização das relações  Mesa Estadual de Negociação, Sindicatos 

m Deus por meio de uma planos de saúde, pois o médico não 
máquina. Expediente da tragédia sabe negociar e muito menos com Ugrega para solucionar casos especialistas em finanças de grandes 

complicados, o qual fazia de súbito corporações. Voltemo-nos todos ao 
aparecer um deus para explicar como atendimento particular (à moda antiga) 
se deveria proceder naquele com cliente, deixando os planos  de 
embaraço. Emprega-se a locução para saúde somente para os exames 
designar um foi forçado: quando o complementares e internações 
autor não sabe resolver a situação que hospitalares. Assim, todos ficariam 
criou, interpõe um deus ex machina. felizes: os médicos, os clientes, os 
Impraticável está ficando o exercício planos de saúde permaneceriam no 
da boa medicina no Brasil. Médicos mercado e, certamente, com menores 
sem entusiasmo e mal remunerados, mensalidades. Evidentemente, 
reféns dos peregrinantes; operadoras reforçando-se o atendimento pelo SUS 
de saúde dizendo-se em dificuldades e para os que não pudessem pagar 
até a justiça indecisa nas demandas consulta.
contratuais. Enfim, todos os agentes Médicos e suas associações reflitam e 
descontentes. O modelo atual exauriu- discutam o relevante tema e cheguem 
se. A relação médico-paciente, a um consenso após esta provocação 
fundamental na boa prática médica, realista.
está combalida. Deus ex machina.
Pensemos em um novo modelo de 

Dr. Amandio Senasaúde com o resgate do livre exercício 
Presidente de Cooperativa dos Médicos profissional e com justa remuneração 
Neurologistas e Neurocirurgiões do Ceará.

do trabalho médico, sem a tirania dos Fone: (85) 3264.0052

Dr. Jurandi Frutuoso
Secretário da Saúde do Ceará

Fonte: Diário do Nordeste

A saúde sendo humanizada
DEUS EX MACHINA
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om o PASS, o hospital possibilidade de programar com 
poderá programar com eficiência revisões periódicas Ceficiência revisões (semestral, anual), de tratar as 

periódicas, tratar as patologias patologias diagnosticadas e 
diagnosticadas e prevenir as prevenir as doenças e suas 
doenças e complicações. complicações. Todos os 
O Hospital Gonzaga Mota do funcionários passarão por uma 
José Walter (Avenida D, 440, bateria de exames 
segunda etapa) lançou, quinta- (hemograma, glicemia, 
feira (27), às 8 horas, o colesterol, eletrocardiograma, 
Programa de Assistência à raio-x do tórax, etc), e por 
Saúde do Servidor (PASS). O consultas especializadas com 
lançamento do PASS fez parte cardiologistas, ginecologistas e 
das comemorações do Dia do clínicos gerais.
Funcionário Público, que Mais informações com a 
transcorreu na sexta-feira, 28. assessora da Secretaria 
O Hospital Gonzaga Mota do Municipal de Saúde (SMS), 
José Walter foi fundado em Lena Ximenes, pelos telefones 
1986 e conta com 581 9611-6716 / 8899-0160 / 3452-
funcionários e atende a uma 6609. 
comunidade estimada em 500 mil habitantes. Fonte: Coordenadoria de Comunicação
Segundo o diretor do hospital, Helly Pinheiro 
Ellery, o PASS surgiu da necessidade de 
oferecer aos servidores atendimento médico 
preventivo na unidade em que trabalham. “É 
humanamente impossível exigir que os 
servidores realizem um atendimento 
humanizado aos usuários do hospital quando 
esta política de humanização não os acolhe”, 
ressalta.
A partir da execução do PASS, o hospital 
pretende realizar uma radiografia da situação 
atual da saúde dos servidores, criando a 

Gonzaguinha do José Walter lançou o PASS
Plano de Assistência à Saúde do Servidor

Dr. Helly Pinheiro - Diretor Geral

Platéia de servidores com a presença do
Dr. Adelmo Martins e Ver. Dr. Iraguassú Teixeira
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Está sobrando área 
de lazer
no Clube do Médico.

clube, convencer a outros colegas de ampliação das opções de lazer. mensalmente.
A SOLIDARIEDADE CONTINUA... Confiantes que estamos trabalhando como é importante associar-se ao clube 

também em prol da coesão de nossa e reconduzir associados ora, afastados, 
Mais uma turma de jovens da categoria, continuaremos persistindo com a atualização de suas taxas de 
comunidade do Dendê, alunos do curso para um final mais feliz ainda. manutenção.
de garçon patrocinados pela UNIFOR, Estamos em ascensão quanto aos 
estão estagiando no restaurante do objetivos acima, posto que vários 

 Clube do Médico precisa de Clube do Médico, que se solidariza com colegas já se reintegraram ao clube, 
maior participação e  apoio dos a UNIFOR neste projeto social.mas com ajuda de todos, ampliaremos Ocolegas para cumprir o seu estas conquistas.

