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O JORNAL DO MÉDICO FAZ BEM PARA A SAÚDE E PARA SUA EMPRESA. PARTICIPE! (85) 3086.8495

Você é o que você fala!

Aldeota - Av. Rui Barbosa, 1523 - Tel: (85) 3261.5944
6 Bocas -Av. Washington Soares, 3840 - Tel: (85) 3273.1650

Fortaleza - Ce

ALDEOTA
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MÉTODO PRÁTICO - Exclusivo e especialmente elaborado pelo Depto.
Pedagógico da Fundação FISK, com mais de 40 anos de experiência
no ensino da língua inglesa.

LABORATÓRIO - Para aperfeiçoar a pronúncia, com cabines
individuais, sistema integrado de vídeo e orientação personalizada
com todo o material gravado por nativos.

PARA TODOS - Curso para todas as idades. A partir de 6 anos.

TREINAMENTO - Professores treinados com o método FISK 
garantindo a qualidade de ensino.

English - Español

Descontos de 

10% 
para médicos

 *Apresentação da credencial médica. Desconto não acumulativo com horários e estágios em promoção na escola.
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um mandato de três anos (2006-2009). Todos  Sindicato dos Médicos do Estado do 
os filiados ao Sindicato, em dia com sua Ceará rea l iza  e le ições para  O contribuição social, poderão votar. A eleição renovação da sua diretoria no dia 14 
ocorre no horário das 08 às 20 horas em urnas de fevereiro de 2006. Concorre a chapa 
colocadas na sede do Simec  (rua Pereira “Integração e Conquistas”, encabeça pelo 
Filgueiras,2020  Sala 908), no Conselho atual presidente, José Tarcísio da Fonseca 
Regional de Medicina e nos principais hospitais Dias. A chapa tem como meta principal 
públicos de Fortaleza. Haverá urnas também continuar desenvolvendo um trabalho firme 
em 11 municípios cearenses. Serão renovados em defesa do médico e de sua valorização 
todos os poderes sociais do Sindicato: - profissional, com salários justos, condições 
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados dignas de trabalho e implementação da 
Representantes junto à Federação Nacional Classificação Brasileira Hierarquizada de 
dos Médicos e Delegados Regionais, bem Procedimentos Médicos  CBHPM. É proposta 
como seus respectivos suplentes. Compareça. também da chapa “Integração e Conquistas” 
Vote. Sua participação é fundamental para o permanecer na luta pela aprovação do PL 25 
exercício da democracia.(Lei do Ato Médico), como forma de garantir a 

regulamentação da profissão.

A nova diretoria eleita para dirigir o SIMEC terá 

SIMEC realiza eleições

A doença e o médico como paciente
Desde o primeiro contato com a figura do médico ao nascermos, passando pelos encontros 

durante a infância e adolescência com o pediatra e consultas ocasionais com o médico a 

depender do estado de sua saúde ou ausência da mesma, até a escolha de ser médico e 

alcançar uma vaga na tão sonhada Faculdade de Medicina, o futuro médico passa por 

contundente transformação.
Durante o seu curso, o futuro médico aprende a reconhecer sinais e sintomas que definem 

diversas patologias e algumas vezes no seu imaginário passa a se enquadrar em alguma 

patologia durante uma aula ou leitura de um livro.

Continua pag. 02
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DELEGADO SINDICAL I E II POR 
REGIÃO ASSIM DISCRIMINADOS:

CHAPA 1 - INTEGRAÇÃO  E 

CONQUISTAS

LOCAIS DE VOTAÇÃO EM FORTALEZA

CONSELHO FISCAL  EFETIVOS

SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL

NO INTERIOR
DELEGADOS REPRESENTANTES 
JUNTO A FENAM

Cariri: José Flávio Pinheiro Vieira
Sobral/Ibiapina: Francisco de Oliveira 
Lima e Francisco José de Azevedo 
Fontenele Sertão Central:  José Carlos 
Martins Filho
Inhamuns: Francisco Soares Costa

Interior: Nilson de Moura Fé, Suplente de Aracati: Francisco de Assis Nunes da 
Diretor de Relações com o Interior: Costa
Fernando Cruz Januário, Diretor de Presidente: José Tarcísio da Fonseca Dias, Iguatú: Joab Soares de Lima 
Formação e Relações Sindicais: José Vice-Presidente: José Edílson Araújo 
Carlos Albuquerque, Suplente de Diretor e Melo, Secretária Geral:  Ana Lúcia de 
Relações Sindicais: Tiago Magalhães Almeida Ramalho, Secretário Geral - Sindicato dos Médicos
GurgelAdjunto: Samuel Abranques de Oliveira, - Conselho Regional de Medicina

Diretor Financeiro e Patrimônio: Raimundo - Hospital Geral de Fortaleza
José Arruda Bastos, Diretor Financeiro e - Hospital de Messejana do Coração

Aldaíza Marcos RibeiroPatrimônio Adjunto: Virgínia Maria Ramos - Instituto Dr. José Frota
Francisco das Chagas Dias MonteiroSampaio, Diretor de Assuntos Jurídicos: - Faculdade de Medicina
Pedro Henrique de Menezes FelisminoLuis Emanuel de Assiz, Suplente de Diretor - Hospital Infantil Albert Sabin

- Hospital Geral César Calsde Assuntos Jurídicos: José Wellington 
- Hospital São JoséCamerino de Oliveira, Diretor de 

Mary Ann Castelo Branco Arruda - Santa Casa de Misericórdia de Divulgação e Imprensa: José Maria Arruda 
Suerda Guiomar Fernandes Feijó FortalezaPontes, Suplente de Diretor de Divulgação 
Luis Beserra Dantase Imprensa: Luiz Carlos Andrade de 

Morais, Diretor de Defesa Profissional: 
Aracati, Baturité, Crateús, Iguatú, Antero Gomes Neto, Suplente de Diretor 
Itapipoca, Juazeiro do Norte, Quixadá, de Defesa Profissional: Mariana Mota 

Maria de Fátima Castro Dias Limoeiro do Norte, Russas, Tianguá e Moura Fé, Diretor de Relações com o 
Teresinha Braga Monte Sobral.

SIMEC- Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará

Emília Augusta -  Assessora de Imprensa do SIMEC-  Tel. 3264.2042

Fonte: AHECE - Tel. 3253.5439

AHECE - Associação dos Hospitais/CE
apóia a TecnHospitalar 2006

1º Encontro Internacional de Gestão 
Hospitalar dos Países de Língua 
Portuguesa e 1º Seminário Internacional de 
Manutenção Hospitalar dos Países de 
Língua Portuguesa.
Nasce a TecnHospitalar proporcionando, 
aos gestores e técnicos de manutenção 
hospitalar, a oportunidade de atualização 
imprescindível.
Para o expositor abrem-se novos mercados 
e a oportunidade de negócios com 
compradores que já compram, em grande 
escala, o que se produz no Ceará, no 
Nordeste e no Brasil. Temos preço e 
qualidade para competir.
Tudo isso ficou mais fácil com os vôos 
diários para Lisboa, com 6 horas, sem 
escalas e Cabo Verde em apenas 3,30h.
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SIMEC realiza eleições

AHECE

Associação dos Hospitais
do Estado do Ceará

Av. Santos Dumont, 1267 - 6º andar - Salas 607/608 
Centro Comercial Barros Leal - Aldeota CEP: 60150-160

Fone: (85) 3253.5439 - 3231.7761
ahece@secrel.com.br

PROVIMP - Projeto De Integração Médico-Paciente 

I Curso de Abordagem do Paciente
em Situações Clínicas Especiais

E-mail:juju_bastosc@hotmail.com - Fone: (85) 3227.7808

Esq/Dir: Luiz Edilberto, Carol Soares, Kérsia Ribeiro, Ana Lígia Rocha, Priscila Silvestre e Juliana Bastos

o dia 17/10 a 31/10 de 2005, O QUE É O PROVIMP?
promovido pela Provimp, realizou-

O PROVIMP  Projeto de Integração Nse no auditório da Sociedade de 
Médico-Paciente surgiu em 1997 a partir Pediatria o I Curso de Abordagem do 
de idealização de um grupo de Paciente em Situações Clínicas 
estudantes de medicina que, durante a Específicas.
disciplina de fundamentos da Prática e A abertura do evento deu-se com cenas 
Assistência Médica e um estágio de 1 do filme Sociedade dos Poetas Mortos, 
mês na Santa Casa de Misericórdia de para, às 19:00h, o Dr. Álvaro Madeiro dar 
Fortaleza, ao entrar em contato direto início as palestras programadas.