COMO SURGIU O JORNAL DO objetivo de ser o melhor recanto para Garantimos aos colegas que a 
MÉDICO?lazer da categoria. O Clube do Médico administração desta diretoria já 
O Jornal do Médico surgiu por iniciativa precisa de médico, está sobrando área revitalizou o clube, pagando os seus 
da diretoria anterior do Clube do Médico de lazer no clube! débitos e procedendo aos reparos 
e recebe desta diretoria todo o apoio. O Apóie e participe você também. Esta emergenciais, inclusive o telhado do 
Jornal do Médico está cumprindo o participação e apoio são simbolizadas clube, portanto a grande preocupação 
objetivo para o qual foi criado e dando por várias maneiras, anotem: Fazer com do nosso clube ser desativado por 
voz aos médicos do interior no caderno que a sua sociedade médica utilize mais débitos trabalhistas não existe mais. O 
“A Saúde Fora da Capital”. Pedimos aos do clube para comemorar seus eventos, único débito ainda existente e que 
colegas escritores que se aliem ao fazer com que seus colegas caminhamos para o ver sanado, é para 
Jornal do Médico que em 2006, circulará comemorem suas festas familiares no com os nossos associados, na 

Clube do MédicoDr. Gilvan dos Santos
Pres. Clube do Médico EditorialEditorial

Entrevista com 
Dr. Brilhante

por um cardiologista.
De posse dos resultados dos 
exames, serão agendados os seus 
retornos.
Tendo alguma doença em curso 
será imediatamente dado 

JM - O que representa a seqüência ao tratamento. 
implantação deste sistema de Os exames solicitados que não 
saúde para os servidores? possam ser realizados neste 

hospital, serão feitos no Hospital 
Dr. Brilhante - A implantação do César Cals que para isto já temos o 
sistema no GONZAGUINHA do apoio do Dr. Gadelha.
José Walter representa a 
preocupação dos gestores do JM - Quando começa a funcionar 
hospital com a saúde dos este sistema?
servidores.
O hospital presta serviços a uma Dr. Brilhante - Já está 
grande comunidade, calculada funcionando. Não vamos pedir 
entre 450. a 500.000 habitantes e verbas porque seu custo é auto 
os servidores que prestam serviços sustentável. Já foram selecionados 
diuturnamente, quando ficam os primeiros 15 funcionários para 
enfermos, não são atendidos ou serem submetidos aos exames 
precisam solicitar um atendimento. preliminares.
A partir de agora serão atendidos e 
vão poder fazer a prevenção, se JM - Quem são os 
necessário, curativos etc.. Enfim coordenadores do Sistema?
todos serão atendidos em suas 
necessidades. Dr. Brilhante - Dr. Helly Pinheiro 
Todos serão cadastrados e um (Nosso Diretor Geral) eu Dr. 
mínimo de 15 funcionários serão Brilhante,Dra Cristina, Dra 
atendidos semanalmente. Farão Albanize, Dr João Bastos, Dr. 
diversos exames, serão avaliados Afonso e toda a Diretoria.
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evento foi um grande êxito da categoria entrar na idade moderna. Hoje as coisas Além destas grandes figuras da medicina conferida a médicos que se destacam por 
médica e o alto nível dos palestrantes e s t ã o  m u d a n d o  e  n ó s  s o m o s  Cearense, merece destaque as grandes sua atuação científica, ética e humanitária. A O assim como os temas escolhidos, contemporâneos desta mudança. Uma intervenções do Dr. Jurandi Frutuoso, personalidade agraciada com a comenda: 