Participaram do evento como com a precária situação do Sistema de 
conferencistas: Dr. Álvaro Madeiro, Dr. Saúde, constataram muitas falhas no 
George Magalhães, Dr. Almir Castro, Dra. atendimento aos doentes.

O PROVIMP pretende propiciar a Helena Carvalho, Dra. Terezinha Leitão, 
convivência entre acadêmicos, médicos Dra. Marli Galvão, Dra. Andréia, Dr. João 
e pacientes para a formação de Macedo, Dr. Paulo Eduardo Campelo, Dr. 
profissionais mais humanos, que João Martins, Dr. Erick Messias, Dr. José 
poderão corrigir as deficiências tanto do Mauro Gifoni, Dra. Márcia Holanda, Dr. 
serviço de saúde público, quanto Fabio Gomes, Dra. Mauren Knolseisen, 
particular.Dra. Helena Pitombeira.
Os objetivos básicos do PROVIMP são:Como descontração foram exibidos 
- Estudar a RPM em profundidadecenas do filme A Cura, Tempo de 
- Estudar a importância do RPM entre Despertar, Vida Sem Fim, Diário de Uma 
alunos e profissões.Paixão, e um documentário sobre os 
- Transpor para a prática os Doutores da Alegria.
conhecimentos teóricos sobre RPM Um evento que marcou em  definitivo a 
(Relação Médico-Paciente).presença da Provimp na vida médica do 

Ceará, apoiando a medicina na sua 
correlação médico-paciente.

INSCRIÇÃO: (VAGAS LIMITADAS)
Institucional: R$ 600,00 para 03 pessoas
Individual: R$ 250,00 antecipado, R$ 300,00 no 
dia.
Estudante: R$ 50,00 antecipado, R$ 70,00 no 
dia.
Maiores informações: www.clca.com.br
AHECE - Associação dos Hospitais do Estado 
do Ceará - Fones: (85) 3253.5439 - 3231.1761

AHECE - Associação dos Hospitais do Estado do Ceará

De 07 a 10 de Março 1º Enc. de Gestão Hospitalar e 1º Sem. de Manutenção Hospitalar dos Países de Língua Portuguesa - (85) 3253.5439

INMETRO
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001

OCS-0010

PALC
SBPC/ML

o processo seletivo da Residência da instituição, assinado pelo diretor do emitido pelo evento científico ou o resumo 
Médica (RM), organizado pela hospital e coordenador da residência). Os do trabalho publicado nos anais do NEscola de Saúde Pública do Ceará candidatos que fizeram especialidades congresso; cartas de aceite de temas 

(ESP), para admissão em programas de que exigem pré-requisito (cardiologia, l i v res ,  exped idos  por  comissão 
RM dos hospitais estaduais de referência pneumologia etc.) e estão se habilitando organizadora de congressos, não são 
do Sistema Único de Saúde (SUS) no para o R3, não serão pontuados pelos garantias de que o trabalho foi 
Ceará, são usados, na análise curricular, programas prévios. São designados 10 apresentado.
dois modelos de Curriculum Vitae (CV) pontos por ano de estágio, limitado ao A Aprovação em Concurso Público é 
padronizado: o modelo A, que deve ser máximo de dois anos completos. restrita a cargos na área médica, não 
preenchido pelos candidatos às áreas Para diferenciar programas de RM que importando a esfera administrativa, sendo 
básicas e especialidades de acesso direto cobram Monografia de conclusão dos que cons ignados 5  pontos  aos que 
(que não exigem pré-requisito) e o modelo não o fazem, são consignados 10 pontos comprovarem esse título. Acesso a 
B, apropriado aos candidatos às por monografia apresentada durante a empregos privados, mesmo que por 
especialidades que exigem pré-requisito, residência, podendo registrar até duas, concursos, não tem validade para o 
a exemplo de: Cardiologia, Cirurgia devidamente comprovada em sua versão certame; também não é considerada 
Cardiovascular, Cirurgia Plástica, definitiva ao entrevistador. declaração de aprovação em prova de 
N e o n a t o l o g i a ,  N e u r o l o g i a ,  Os Cursos recebem um ponto por cada e seleção para residência, por não se ser ratificada por: fluência testada pelo 
G a s t r o e n t e r o l o g i a  P e d i á t r i c a ,  são aferidos somente os da área médica, caracterizar esta como concurso. examinador, certificado de proficiência 
Pneumologia e Urologia. ministrados com um mínimo de 40 h/aula, O Curso de Especialização requer seja (Michigan, Toefl, Cambridge, DAF etc.) ou 
O princípio que norteia a aplicação do sendo habilitados até cinco cursos. O esse relacionado à área médica, como experiência, como médico ou estagiário, 
Modelo B é o de que se trata de pontuação curso sem menção de carga horária no medicina do trabalho, saúde pública, em serviço médico estrangeiro por mais de 
curricular pós-graduada, para aferir, certificado é interpretado como inferior a administração hospitalar; o mesmo 30 dias; a ela são conferidos 3 pontos.
portanto, títulos obtidos após a graduação, 40 horas-aula, não recebendo pontos. somente será considerado válido, se tiver, Por muitos anos, o processo seletivo da 
dado que são candidatos que postulam Lembra-se que só serão considerados os no mín imo,  360 horas/au la ,  de RM do SUS no Ceará aplicava um único 
uma residência especializada, já sendo cursos realizados após a graduação conformidade com a Resolução No modelo de análise curricular, porém a 
eles portadores de certificado de Aos Artigos Publicados em Periódicos 01/2002 do CNE, condição que justifica a comissão responsável pela seleção, após 
conclusão de um programa de RM, em Científicos Médicos, são atribuídos até 20 concessão de 5 pontos. seguidas reuniões com os coordenadores 
área básica. Procura-se, nesse modelo, pontos, isto é, 5 para cada; a pontuação é Para os que exerceram função de de programas de RM e respectivos 
incluir itens que são usualmente semelhante, independente de ser Preceptoria em residência prévia, em preceptores, considerou oportuno 
almejados e alcançados por médicos nos publicado em revista nacional ou programa reconhecido pela CNRM, são desmembrar os itens, que eram mais 
primeiros anos de exercício profissional, estrangeira,  e se o candidato foi o autor atribuídos 7 pontos, muito embora não pertinentes ao período subseqüente à 
na vigência da RM. Em nenhuma hipótese principal ou co-autor, podendo ser seja instituído um período mínimo de graduação, incorporando outros títulos, 
acolhe-se certificação ou documento inscritos até três artigos. Resumos ou meses, para tal experiência. conformando um novo modelo melhor 
atinente ao tempo da graduação. trabalhos estruturados dispostos em anais O Título de Especialista garante ao ajustado aos candidatos que prestam 
No item Estágio Hospitalar Público não de eventos científicos não são validados candidato 10 pontos, se obtido mediante concurso para os programas de 
são qualificados plantões ou qualquer como artigos publicados, mas podem ser concurso de prova e títulos, elaborado por especialidades, experiência esta que tem 
outra forma de serviço que configure pon tuados  como  ap resen tados ,  sociedade médica nacional, após o sido adotada, com sucesso, nos últimos 
trabalho remunerado ou emprego. Quem respeitado o limite de, no máximo, cinco término da residência, nos moldes do TEP, cinco anos. Nesse tipo de análise, a 
fez um ou mais anos de residência, que desses trabalhos. TEGO, TEA etc. Não são considerados, p r io r idade  dos  pon tos  es tá  no  
não seja a do pré-requisito para a Os Traba lhos Apresentados em para efeito de pontuação, o registro de reconhecimento das qualificações obtidas 
especialidade, será pontuado. Também C o n g r e s s o s  s ã o  b e n e f i c i a d o s  especialidade emitido pelo Conselho depois da diplomação do médico, 
será pontuado o 3o ano de residência, se ind iv idua lmente  com um ponto ,  Regional de Medicina, e nem o certificado validando sobremodo o que foi realizado 
opcional, caso haja comprovação (deverá permitindo-se incluir até cinco deles. É de conclusão da RM. durante o período da RM prévia. 
apresentar declaração em papel timbrado acatado como comprovante o certificado A Proficiência em Língua Estrangeira pode 

Marcelo Gurgel Carlos da Silva - Coordenador do Curso de Medicina da UECE - FONE: (85)  3288.4400

RESIDÊNCIA MÉDICA

Análise curricular de seleção da residência 
médica especializada do SUS no Ceará

De 07 a 10 de Março 1º Enc. de Gestão Hospitalar e 1º Sem. de Manutenção Hospitalar dos Países de Língua Portuguesa - (85) 3253.5439

Aos Artigos 
Publicados em 

Periódicos 
Científicos Médicos, 
são atribuídos até 

20 pontos(...)

Fones(85): 3086.8495 - 3254.4051 - Cel.: 8815.4233 -  E-mail: junah@pop.com.br
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DELEGADOS REPRESENTANTES 
JUNTO A FENAM

Cariri: José Flávio Pinheiro Vieira
Sobral/Ibiapina: Francisco de Oliveira 
Lima e Francisco José de Azevedo 
Fontenele Sertão Central:  José Carlos 
Martins Filho
Inhamuns: Francisco Soares Costa

Interior: Nilson de Moura Fé, Suplente de Aracati: Francisco de Assis Nunes da 
Diretor de Relações com o Interior: Costa
Fernando Cruz Januário, Diretor de Presidente: José Tarcísio da Fonseca Dias, Iguatú: Joab Soares de Lima 
Formação e Relações Sindicais: José Vice-Presidente: José Edílson Araújo 
Carlos Albuquerque, Suplente de Diretor e Melo, Secretária Geral:  Ana Lúcia de 
Relações Sindicais: Tiago Magalhães Almeida Ramalho, Secretário Geral - Sindicato dos Médicos
GurgelAdjunto: Samuel Abranques de Oliveira, - Conselho Regional de Medicina

Diretor Financeiro e Patrimônio: Raimundo - Hospital Geral de Fortaleza
José Arruda Bastos, Diretor Financeiro e - Hospital de Messejana do Coração

Aldaíza Marcos RibeiroPatrimônio Adjunto: Virgínia Maria Ramos - Instituto Dr. José Frota
Francisco das Chagas Dias MonteiroSampaio, Diretor de Assuntos Jurídicos: - Faculdade de Medicina
Pedro Henrique de Menezes FelisminoLuis Emanuel de Assiz, Suplente de Diretor - Hospital Infantil Albert Sabin

- Hospital Geral César Calsde Assuntos Jurídicos: José Wellington 
- Hospital São JoséCamerino de Oliveira, Diretor de 

Mary Ann Castelo Branco Arruda - Santa Casa de Misericórdia de Divulgação e Imprensa: José Maria Arruda 
Suerda Guiomar Fernandes Feijó FortalezaPontes, Suplente de Diretor de Divulgação 
Luis Beserra Dantase Imprensa: Luiz Carlos Andrade de 

Morais, Diretor de Defesa Profissional: 
Aracati, Baturité, Crateús, Iguatú, Antero Gomes Neto, Suplente de Diretor 
Itapipoca, Juazeiro do Norte, Quixadá, de Defesa Profissional: Mariana Mota 

Maria de Fátima Castro Dias Limoeiro do Norte, Russas, Tianguá e Moura Fé, Diretor de Relações com o 
Teresinha Braga Monte Sobral.

SIMEC- Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará

Emília Augusta -  Assessora de Imprensa do SIMEC-  Tel. 3264.2042

Fonte: AHECE - Tel. 3253.5439
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apóia a TecnHospitalar 2006

1º Encontro Internacional de Gestão 
Hospitalar dos Países de Língua 
Portuguesa e 1º Seminário Internacional de 
Manutenção Hospitalar dos Países de 
Língua Portuguesa.
Nasce a TecnHospitalar proporcionando, 
aos gestores e técnicos de manutenção 
hospitalar, a oportunidade de atualização 
imprescindível.
Para o expositor abrem-se novos mercados 
e a oportunidade de negócios com 
compradores que já compram, em grande 
escala, o que se produz no Ceará, no 
Nordeste e no Brasil. Temos preço e 
qualidade para competir.
Tudo isso ficou mais fácil com os vôos 
diários para Lisboa, com 6 horas, sem 
escalas e Cabo Verde em apenas 3,30h.
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SIMEC realiza eleições

AHECE

Associação dos Hospitais
do Estado do Ceará

Av. Santos Dumont, 1267 - 6º andar - Salas 607/608 
Centro Comercial Barros Leal - Aldeota CEP: 60150-160

Fone: (85) 3253.5439 - 3231.7761
ahece@secrel.com.br

PROVIMP - Projeto De Integração Médico-Paciente 

I Curso de Abordagem do Paciente
em Situações Clínicas Especiais

E-mail:juju_bastosc@hotmail.com - Fone: (85) 3227.7808

Esq/Dir: Luiz Edilberto, Carol Soares, Kérsia Ribeiro, Ana Lígia Rocha, Priscila Silvestre e Juliana Bastos

o dia 17/10 a 31/10 de 2005, O QUE É O PROVIMP?
promovido pela Provimp, realizou-

O PROVIMP  Projeto de Integração Nse no auditório da Sociedade de 
Médico-Paciente surgiu em 1997 a partir Pediatria o I Curso de Abordagem do 
de idealização de um grupo de Paciente em Situações Clínicas 
estudantes de medicina que, durante a Específicas.
disciplina de fundamentos da Prática e A abertura do evento deu-se com cenas 
Assistência Médica e um estágio de 1 do filme Sociedade dos Poetas Mortos, 
mês na Santa Casa de Misericórdia de para, às 19:00h, o Dr. Álvaro Madeiro dar 
Fortaleza, ao entrar em contato direto início as palestras programadas.

Participaram do evento como com a precária situação do Sistema de 
conferencistas: Dr. Álvaro Madeiro, Dr. Saúde, constataram muitas falhas no 
George Magalhães, Dr. Almir Castro, Dra. atendimento aos doentes.

O PROVIMP pretende propiciar a Helena Carvalho, Dra. Terezinha Leitão, 
convivência entre acadêmicos, médicos Dra. Marli Galvão, Dra. Andréia, Dr. João 
e pacientes para a formação de Macedo, Dr. Paulo Eduardo Campelo, Dr. 
profissionais mais humanos, que João Martins, Dr. Erick Messias, Dr. José 
poderão corrigir as deficiências tanto do Mauro Gifoni, Dra. Márcia Holanda, Dr. 
serviço de saúde público, quanto Fabio Gomes, Dra. Mauren Knolseisen, 
particular.Dra. Helena Pitombeira.
Os objetivos básicos do PROVIMP são:Como descontração foram exibidos 
- Estudar a RPM em profundidadecenas do filme A Cura, Tempo de 
- Estudar a importância do RPM entre Despertar, Vida Sem Fim, Diário de Uma 
alunos e profissões.Paixão, e um documentário sobre os 
- Transpor para a prática os Doutores da Alegria.
conhecimentos teóricos sobre RPM Um evento que marcou em  definitivo a 
(Relação Médico-Paciente).presença da Provimp na vida médica do 

Ceará, apoiando a medicina na sua 
correlação médico-paciente.

INSCRIÇÃO: (VAGAS LIMITADAS)
Institucional: R$ 600,00 para 03 pessoas
Individual: R$ 250,00 antecipado, R$ 300,00 no 
dia.
Estudante: R$ 50,00 antecipado, R$ 70,00 no 
dia.
Maiores informações: www.clca.com.br
AHECE - Associação dos Hospitais do Estado 
do Ceará - Fones: (85) 3253.5439 - 3231.1761

AHECE - Associação dos Hospitais do Estado do Ceará
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o processo seletivo da Residência da instituição, assinado pelo diretor do emitido pelo evento científico ou o resumo 
Médica (RM), organizado pela hospital e coordenador da residência). Os do trabalho publicado nos anais do NEscola de Saúde Pública do Ceará candidatos que fizeram especialidades congresso; cartas de aceite de temas 