contribuíram para cada vez mais credenciar e série de valores está na berlinda. Secretario Estadual de Saúde, Dr. Dr. Antônio Conserva Feitosa.
valorizar os profissionais da medicina. A mudança da Idade Média mudou o foco Raimundo Macedo (Prefeito de Juazeiro do 
A abertura das conferencias foi feita pelo Dr. das coisas religiosas para ir até a razão, Norte/Ce) e Dr. João Ananias (Presidente do PLACA DE PRATA ASSOCIAÇÃO 
Antero Coelho Neto que, como sempre, foi  colocando o homem no centro de todas as Congresso). MÉDICA CEARENSE
um sucesso. coisas. Ficou patenteado que hoje o interesse em Destinada a homenagear personalidades 

aperfeiçoar, tanto cientÍfica como não-médicas que contribuíram para a 
DR. ANTERO COELHO NETO DR. FLORENTINO CARDOSO politicamente, através dA união dos melhoria da comunidade cearense, conferida 
Enfatizou que não basta oferecer à Iniciou sua palestra  falando do término de médicos e a preocupação com o a: Irmã Maria Aleuda de Lira (Irmã Rosa)
população somente SAÚDE. Saúde é sua gestão à frente da  AMC , anunciando a atendimento à saúde, é o esforço para 
pouco, há necessidade de ter qualidade de eleição da Dra Marjorie Mota para o cargo. melhorar a qualidade de vida dos pacientes PLACA DE HONRA AO MÉRITO
vida. Daí também enfatiza que o médico Ao mesmo tempo teceu loas para a CBHPM e dos próprios médicos. São homenageadas com a Placa de Honra 
precisa se desenvolver, desenvolvimento que certamente através de suas decisões ao Mérito personalidades médicas de outros 
pessoal e profissional, lutar por um bom vai valorizar e dar melhores condições de HOMENAGENS centros que contribuíram para o 
ambiente de trabalho e que ele próprio atendimento em benefício dos médicos e Um evento de tal importância, que foi desenvolvimento científico da classe 
tenha um estilo de vida saudável, finaliza. pacientes.. prestigiado por profissionais de alto médica caririense, conferido ao: Dr. Djacir 
Para você mudar tem que ter um grande conceito, não poderia terminar em branco, Freire de Figueiredo.
amor ou uma grande dor. DR. TARCÍSIO DIAS is to  é,  sem uma solenidade de 

Focalizou os feitos do trabalho médico homenagens, entrega de placas e HOMENAGEM PÓSTUMA
DR. CLÁUDIO GLEIDISTON comendas. A Associação Médica Cearense prestou 
Falou sobre os aspectos éticos do médico. DR. GIFONI homenagem póstuma pelos trabalhos 
Falou sobre a repetição do movimento Focalizou a responsabilidade civil do COMENDA ASSOCIAÇÃO MÉDICA realizados em benefício da medicina e da 
histórico que em 1453, culminou com a médico. CEARENSE saúde do Estado do Ceará, ao: Dr. 
saída da humanidade da idade média para A Comenda Associação Médica Cearense é Raimundo Coelho Bezerra de Farias.

O JORNAL DO MÉDICO FAZ BEM PARA A SAÚDE E PARA SUA EMPRESA. PARTICIPE!
Fone: (85) 3086.8495 - 8815.4233 - 9113.2460 - redacaodomedico@bol.com.br

Mais uma vez 
o Cariri é 
agraciado com 
a  realização do 
OUTUBRO 
MÉDICO, este 
em sua  vigésima 
edição.

O Evento foi um 
grande êxito da 

categoria médica 
e o alto nível dos 

palestrantes(...)

Esq/Dir: Dr. Raimundo Macêdo
(Prefeito de Juazeiro do Norte/Ce) com familiares
do Dr. Antônio Conserva Feitosa (Homenageado
com a Comenda Associação Médica Cearense) 

Dir/Esq: Dr. Tarcísio Dias (Pres. SIMEC)
e acadêmico de medicina premiado.

Esq/Dir: Dr. Jurandi Frutuoso
(Secretário da Saúde do Estado do Ceará) e

Irmã Rosa (Homenageada com Placa de Prata)

Esq/Dir: Dr. Robério Mota (AMC/CARIRI),
Dr. Florentino Cardoso (Ex-Pres. AMC)

e Dr. João Ananias (Pres. XX Outubro Médico)

Dr. Sérgio Juaçaba (Dir. Geral ICC) durante a palestra:
Quimioterapia neo-adjuvante no câncer de mama.