(ESP), para admissão em programas de que exigem pré-requisito (cardiologia, l i v res ,  exped idos  por  comissão 
RM dos hospitais estaduais de referência pneumologia etc.) e estão se habilitando organizadora de congressos, não são 
do Sistema Único de Saúde (SUS) no para o R3, não serão pontuados pelos garantias de que o trabalho foi 
Ceará, são usados, na análise curricular, programas prévios. São designados 10 apresentado.
dois modelos de Curriculum Vitae (CV) pontos por ano de estágio, limitado ao A Aprovação em Concurso Público é 
padronizado: o modelo A, que deve ser máximo de dois anos completos. restrita a cargos na área médica, não 
preenchido pelos candidatos às áreas Para diferenciar programas de RM que importando a esfera administrativa, sendo 
básicas e especialidades de acesso direto cobram Monografia de conclusão dos que cons ignados 5  pontos  aos que 
(que não exigem pré-requisito) e o modelo não o fazem, são consignados 10 pontos comprovarem esse título. Acesso a 
B, apropriado aos candidatos às por monografia apresentada durante a empregos privados, mesmo que por 
especialidades que exigem pré-requisito, residência, podendo registrar até duas, concursos, não tem validade para o 
a exemplo de: Cardiologia, Cirurgia devidamente comprovada em sua versão certame; também não é considerada 
Cardiovascular, Cirurgia Plástica, definitiva ao entrevistador. declaração de aprovação em prova de 
N e o n a t o l o g i a ,  N e u r o l o g i a ,  Os Cursos recebem um ponto por cada e seleção para residência, por não se ser ratificada por: fluência testada pelo 
G a s t r o e n t e r o l o g i a  P e d i á t r i c a ,  são aferidos somente os da área médica, caracterizar esta como concurso. examinador, certificado de proficiência 
Pneumologia e Urologia. ministrados com um mínimo de 40 h/aula, O Curso de Especialização requer seja (Michigan, Toefl, Cambridge, DAF etc.) ou 
O princípio que norteia a aplicação do sendo habilitados até cinco cursos. O esse relacionado à área médica, como experiência, como médico ou estagiário, 
Modelo B é o de que se trata de pontuação curso sem menção de carga horária no medicina do trabalho, saúde pública, em serviço médico estrangeiro por mais de 
curricular pós-graduada, para aferir, certificado é interpretado como inferior a administração hospitalar; o mesmo 30 dias; a ela são conferidos 3 pontos.
portanto, títulos obtidos após a graduação, 40 horas-aula, não recebendo pontos. somente será considerado válido, se tiver, Por muitos anos, o processo seletivo da 
dado que são candidatos que postulam Lembra-se que só serão considerados os no mín imo,  360 horas/au la ,  de RM do SUS no Ceará aplicava um único 
uma residência especializada, já sendo cursos realizados após a graduação conformidade com a Resolução No modelo de análise curricular, porém a 
eles portadores de certificado de Aos Artigos Publicados em Periódicos 01/2002 do CNE, condição que justifica a comissão responsável pela seleção, após 
conclusão de um programa de RM, em Científicos Médicos, são atribuídos até 20 concessão de 5 pontos. seguidas reuniões com os coordenadores 
área básica. Procura-se, nesse modelo, pontos, isto é, 5 para cada; a pontuação é Para os que exerceram função de de programas de RM e respectivos 
incluir itens que são usualmente semelhante, independente de ser Preceptoria em residência prévia, em preceptores, considerou oportuno 
almejados e alcançados por médicos nos publicado em revista nacional ou programa reconhecido pela CNRM, são desmembrar os itens, que eram mais 
primeiros anos de exercício profissional, estrangeira,  e se o candidato foi o autor atribuídos 7 pontos, muito embora não pertinentes ao período subseqüente à 
na vigência da RM. Em nenhuma hipótese principal ou co-autor, podendo ser seja instituído um período mínimo de graduação, incorporando outros títulos, 
acolhe-se certificação ou documento inscritos até três artigos. Resumos ou meses, para tal experiência. conformando um novo modelo melhor 
atinente ao tempo da graduação. trabalhos estruturados dispostos em anais O Título de Especialista garante ao ajustado aos candidatos que prestam 
No item Estágio Hospitalar Público não de eventos científicos não são validados candidato 10 pontos, se obtido mediante concurso para os programas de 
são qualificados plantões ou qualquer como artigos publicados, mas podem ser concurso de prova e títulos, elaborado por especialidades, experiência esta que tem 
outra forma de serviço que configure pon tuados  como  ap resen tados ,  sociedade médica nacional, após o sido adotada, com sucesso, nos últimos 
trabalho remunerado ou emprego. Quem respeitado o limite de, no máximo, cinco término da residência, nos moldes do TEP, cinco anos. Nesse tipo de análise, a 
fez um ou mais anos de residência, que desses trabalhos. TEGO, TEA etc. Não são considerados, p r io r idade  dos  pon tos  es tá  no  
não seja a do pré-requisito para a Os Traba lhos Apresentados em para efeito de pontuação, o registro de reconhecimento das qualificações obtidas 
especialidade, será pontuado. Também C o n g r e s s o s  s ã o  b e n e f i c i a d o s  especialidade emitido pelo Conselho depois da diplomação do médico, 
será pontuado o 3o ano de residência, se ind iv idua lmente  com um ponto ,  Regional de Medicina, e nem o certificado validando sobremodo o que foi realizado 
opcional, caso haja comprovação (deverá permitindo-se incluir até cinco deles. É de conclusão da RM. durante o período da RM prévia. 
apresentar declaração em papel timbrado acatado como comprovante o certificado A Proficiência em Língua Estrangeira pode 

Marcelo Gurgel Carlos da Silva - Coordenador do Curso de Medicina da UECE - FONE: (85)  3288.4400

RESIDÊNCIA MÉDICA

Análise curricular de seleção da residência 
médica especializada do SUS no Ceará
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Aos Artigos 
Publicados em 

Periódicos 
Científicos Médicos, 
são atribuídos até 

20 pontos(...)

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

• R e v i s t a s

• J o r n a i s

• C a r d á p i o s  P u b l i c i t á r i o s

• S i t e s • L i v r o s

Os padrões editoriaismelhores 

 estratégicamente para vender mais



I) Tratamento não medicamentoso: 
reduzir a ingestão de sal, reduzir o peso 
para  o  idea l ,  a t i v idade f ís ica  
(caminhadas) se possível diária, reduzir 
ou suspender o álcool, abolir o fumo, 
administrar as tensões e realizar 
atividades de lazer. 
II)Tratamento farmacológico: existe um 

 pressão alta (hipertensão) é havendo uma tendência a níveis grande número de drogas que são 
muito comum, sobretudo no menores quando se encontra em catalogadas por sua forma de atuação e 
adulto, e “silenciosa” porque em repouso ou dormindo. Para o adulto, A só o médico poderá selecionar o(s) 

muitas pessoas que a têm não há valores acima de 140mmHg(pressão medicamento(s) mais adequado(s) para 
manifestação de sintomas e, às vezes, a s i s t ó l i c a )  e / o u  a c i m a  d e  cada paciente após avaliação clínica e 
descoberta da mesma dá-se de forma 90mmHg(pressão diastólica) são física do mesmo.Estes medicamentos 
ocasional durante o exame médico (em considerados anormais, portanto são  usados  de  fo rma  iso lada  
c o n s u l t a s  d e  r o t i n a )  o u  p o r  merece investigação e tratamento, se (monoterapia) ou em associações 
acometimento de um “órgão alvo”. Os necessário. sinérgicas para o adequado controle da 
três órgãos que mais freqüentemente A hipertensão pode ser primária ou pressão e bem estar do paciente.
sofrem as consequências da elevação então secundária ao acometimento de Tratamento de doenças subjacentes 
da pressão arterial são: rins (nefropatia um outro órgão.Mais de 95% dos como: diabetes, gota, disfunção 
crônica, insuficiênfia renal), coração indivíduos hipertensos têm a forma metabólica, etc é importante como 
( infar to,  insuf ic iência cardíaca, primária cujo fator determinante é a coad juvante  do t ra tamento da 
hipertrofia miocárdica) e cérebro herança genética. Outras causas de hipertensão. Como ocorre com a maioria 
(acidentes vasculares isquêmicos ou elevação da pressão ou que contribuem das doenças, o importante no 
hemorrágicos, alterações visuais). para isto são: obesidade, falta de tratamento da hipertensão é preveni-la, 
A pressão arterial no ser humano não é atividade física, estresse, fumo, excesso adotando dieta saudável, manutenção 
constante e ela oscila dentro dos valores de bebidas alcoólicas, etc. do peso corpóreo e atividade física 
considerados normais ao longo do dia, O tratamento divide-se em duas frentes: regular.

Eritônio Façanha - Médico Cardiologista - E-mail: erirtoniofacanha@yahoo.com.br 
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“A inimiga silenciosa”

Gefunden - Von Goethe O Achado - Versão de João de Deus

Ich ging im Walde so für mich hin
Und nichts zu suchen, das war mein Sinn.
Im Schatten, sah ich eine Blümchen steh'n
Wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön.
Ich Wolt'es brechen, da sagt'es fein
Soll ich zum Welken gebrochen sein?
Ich grub's mit allen den würzlein aus
Zum Garten trug ich's am hübschen Haus
Und pflanzt'es wieder am stillen Ort,
Num wächst es wieder und  blüht so fort!