Esq/Dir: Dr. Tarcísio Dias (Pres. SIMEC),
Dr. Florentino Cardoso (Ex-Pres. AMC), Dra. Elaine Rocha,

Dr. João Ananias (Pres. XX Outubro Médico),
Dr. Cláudio Gleidiston (Pres. Cremec/Cariri)

e Dr. José Mauro Mendes GIFONI

Dra. Marjorie Mota (Atual Presidenta AMC)
durante a palestra do Simpósio:

Propedêutica e Acompanhamento do Casal Infértil.

Dir/Esq: Dr. Cláudio Gleidiston (Pres. Cremec/Cariri)
e acadêmica de medicina premiada.

Auditório com platéia atenta e participativa.
Motivação: Responsabilidade Civil, Ética e

Trabalhista. CBHPM.

Esq/Dir: Josemar Argollo (Coord. Edição do Jornal do Médico),
Dr. Alcides Muniz (Sec. Saúde Juazeiro do Norte/Ce)

e Dr. Afonso Bruno (Diretor-Presidente da FMJ)
juntos apreciando o Jornal do Médico.
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Seccional Sobral/Ce
Dr. Carlos Arcanjo,
o novo presidente.
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O CÂNCER - 

 
 

 

ETIOPATOGENIA

BIOPSIA - PERIGO!

TUMORES ÓSSEOS E AFECÇÕES 
TUMORIFORMES COMUNS NA 
CRIANÇA E ADOLESCENTES

SINTOMAS CLÍNICOS IMPORTANTES 

 É a denominação dada ao importância dár atenção e ter bastante h o r m o n a l .  
conjunto de mais de 100 doenças que tem cuidados quando diante de um paciente de Paciente não 
em comum o crescimento desordenado das idade inicial aos 6 anos, com história de e v o l u i u  c o m   
células onde invadem tecidos e órgãos. pequeno trauma em nível do joelho. d i a g n ó s t i c o  
Tendo o mesmo, comportamento bastante Geralmente o que se vê é pacientes, mui to tardio,  
diferente quando presente no sistema principalmente adolescentes fazendo uso tendo múltiplas 
esquelético, agredindo diferentemente de antiinflamatórios e analgésicos, f r a t u r a s  
localizações e tipos de tecidos ósseos, e n c a m i n h a d o  p a r a  t r a t a m e n t o  p a t o l ó g i c a s ,  
levando então a OMS (Organização especializado de fisioterapia, sem uma estado geral e 
Mundial de Saúde)  elaborar uma avaliação geral, chagando muitas vezes hematológico em falência. Quadro Clínico-
classificação própria para os tumores com estágio avançado para um diagnóstico Radiológico e Histológico compatível com 
ósseos. Classificando-os como tumores definitivo.       L infoma Linfoblást ico t ipo Burki t .  
benignos e tumores malignos, podendo Paciente apresentava-se com aumento de (LINFOSSARCOMA), não diagnosticado 
apresentar-se como tumores de formação volume a nível do cotovelo direito tendo precocemente, levando a morte.  
óssea, existindo o mais grave na criança, e evolução de 02 meses, sem sinais 
adolescente,onde leva a mutilação e morte flogísticos  e febre, porém ao USG EFEITOS ADVERSOS DO TRATAMENTO      
precoce, que é o OSTEOSSARCOMA, apresentava imagem compatível com O tratamento inicial nos tumores ósseos 
.tumores de formação de Cartilagem  massa tumoral. Paciente submetido á cabe a maior responsabilidade aos 
próprio do crescimento, tumores de células c o n d u t a  c i r ú r g i c a  e  a v a l i a ç ã o  profissionais que tem o primeiro contato 
gigantes e tumores medulares sendo histopatológica, com o grande-pequeno paciente, mas, lhes 
freqüente no pequeno paciente o a c r e s c i d o  d e  adianto que, além do diagnostico clínico e 
SARCOMA DE EWING. pesquisa para radiológico, o diagnóstico histológico é de 

BK cultura.  grande importância principalmente quando 
 - Segundo teoria na             feito em conjunto com a clínica e a 