Fui à floresta (para desfalecer:
encontrar-me), por Devo eu, para murchar, 
mim mesmo. quebrada ser?
E nada procurar, Arranquei a plantinha com 
andando a esmo. todas as raízes e carinho...
Na sombra vi uma Do jardim d'uma bela casa 
florzinha de tons levei-a a caminho.
amarelos Plantei-a, outra vez, em 
Como estrela lugar silente, a sorrir...
brilhante com Onde agora cresce e já 
olhinhos belos. começa a florir!
Quis tira-la, então 
disse-me com voz a 

além do elegante gesto, espontâneo, de xmo. Sr. Dr. José Murilo de Carvalho 
corrigir os senões de que alguns textos Martins. Professor Emérito da E padeciam.Universidade Federal do Ceará - UFC, 
Ao desprendido confrade Cel. Gutemberg Presidente da Academia Cearense de Letras, 
Liberato de Andrade, Presidente da UBT -  em nome de quem saudamos as Exmas Sras. 
Fortaleza/Ce, pelo brilho que emprestou às e Srs. Presidentes e/ou representantes das 

orelhas do livro em tela.d e m a i s  A c a d e m i a s  e  
Ao percuciente crítico e poeta Associações Literárias com 
Walter Miranda Filho, Vice-assento à augusta mesa  já 
Presidente da Sobrames/Ce, que nomeadas pela cerimonialista, 
se dispôs a garimpar centelhas na escritora Francinete Azevedo, a 
mina em exaustão e, se algo de quem agradecemos.
s igni f icat ivo a inda se lhe Diletos confrades e confreiras, 
apresentasse, traçar-lhe o perfil. amigos, amigas, senhoras e 
Assim o fez e se houve mui a senhores:
c o n t e n t o ,  p e l o  q u e  l h e  Transitando entre Luzes e 
a g r a d e c e m o s  o  v a l o r o s o  Sombras no acalanto da Prosa e 
posfácio.V e r s o s  M a t i z a d o s ,  
Ao eminente tribuno Prof. Dr. José apresentamo-nos, a todos vós, 
Maria Chaves, jardineiro do florir uma vez mais; contudo, não vos 
sobrâmico, semeador de afagos, preocupeis, que seremos 
d'esperanças, o qual nos acaba breves e objetivos.
de brindar com uma alocução Ao nos debruçarmos sobre a 

eletrizante e irretocável  matida em segredo a página em branco, na qual deixaríamos o 
sete chaves  cujo condão foi o de nos registro do indeclinável agradecer, pedimos a 
encantrar com o preito da amizade, tangida Deus nos iluminasse no cumprimento da 
que foi pelo sopro da emoção!tarefa ingente, embora honrosa e gratificante.
Com isto há de convir o ilustre poeta-A todos vós que compareceis a este ato 
Presidente, José Telles!festivo do intelecto, cheios de alegria e de 
À beletrista Benildes Batista, pela paciência e demonstração de apreço, os nossos sinceros 
zelo na digitação dos textos e, como arte-agradecimentos.
finalista, pela criação da capa, assistência à Essa part ic ipação tem-se revelado 
diagramação e impressão da obra.fundamental ao êxito das empreitadas dos 
Ao Náutico Atlético Cearense, Dr. Joaquim que, como nós, se entregam, de corpo e alma, 
Guedes Neto do Ceará, Pela fidalga acolhida; a tão relevante mister, árduo, porém 
ao violonista Julierne, que nos veio brindar alentador.
com seus belos acordes, o nosso muito Agradecimentos especiais à preclara 
obrigado!escritora Giselda Medeiros, Presidente da 
A todos os presentes, as alegrias desta noite, AJEB Nacional, pelo seu abalizado, mas 
que é vossa!também generoso e desvanecedor prefácio, 

Esq/Dir: Juvenal Menezes (Editor-Chefe Jornal do Médico)

Dr. Lúcio Alcântara (Governador Estado Ceará) e

Josemar Argollo (Coord. Edição/Mkt Jornal do Médico)

O Jornal do Médico

faz bem para 
saúde.

O Doutor falou!
Contatos:
(85) 3086.8495 - 8815.45233 
junah@pop.com.br

João de Deus - Médico Escritor - FONE: (85) 3234.357 / 3262.7241 

CULTURA

Uma vez mais!

essejana - Núcleo de oito a 10 pessoas, com as sessões 
Transtornos Ansiosos é o durante cerca de uma hora.Mprimeiro serviço especializado O programa de estudo na assistência 

em patologias desse gênero na rede aos portadores prevê três fases: 
pública no Ceará. A unidade oferece piscoeducação, reestruturação 
diagnóstico e tratamento para fobias, cognitiva e exposição ao elemento 
pânico e obsessão. temido. A equipe do Nuta é formada 
Medo de ser considerado louco. Esse por psiquiatras e psicoterapeutas. No 
estigma leva os portadores de serviço, além do diagnóstico, também 
transtornos de ansiedade (TA) a não são disponibilizados os recursos 
procurarem ajuda médica ou quando usados no tratamento como a terapia, 
recorrem, é de qualquer outra que apresenta bons resultados, e a 
especialidade, menos o psiquiatra. Isso medicação, cuja dosagem varia de 
faz com que cerca de 60% das pessoas acordo com o paciente. Alexandre 
que têm ansiedade procurem primeiro Sampaio diz que a terapia de grupo 
um clínico geral, pois geralmente permite que as pessoas vejam que 
associam os sintomas a algum não são as únicas a sofrerem e 
problema físico. A proposta da equipe passam a trocar experiências.
do Núcleo de Transtornos Ansiosos 
(Nuta), do Hospital de Saúde Mental de 
Messejana (HSMM), é de diagnosticar, 
oferecer tratamento e também 
esclarecer a população.
José de Anchieta Maciel, diretor clínico 
do HSMM, diz que o serviço vai suprir 
uma carência e beneficiar quem tem 
transtorno de ansiedade. “Essas 
patologias são mal diagnosticadas e 
mal medicadas.” O TA e a depressão 
são responsáveis por faltas ao trabalho. 
Na maioria das vezes, sintomas como 
taquicardia, dificuldade para respirar, 
causados por crise de ansiedade, são 
confundidas com doenças cardíacas e 
o cardiologista é o profissional 
procurado.
O psiquiatra observa que o diagnóstico 
precoce e a terapêutica. Esse é o 
objetivo do nosso serviço que atenderá 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O 
coordenador do Nuta, Alexandre 
Sampaio, que é psiquiatra, acrescenta 
que os grupos são formados de acordo 
com o transtorno. Cada grupo tem de 

Notícias Hospitalares

Assessoria de Imprensa do HSMM  - FONE: (85)  3101.4311

HSMM - Hospital de Saúde Mental 
de Messejana Núcleo oferecerá 
atendimento especial

Hipertensão Arterial
Cérebro
(derrame)

Olhos
(diminuição da visão
por lesões na retina)

Coração
(doençãos 
cardíacas)

Rins
(doenças 
renais)

Artérias
(doenças 

vasculares 
periféricas)

(...) Isso faz com que 

cerca de 60% das 

pessoas que têm 

ansiedade procurem 

primeiro um clínico 

geral, pois geralmente 

associam os sintomas a 

algum problema físico.

NOTEBOOKS
 Celeron
 Centrino
 Pentium 4Rua Costa Barros, 2000 - Loja 07

CEP: 60.160-281 - Aldeota

Fortaleza/CE.

E-mail: infobrasil.computadores@gmail.com
Fone: (85) 

3261.0845 / 9117.4468

MONITORES 
 LCD de 15" e 17"
 Samsung
 LG

COMPUTADORES
 Kit computador Celeron
 Kit computador Sempron
 Kit computador Pentium 4
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O investimento mensal é de apenas Que esta explanação cale nos sentimentos 
R$ 30,00 (trinta reais), com todas as corporativistas de cada um e torne esta 
facilidades para sua amortização (UNIMED, ambição em realidade duradoura.

de resposta e retorno muito animador. Diretoria do Clube do Médico está UNICRED, BANCO DO BRASIL e até O CLUBE DO MÉDICO É DO MÉDICO, 
Para melhor conscientizar os colegas hoje trabalhando para que o clube atenda cobrador domiciliar). POIS PARA ELE FOI CRIADO!
estamos prestando nossas contas do ano os seus objetivos, principalmente na Que os colegas já integrados ao sistema, A
2005 para  garantir-lhes que o clube será de seu conceito junto á sociedade de modo conscientizem os demais, a aderirem e 
cada vez  maior e melhor. geral, como o clube da categoria. participarem desta memorável jornada.
A transparência é uma arma poderosa e dela O objetivo de um clube social se atinge com Diversas categorias profissionais têm o seu 
estamos nos valendo para solicitar a trabalho e muita confiança nos parceiros e clube o defendem e divulgam, porque não 
cooperação de todos e a participação cada no futuro. O clube do médico na nossa fazemos o mesmo?
v e z  m a i s  a s s í d u a  p a r a  n o s s o  gestão foi incentivado, é incentivado a 
engrandecimento.empreender esforços e a participar do nosso 
O nome Clube do Médico, querendo ou não, grande plano de trazer de volta todos os 
e s t á  i n t r i n s e c a m e n t e  l i g a d o  colegas que por vários motivos tinham se 
profissionalmente a todos os colegas.afastado do clube.
Dentro dessa premissa, a Diretoria decidiu Inicialmente para regularizar a contribuição 
facilitar o ingresso de todos em seu quadro mensal facilitamos todos os pagamentos, 
social, não cobrando nenhuma jóia para este ace i t amos  novos  p razos  pa ra  a  
acesso e assim fortalecer o mesmo.regularização dos atrasos e fizemos questão 

de faze-los sentir que sem eles o clube Queremos todos irmanados  reconstruindo 
estava enfraquecido. o nosso clube, dotando-o de todos os 

predicados para ser realmente o CLUBE DO Ainda não atingimos os cem por cento 
MÉDICO que desejamos.pretendidos mas já conseguimos um índice 

EXPEDIENTE

COLABORADORES:
Dr. Wilson Pinheiro, Dra. Celina Corte 
Pinheiro. AC Dr. Chagas Oliveira (Pres. 

Acad. Ce Medicina), AC Dr. Geraldo 
Gonçalves, AC Dr. Wilson Accioly, Dr. 

Gilvan dos Santos (Pres. Clube do Médico), 
Dr. Marcelo Gurgel, Dr. Pedro Almino, Dra. 

Suzana Furlani, Dr. Eritônio Façanha, Dr. 
João de Deus (Jotadê), Dr. Cláudio 

Gleidiston (Pres. CREMEC/Cariri), Dr. José 
Flávio (Rep. SIMEC/Cariri), Dr. João 

Ananias (CREMEC/Cariri), Dr. Robério 
Motta (Rep. AMC/Cariri), Dr. Afonso Bruno 
(Reitor FMJ), Dra. Paola Colares de Borba 

(FMJ), Dr. Herculano Silva (FMJ), Dr. 
Napoleão Tavares, Dr. Francimário Bezerra 

(Dir. Geral HESI), Dr. Ricardo Quidute, Dra. 
Ângela Ginbo (FMJ), Dr. Carlos Arcanjo 
(Pres. Cremec/Sobral), Dr. Azevedo (Rep. 
SIMEC/Sobral), Dr. Cadmo Silton (Rep. 

AMB/Sobral).

APOIO E FONTE DE NOTÍCIAS
SMS (Sec. Mun. Saúde Fortaleza/Ce), 
SMSJN (Sec. Mun. Saúde Juazeiro do 
Norte/Ce) SESA (Sec. Estadual Saúde 

Ceará), HGF - Hospital Geral de Fortaleza, 
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chegando até prejudicar os estudos e o 
relacionamento com outros jovens, além de 
causar constrangimento para usar vestuários 
próprios da idade. A princípio, o adolescente não 
sabe se este problema tem cura (cirurgia), e 
chega a pensar que este aumento das mamas 
afeta sua masculinidade. Isto é inverdade. A 
cirurgia é simples, com um bom efeito imediato, que contem o nosso espírito e alma. Na nossa 
ficando pouca ou nenhuma cicatriz aparente. O mente nós temos um equilíbrio entre o corpo e o 
único problema é o adolescente se abrir para os nosso eu. Quando surgem alterações no corpo, 
pais, ou os pais terem uma visão do problema e e este é novamente moldado, voltando a ter uma 
buscar ajuda de um cirurgião plástico de sua nova forma bonita e agradável, nós passamos a 
confiança para fazer os exames necessários até ter uma qualidade de vida melhor.  Usamos 
chegar ao diagnóstico correto. Muitas vezes, o roupas mais modernas, sentimo-nos mais belas, 
problema é causado apenas por um excesso de mais auto confiantes, nos relacionamos melhor 
gordura, onde uma lipo-aspiração é suficiente com as outras pessoas, pois a nossa auto 
para solucionar o problema. Outras vezes o satisfação melhora muito.
problema é na glândula mamária, tendo como 
tratamento, a retirada da mesma por meio de um 
procedimento cirúrgico. Aproveitando o ensejo, 
noticiamos que a grande procura dos homens, 
na área da cirurgia plástica, é a retirada das 

Dra. Suzana Furlani -  Este é um dos mitos que bolsas que se formam ao redor dos olhos. A 
retirada destas bolsas, que é uma cirurgia devemos jogar fora. Cada pessoa é um ser 
simples, torna os pacientes bem mais jovens.individual com suas qualidades e defeitos. Mas 

com certeza, a pessoa pode ficar bem melhor, 
bem mais bonita, parecendo consigo mesma, 
sentindo sua forma mais torneada e melhor 
posicionada. Dra. Suzana Furlani -  O cirurgião não costuma 

tirar férias nos períodos de meio e fim de ano, pois Dra. SUZANA CLARA FURLANI CABRAL, 
estes períodos de férias, são usados pelos 

Médica, Cirurgiã Plástica, primeira mulher 
pacientes para fazer suas plásticas idealizadas. 

a ocupar o cargo de Presidente da Dra. Suzana Furlani -  Temos obtido excelentes São também os períodos em que o cirurgião 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, trabalha mais. A Internet está globalizando a resultados com a remoldagem das gorduras 

cirurgia plástica e hoje podemos agilizar exames, localizadas. Em certas regiões, a gordura não no Brasil, responde às nossas principais 
fotografias, dúvidas, através do computador. sai com malhação nem com massagens. Neste curiosidades e dúvidas da cirurgia plástica.
Temos atualmente, pacientes de várias cidades caso, a cirurgia plástica pode intervir com grande 
do interior, da Capital, e também de outros países. sucesso. Temos porem de agir com cautela e 
É necessário gostar muito da profissão e sentir-cuidado: a pessoa estar com o peso adequado, 
nos úteis e colaboradores da felicidade de ter uma pele de boa consistência e elasticidade. 

Dra. Suzana Furlani -  Sim, aumentou o número e Em média, é aconselhável retirar 5 % do peso nossos pacientes. O perfil ideal de meu paciente 
é que ele, ou já conheça o meu trabalho, ou a qualidade dos cirurgiões plásticos em nossa corporal, isto é, não costumamos retirar mais do 
tenha informação através de outras pessoas, cidade e no país. Novas técnicas e táticas, que 3 litros de gordura. Então devemos nos 
pois a confiança em nós e a grande vontade de aparelhagens mais modernas vieram a facilitar e conscientizar que a lipoescultura não é para 
se operar, de acordo com minha experiência, tornar a cirurgia plástica mais eficiente e prática, emagrecer, mas sim para remodelar o contorno 
são os principais fatores de um ótimo resultado com melhores resultados, como também corporal.
da cirurgia.serviram para tornar a anestesia bem mais A cirurgia deve ser realizada dentro de sala 
Gosto muito de ajudar as pessoas a melhorar a segura.  A mídia acelerou as publicações neste cirúrgica, com todos os cuidados de segurança.
sua imagem e auto-estima. Não gosto de campo da cirurgia estética e cirurgia reparadora, 
vaidade excessiva. Sempre aviso aos meus e, as pessoas estão mais conscientes da 
clientes que podemos melhorar e mudar os necessidade da conservação e melhora de 

alguma parte de seu corpo. seus problemas exteriores, mas os seus 
problemas interiores, você deve mudar, para 

Dra. Suzana Furlani -  A ginecomastia, ou seja, o que cada cliente tenha o equilíbrio da beleza, 
aumento das mamas masculinas, dá-se no paz e amor. A beleza do paciente é minha 
período da adolescência e na meia idade. Na realização.Dra. Suzana Furlani -  O nosso corpo é a parte adolescência causa um drama terrível, 

Jornal do Médico - é correto fazer uma super 
expectativa da cirurgia plástica, pensando que 
iremos ficar como a artista A ou B?

Jornal do Médico - Fale um pouco da sua vida 
profissional?

Jornal do Médico - Qual a sua opinião sobre a 
realização da cirurgia de Lipoescultura?

Jornal do Médico - Esta corrida para a cirurgia 
plástica tem explicação especial?