Biologia Molecular, a genética do câncer é Paciente sexo imaginologia. A BIOPSIA que é um 
determinada por 2 tipos de genes, feminino 12 anos procedimento cirúrgico especializado só 
integrando o genoma celular normal apresentando-se deverá ser feita por cirurgião experiente 
humano, conhecidos como, Oncogenes e com aumento de volume palpável indolor sabendo-se que existe protocolos e 
antioncogenes. Porém mesmo que esses fixo ao plano ósseo tendo então evolução técnicas específica para cada procedimento 
elementos importantes da biologia lenta ao seu aumento de volume. e muitas vezes uma biópsia mal feita levara 
molecular  estejam em equilíbrio, o tumor Compatível com a falhas no tratamento e provável mutilação 
ósseo pode se desenvolver na presença de t u m o r  ó s s e o  aos pacientes.
fatores extrínsecos como, hábitos e b e n i g n o  t i p o  
costumes próprios de um ambiente social e Osteocondrama.  
cultural, acreditando-se, ser responsável Outrossim;          
por 80 a 90% da causa do desenvolvimento ENCAMINHAMENTO AO ESPECIALISTA
do câncer em geral. P a c i e n t e  s e x o  Massas ósseas ou aumento de partes 

feminino 12 anos, moles que levantem suspeitas, dor 
teve queixa de incomum ou dor noturna, sintomas 
pequena dor a nível constitucionais em associação com dor 
do joelho direito há óssea ou alterações ósseas líticas ou 

De 01 á 05 anos  Osteomiel i te 06 meses anterior, blásticas, calcificação de tecido 
hematogenica, neuroblastoma, Leucemia, que não interferia moles, ou reação periosteal nas 
granuloma eosinófilo, cisto ósseo simples, no seu dia normal, radiografias são eventos que sem 
E x o s t o s e  h e r e d i t á r i a  m ú l t i p l a ,  assim como no seu exceção, impõem uma avaliação mais 
Osteocondroma. sono. Foi tratada com corticosteróide, AAS profunda. Porém todos pacientes, 
De 6 á 18 anos  Cisto ósseo simples, Cisto e Benzetacil de 1.200.000, realizado 05 com qualquer aumento de volume, 
ósseo aneurismático, Fibroma não infiltrações e 52 sessões de fisioterapia. mesmo indolor sem sinais flogísticos, 
ossificante, SARCOMA de EWING, Porém vem aumentando o inchaço do perto do joelho e longe do cotovelo, na 
Osteomie l i te ,  OSTEOSSARCOMA, joelho, perda de peso, ferimento lateral na faixa etária de risco, deveram ser 
E n c o n d r o m a ,  C o n d r o b l a s t o m a ,  coxa e  dificuldade respiratória progressiva. reavaliados por especialista.     
Condromixoidofibroma,Osteoblastoma, Paciente apresentava sintomatologia 

Prof. Dr. José Herculano da SilvaDisplasia fibrosa e Displasia Osteofibrosa. compatível  com evolução de tumor ósseo 
Médico,  cirurgião ortopédico, Ex-professor da maligno tipo OSTEOSSARCOMA distal de 
Fac. de Ciências Médicas da Universidade de 

fêmur  d i re i to  não d iagnost icado,  Pernambuco, Membro da Soc. Bras. de 
Ortopedia e Traumatologia, Membro da ASAMI Um tumor ósseo é suspeitado quando o apresentando-se então com Metástase 
da Brasil, Membro do Comitê de Osteoporose e paciente tem uma massa palpável, dor, Pulmonar em estágio final.           
Doenças Osteometabólica da SBOT, Membro 

alteração da função ou fraturas patológicas Paciente sexo masculino, 06 anos de idade, da Socie. Bras. de Osteoporose Reg/Ce, 
resultante de um traumatismo comum. Às a p r e s e n t o u - s e  Membro da Sociedade Brasi le i ra de 

Densitometria Clínica, Membro da Soc. Bras. de vezes, detecta-se um tumor ósseo por anteriormente com dor, 
Medicina Biomolecular e Radicais Livres, Ex-acaso, em uma simples radiografia feita por aumento de volume ao 
Diretor Geral do Hospital Regional TRJ  Juazeiro 

outra causa. ATENÇÃO: é de muita tornozelo direito após do Norte/Ce, Professor Assistente da FMJ - 
queda de uma bicicleta, Faculdade de Medicina Juazeiro do Norte/Ce.

sendo tratado com 
imobilização gessada 
por 15 dias acrescido 
de analgésico  e 
antiinflamatório não 

Dr. Herculano Silva - Médico Cirurgião-Ortopédico - Fone/Fax: (88) 3512.1500

A BIÓPSIA é um 

procedimento 

cirúrgico 

especializado, só 

deverá ser feita por 

cirurgião experiente, 

sabendo-se que 

existe protocolos e 

técnicas específicas

para cada 

procedimento.