Jornal do Médico - Muitos homens vivem um 
drama em silêncio: a ginecomastia. Qual a 
solução disponível na cirurgia plástica?

Jornal do Médico - Como a auto estima pode ser 
melhorada com a cirurgia plástica?
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Aquisição de aparelhagem de som e Projeto da barraca com vista para o mar; Festa Natalina (17/12/05) do HSJ - 
O que fizemos, disponibilização de espaço e Implantação do site do clube (em HOSPITAL SÃO JOSÉ no Clube do 

equipamentos de som para ensaios andamento); Médico;
musicais; Regularização de carteirinhas para maior Realização de Calouradas dos o que 
Higienização dos sanitários do clube segurança dos associados; Acadêmicos da UFC;
diariamente; Contratação de segurança; Reforma da iluminação da quadra, investimos e o 
Reforço da arborização do clube e do Reunião para fortalecimento do Clube do iluminação externa. (Aquisição de 05 
estacionamento; Médico (foi em 29/NOV05  na UNICRED) postes) todos à vista;que 
Limpeza externa do clube; Participação da UNIMED, UNICRED, Aquisição de balança digital, capacitando 
Conserto da central de gás; AMC, e CANGURU PRODUÇÕES, com o clube para qualquer evento;conseguimos...
Limpeza total da área do futuro campo de o objetivo de ser planejado um projeto Implantação de cerca viva;
futebol soçaite (projeto); para viabilização permanente do CLUBE Novo convênio com a Coelce, instalando Restaurante;  pintura do telhado; 
Projeto de implantação de energia limpa DO MÉDICO. Compareceram a esta novos medidores (relógios) gerando reconstrução de 05 mesas em 
(eólica e solar); reunião: Dr. Gilvan (Presidente), Dr. economia de mais de 15% mês no massaranduba  para as palhoças, preços 

Morano, Dr. Marco Aurélio e a Diretoria consumo;Rede de proteção do alambrado com imbatíveis e pagamentos com  Cartões 
da UNICRED; Pintura do Salão Nobre, recuperação dos 40m (doado pelos atletas-médicos da de Crédito (Hipercard e Visa) on-line.

diretoria no valor de R$ 550,00); Regularização e negociação de dívidas sanitários e instalação elétrica;Manutenção dos toboàguas;
como (FGTS, INSS e FORNECEDORES) Limpeza da frente do Clube;Continuação da parceria com a UNIFOR Aquisição de novos filtros para as 

- 2º curso de formação de Cumins; realização da VII Taça UNIMED de Aquisição de 03 anéis para aumento de piscinas Adulto  Infantil;.
Xadrez em parceria com a UNIMED- vasão da capacidade do poço;Novos cardápios produzidos pela Reaparelhamento da cozinha do clube 
FORTALEZA;(JUNAH EDITORES); Quitação de 13º dos funcionários com (utensílios e fogão industrial)



I) Tratamento não medicamentoso: 
reduzir a ingestão de sal, reduzir o peso 
para  o  idea l ,  a t i v idade f ís ica  
(caminhadas) se possível diária, reduzir 
ou suspender o álcool, abolir o fumo, 
administrar as tensões e realizar 
atividades de lazer. 
II)Tratamento farmacológico: existe um 

 pressão alta (hipertensão) é havendo uma tendência a níveis grande número de drogas que são 
muito comum, sobretudo no menores quando se encontra em catalogadas por sua forma de atuação e 
adulto, e “silenciosa” porque em repouso ou dormindo. Para o adulto, A só o médico poderá selecionar o(s) 

muitas pessoas que a têm não há valores acima de 140mmHg(pressão medicamento(s) mais adequado(s) para 
manifestação de sintomas e, às vezes, a s i s t ó l i c a )  e / o u  a c i m a  d e  cada paciente após avaliação clínica e 
descoberta da mesma dá-se de forma 90mmHg(pressão diastólica) são física do mesmo.Estes medicamentos 
ocasional durante o exame médico (em considerados anormais, portanto são  usados  de  fo rma  iso lada  
c o n s u l t a s  d e  r o t i n a )  o u  p o r  merece investigação e tratamento, se (monoterapia) ou em associações 
acometimento de um “órgão alvo”. Os necessário. sinérgicas para o adequado controle da 
três órgãos que mais freqüentemente A hipertensão pode ser primária ou pressão e bem estar do paciente.
sofrem as consequências da elevação então secundária ao acometimento de Tratamento de doenças subjacentes 
da pressão arterial são: rins (nefropatia um outro órgão.Mais de 95% dos como: diabetes, gota, disfunção 
crônica, insuficiênfia renal), coração indivíduos hipertensos têm a forma metabólica, etc é importante como 
( infar to,  insuf ic iência cardíaca, primária cujo fator determinante é a coad juvante  do t ra tamento da 
hipertrofia miocárdica) e cérebro herança genética. Outras causas de hipertensão. Como ocorre com a maioria 
(acidentes vasculares isquêmicos ou elevação da pressão ou que contribuem das doenças, o importante no 
hemorrágicos, alterações visuais). para isto são: obesidade, falta de tratamento da hipertensão é preveni-la, 
A pressão arterial no ser humano não é atividade física, estresse, fumo, excesso adotando dieta saudável, manutenção 
constante e ela oscila dentro dos valores de bebidas alcoólicas, etc. do peso corpóreo e atividade física 
considerados normais ao longo do dia, O tratamento divide-se em duas frentes: regular.

Eritônio Façanha - Médico Cardiologista - E-mail: erirtoniofacanha@yahoo.com.br 
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“A inimiga silenciosa”

Gefunden - Von Goethe O Achado - Versão de João de Deus

Ich ging im Walde so für mich hin
Und nichts zu suchen, das war mein Sinn.
Im Schatten, sah ich eine Blümchen steh'n
Wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön.
Ich Wolt'es brechen, da sagt'es fein
Soll ich zum Welken gebrochen sein?
Ich grub's mit allen den würzlein aus
Zum Garten trug ich's am hübschen Haus
Und pflanzt'es wieder am stillen Ort,
Num wächst es wieder und  blüht so fort!

Fui à floresta (para desfalecer:
encontrar-me), por Devo eu, para murchar, 
mim mesmo. quebrada ser?
E nada procurar, Arranquei a plantinha com 
andando a esmo. todas as raízes e carinho...
Na sombra vi uma Do jardim d'uma bela casa 
florzinha de tons levei-a a caminho.
amarelos Plantei-a, outra vez, em 
Como estrela lugar silente, a sorrir...
brilhante com Onde agora cresce e já 
olhinhos belos. começa a florir!
Quis tira-la, então 
disse-me com voz a 

além do elegante gesto, espontâneo, de xmo. Sr. Dr. José Murilo de Carvalho 
corrigir os senões de que alguns textos Martins. Professor Emérito da E padeciam.Universidade Federal do Ceará - UFC, 
Ao desprendido confrade Cel. Gutemberg Presidente da Academia Cearense de Letras, 
Liberato de Andrade, Presidente da UBT -  em nome de quem saudamos as Exmas Sras. 
Fortaleza/Ce, pelo brilho que emprestou às e Srs. Presidentes e/ou representantes das 

orelhas do livro em tela.d e m a i s  A c a d e m i a s  e  
Ao percuciente crítico e poeta Associações Literárias com 
Walter Miranda Filho, Vice-assento à augusta mesa  já 
Presidente da Sobrames/Ce, que nomeadas pela cerimonialista, 
se dispôs a garimpar centelhas na escritora Francinete Azevedo, a 
mina em exaustão e, se algo de quem agradecemos.
s igni f icat ivo a inda se lhe Diletos confrades e confreiras, 
apresentasse, traçar-lhe o perfil. amigos, amigas, senhoras e 
Assim o fez e se houve mui a senhores:
c o n t e n t o ,  p e l o  q u e  l h e  Transitando entre Luzes e 
a g r a d e c e m o s  o  v a l o r o s o  Sombras no acalanto da Prosa e 
posfácio.V e r s o s  M a t i z a d o s ,  
Ao eminente tribuno Prof. Dr. José apresentamo-nos, a todos vós, 
Maria Chaves, jardineiro do florir uma vez mais; contudo, não vos 
sobrâmico, semeador de afagos, preocupeis, que seremos 
d'esperanças, o qual nos acaba breves e objetivos.
de brindar com uma alocução Ao nos debruçarmos sobre a 

eletrizante e irretocável  matida em segredo a página em branco, na qual deixaríamos o 
sete chaves  cujo condão foi o de nos registro do indeclinável agradecer, pedimos a 
encantrar com o preito da amizade, tangida Deus nos iluminasse no cumprimento da 
que foi pelo sopro da emoção!tarefa ingente, embora honrosa e gratificante.
Com isto há de convir o ilustre poeta-A todos vós que compareceis a este ato 
Presidente, José Telles!festivo do intelecto, cheios de alegria e de 
À beletrista Benildes Batista, pela paciência e demonstração de apreço, os nossos sinceros 
zelo na digitação dos textos e, como arte-agradecimentos.
finalista, pela criação da capa, assistência à Essa part ic ipação tem-se revelado 
diagramação e impressão da obra.fundamental ao êxito das empreitadas dos 
Ao Náutico Atlético Cearense, Dr. Joaquim que, como nós, se entregam, de corpo e alma, 
Guedes Neto do Ceará, Pela fidalga acolhida; a tão relevante mister, árduo, porém 
ao violonista Julierne, que nos veio brindar alentador.
com seus belos acordes, o nosso muito Agradecimentos especiais à preclara 
obrigado!escritora Giselda Medeiros, Presidente da 
A todos os presentes, as alegrias desta noite, AJEB Nacional, pelo seu abalizado, mas 
que é vossa!também generoso e desvanecedor prefácio, 