Diagnóstico precoce do câncer na criança e adolescente.
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O Jornal do Médico faz bem para saúde.
O Doutor falou!

Dr. Aprígio Filho Josemar Argollo



om a presença de um grande número 
de populares,  convidados e C autoridades, o Prefeito Municipal de 

Sobral, Leônidas Cristino e o Secretário da 
Saúde e Ação Social, Arnaldo Costa Lima 
inauguraram a nova sede do CAPS Geral, 
na Boulevard do Arco, denominada Damião 
Ximenes Lopes.
O clima nostálgico do novo prédio do 
CAPS, que é na verdade um patrimônio 
histórico de Sobral construído em 1910, 
contagiou todos que se encontravam no 

psiquiátrica em Sobral.evento. Profissionais de saúde da Rede de 
O reconhecimento dada a RAISM em nível Saúde Mental e pacientes também 
nacional foi destaque no discurso do prestigiaram a solenidade, aberta com as 
P r e f e i t o  L e ô n i d a s  C r i s t i n o .  O  palavras emocionadas do Coordenador de 
Descerramento da placa concluíu a Saúde Mental de Sobral, Dr. Luis F. Tófoli.
solenidade e uma apresentação teatral Arnaldo Costa Lima, Secretário da Saúde, 
contando de uma forma abstrata a evolução falou da dupla homenagem na entrega do 
da Rede de Saúde Mental de Sobral prédio histórico, tanto à Rede de Atenção 
encerrou os festejos de inauguração.Integral à Saúde Mental - RAIMS - como ao 

paciente Damião Ximenes Lopes, cuja 
morte desencadeou o processo de reforma Fonte: Sec. da Saúde e Ação Social Sobral/Ce

Inaugurada a nova Sede do CAPS
Geral de Sobral
Damião Ximenes Lopes secretário da Saúde e Ação oficinas e debates de interesse geral.

Social, Arnaldo Costa Lima, Realizado pela Secretaria da Saúde e O participou no Auditório Plutão Ação Social, através da Escola de 
do Centro de Convenções de Sobral, Formação em Saúde da Família 
da abertura do I Encontro de Saúde Visconde de Sabóia, esse I Encontro é 
Mental da Região Norte. um marco no avanço das discussões 
Além do Secretário, que representou o em saúde mental com uma visão 
Prefeito Leônidas Cristino, estiveram regionalizada.
presentes autoridades da área de 
saúde mental como o o Coordenador 
Estadual de Saúde Mental, Dr. Nilson 
Moura Fé, o Coordenador de Saúde 
Mental de Sobral, Dr. Luís Tófoli e o 
C o o r d e n a d o r  d o  C u r s o  d e  
Especialização em Saúde Mental e 
também Coordenador do evento, Dr. 
Alexandre Pereira.
Após a abertura oficial, o evento segue 
com a apresentação sobre “Política 
Assistencial e Financiamento dos 
Dispositivos de Saúde Mental”, 
ministrada pelo Coordenador do 
evento, Dr. Alexandre Pereira.
O I Encontro de Saúde Mental 
prossegue reunindo representantes da 
saúde mental de toda zona norte do 
estado, e movimentado por diversas 

I Encontro de Saúde Mental 
da Região Norte

presentamos o jornal do Médico para t o d o s  o s  
a comunidade de saúde e público em e n v o l v i d o s  A geral da região norte do Estado, onde neste magno 

o destaque e ponto de partida é a cidade de projeto. Uma 
Sobral. pa r t i c i pação  
Desejamos promover e sermos promovidos até silenciosa, 
no seio desta importante e douta m a s  q u e  
comunidade de saúde, conjuntamente com t a m b é m  
este hospitaleiro povo sobralense. a p l a u d a ,  
Registramos as boas vindas que recebemos critique e nunca 
dos dirigentes de entidades médicas, como se cale no que 
a seccional do Cremec em destaque. não estiver de 
Sentimos chegar até nós um calor humano acordo.
indescritível, partido da categoria médica N ã o  v a m o s  
lotada nesta região, o que antecipadamente  nomear todos os médicos com quem 
garante-nos excepcional apoio. conversamos, quando aí estivermos, mas 
O Jornal do Médico tem por objetivo, e isso no registro de alguns, expressamos nosso 
compõe a sua linha editorial, criar condições muito obrigado aos demais: Dr. Carlos 
para um entrelaçamento fraterno entre o Arcanjo, Dr. Azevedo e Dr. Cadmo, Obrigado 
médico e as suas entidades, medicina e Doutores.
poderes constituídos  profissionais de todas Encerramos com uma certeza só, o Jornal do 
as áreas de saúde e enfim todas as Médico veio para ficar e todos vocês vão 
comunidades, tudo isso em prol de uma apoiar, pois o Jornal do Médico faz bem para a 
saúde com responsabilidade e atendimento saúde e para as empresas.
com dignidade.

FONE: (85) 3086.8495 - 8815.4233Para que este objetivo seja atendido é 
MSN: josemarwork@hotmail.com

imprescindível o apoio e participação de E-mail: redacaodomedico@bol.com.br

jurídico, Sandro Chaves, s médicos da 
estiveram em Sobral no Santa Casa de O dia 24 de agosto, a Misericórdia de 
pedido do representante Sobral não recebem 
do Simec na região, mais seus honorários 
F r a n c i s c o  J o s é  pelo Código 07 (o 
A z e v e d o .  O s  t r ê s  m é d i c o  r e c e b e  
estiveram em audiência diretamente na sua 
com o Procurador Geral, conta),  e sim pelo 
Dr. Clito Carneiro, e com Código 04 (o médico 
o secretário de Saúde e recebe  a t ravés  do  
Ação Social, Dr. Arnaldo hospital). A decisão foi 
C o s t a  L i m a .  E l e s  t o m a d a  p e l a  

explicaram que, se continuassem Procuradoria Geral do Município, 
pagando através do código 07, além baseado nos termos da Portaria 
dos honorários dos médicos, teriam nº438/2000 do Ministério da Saúde, 
de recolher 22% a título de que diz que a prestação dos serviços 
previdência, o que oneraria o médicos nas internações hospitalares 
município. Sendo a Santa Casa uma serão de responsabilidade das 
entidade filantrópica, não teria que instituições prestadoras de serviço. 
recolher a previdência patronal. Daí a Como os médicos protestaram contra 
realização da mudança.a essa medida, o presidente do 

Sindicato, Tarcisio Dias, e o assessor 
Fonte: Assessoria de Imprensa do SIMEC

O Jornal do Médico em Sobral/Ce

Médicos da Santa Casa de Sobral 
recebendo pelo código 04

CREMEC - Seccional Sobral/Ce
m 1997 foi instalada na cidade de empenhando-se ao máximo nas ações do Dr. Tadeu Xerez.
Sobral/Ce, a Seccional Zona Norte do conselho. Atualmente:EConselho Regional de Medicina do A primeira diretoria do CREMEC Seccional Presidente: Dr. Carlos Arcanjo.

Estado do Ceará (CREMEC) tendo como seu Zona Norte foi assim composta: Conselheiros: Dr. Ricardo Neves e Dr. Artur 
presidente o Dr. Ricardo Neves que este ano Presidente: Dr. Ricardo Neves Guimarães.
ocupa o cargo de conselheiro, deixando a Conselheiros: Dr. Carlos Arcanjo e Dr. Artur Suplentes: Dr. Azevedo, Dr. Mont’ Alverne e 
presidência desta entidade com o renomado Guimarães. Dr. Tadeu Xerez.
médico Dr. Carlos Arcanjo, que está Suplentes: Dr. Azevedo, Dr. Mont’ Alverne e 

Dr. Carlos Arcanjo
Presidente CREMEC/SOBRAL

Dr. Azevedo
Rep. SIMEC/Sobral

O Jornal do Médico
faz bem para a saúde.

O doutor falou!

l e i a - p a r t i c i p e - a n u n c i e !

TELEFAX: 3254.4051 - 3086.8495 / E-mail: junah@pop.com.br

HIPÓCRATES
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o
Notícias da Saúde Fora da Capital.

Dr. Nilson Moura Fé
Coordenador Estadual de Saúde Mental

Dr. Arnaldo Costa Lima
Sec. de Saúde e Ação Social de Sobral/CE

Josemar Argollo Menezes
Coord. Edição e contato Sobral/Ce

O Jornal do Médico faz bem para a saúde e para sua empresa - PARTICIPE! (85) 8815.4233

Sobral e Reg/Norte

Informática sem perder tempo!

Faça seu próprio horário
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