Esq/Dir: Juvenal Menezes (Editor-Chefe Jornal do Médico)

Dr. Lúcio Alcântara (Governador Estado Ceará) e

Josemar Argollo (Coord. Edição/Mkt Jornal do Médico)

O Jornal do Médico

faz bem para 
saúde.

O Doutor falou!
Contatos:
(85) 3086.8495 - 8815.45233 
junah@pop.com.br

João de Deus - Médico Escritor - FONE: (85) 3234.357 / 3262.7241 

CULTURA

Uma vez mais!

essejana - Núcleo de oito a 10 pessoas, com as sessões 
Transtornos Ansiosos é o durante cerca de uma hora.Mprimeiro serviço especializado O programa de estudo na assistência 

em patologias desse gênero na rede aos portadores prevê três fases: 
pública no Ceará. A unidade oferece piscoeducação, reestruturação 
diagnóstico e tratamento para fobias, cognitiva e exposição ao elemento 
pânico e obsessão. temido. A equipe do Nuta é formada 
Medo de ser considerado louco. Esse por psiquiatras e psicoterapeutas. No 
estigma leva os portadores de serviço, além do diagnóstico, também 
transtornos de ansiedade (TA) a não são disponibilizados os recursos 
procurarem ajuda médica ou quando usados no tratamento como a terapia, 
recorrem, é de qualquer outra que apresenta bons resultados, e a 
especialidade, menos o psiquiatra. Isso medicação, cuja dosagem varia de 
faz com que cerca de 60% das pessoas acordo com o paciente. Alexandre 
que têm ansiedade procurem primeiro Sampaio diz que a terapia de grupo 
um clínico geral, pois geralmente permite que as pessoas vejam que 
associam os sintomas a algum não são as únicas a sofrerem e 
problema físico. A proposta da equipe passam a trocar experiências.
do Núcleo de Transtornos Ansiosos 
(Nuta), do Hospital de Saúde Mental de 
Messejana (HSMM), é de diagnosticar, 
oferecer tratamento e também 
esclarecer a população.
José de Anchieta Maciel, diretor clínico 
do HSMM, diz que o serviço vai suprir 
uma carência e beneficiar quem tem 
transtorno de ansiedade. “Essas 
patologias são mal diagnosticadas e 
mal medicadas.” O TA e a depressão 
são responsáveis por faltas ao trabalho. 
Na maioria das vezes, sintomas como 
taquicardia, dificuldade para respirar, 
causados por crise de ansiedade, são 
confundidas com doenças cardíacas e 
o cardiologista é o profissional 
procurado.
O psiquiatra observa que o diagnóstico 
precoce e a terapêutica. Esse é o 
objetivo do nosso serviço que atenderá 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O 
coordenador do Nuta, Alexandre 
Sampaio, que é psiquiatra, acrescenta 
que os grupos são formados de acordo 
com o transtorno. Cada grupo tem de 

Notícias Hospitalares

Assessoria de Imprensa do HSMM  - FONE: (85)  3101.4311

HSMM - Hospital de Saúde Mental 
de Messejana Núcleo oferecerá 
atendimento especial

Hipertensão Arterial
Cérebro
(derrame)

Olhos
(diminuição da visão
por lesões na retina)

Coração
(doençãos 
cardíacas)

Rins
(doenças 
renais)

Artérias
(doenças 

vasculares 
periféricas)

(...) Isso faz com que 

cerca de 60% das 

pessoas que têm 

ansiedade procurem 

primeiro um clínico 

geral, pois geralmente 

associam os sintomas a 

algum problema físico.
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De 07 a 10 de Março 1º Enc. de Gestão Hospitalar e 1º Sem. de Manutenção Hospitalar dos Países de Língua Portuguesa - (85) 3253.5439

O investimento mensal é de apenas Que esta explanação cale nos sentimentos 
R$ 30,00 (trinta reais), com todas as corporativistas de cada um e torne esta 
facilidades para sua amortização (UNIMED, ambição em realidade duradoura.

de resposta e retorno muito animador. Diretoria do Clube do Médico está UNICRED, BANCO DO BRASIL e até O CLUBE DO MÉDICO É DO MÉDICO, 
Para melhor conscientizar os colegas hoje trabalhando para que o clube atenda cobrador domiciliar). POIS PARA ELE FOI CRIADO!
estamos prestando nossas contas do ano os seus objetivos, principalmente na Que os colegas já integrados ao sistema, A
2005 para  garantir-lhes que o clube será de seu conceito junto á sociedade de modo conscientizem os demais, a aderirem e 
cada vez  maior e melhor. geral, como o clube da categoria. participarem desta memorável jornada.
A transparência é uma arma poderosa e dela O objetivo de um clube social se atinge com Diversas categorias profissionais têm o seu 
estamos nos valendo para solicitar a trabalho e muita confiança nos parceiros e clube o defendem e divulgam, porque não 
cooperação de todos e a participação cada no futuro. O clube do médico na nossa fazemos o mesmo?
v e z  m a i s  a s s í d u a  p a r a  n o s s o  gestão foi incentivado, é incentivado a 
engrandecimento.empreender esforços e a participar do nosso 
O nome Clube do Médico, querendo ou não, grande plano de trazer de volta todos os 
e s t á  i n t r i n s e c a m e n t e  l i g a d o  colegas que por vários motivos tinham se 
profissionalmente a todos os colegas.afastado do clube.
Dentro dessa premissa, a Diretoria decidiu Inicialmente para regularizar a contribuição 
facilitar o ingresso de todos em seu quadro mensal facilitamos todos os pagamentos, 
social, não cobrando nenhuma jóia para este ace i t amos  novos  p razos  pa ra  a  
acesso e assim fortalecer o mesmo.regularização dos atrasos e fizemos questão 

de faze-los sentir que sem eles o clube Queremos todos irmanados  reconstruindo 
estava enfraquecido. o nosso clube, dotando-o de todos os 

predicados para ser realmente o CLUBE DO Ainda não atingimos os cem por cento 
MÉDICO que desejamos.pretendidos mas já conseguimos um índice 

EXPEDIENTE

COLABORADORES:
Dr. Wilson Pinheiro, Dra. Celina Corte 
Pinheiro. AC Dr. Chagas Oliveira (Pres. 

Acad. Ce Medicina), AC Dr. Geraldo 
Gonçalves, AC Dr. Wilson Accioly, Dr. 

Gilvan dos Santos (Pres. Clube do Médico), 
Dr. Marcelo Gurgel, Dr. Pedro Almino, Dra. 

Suzana Furlani, Dr. Eritônio Façanha, Dr. 
João de Deus (Jotadê), Dr. Cláudio 

Gleidiston (Pres. CREMEC/Cariri), Dr. José 
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chegando até prejudicar os estudos e o 
relacionamento com outros jovens, além de 
causar constrangimento para usar vestuários 
próprios da idade. A princípio, o adolescente não 
sabe se este problema tem cura (cirurgia), e 
chega a pensar que este aumento das mamas 
afeta sua masculinidade. Isto é inverdade. A 
cirurgia é simples, com um bom efeito imediato, que contem o nosso espírito e alma. Na nossa 
ficando pouca ou nenhuma cicatriz aparente. O mente nós temos um equilíbrio entre o corpo e o 
único problema é o adolescente se abrir para os nosso eu. Quando surgem alterações no corpo, 
pais, ou os pais terem uma visão do problema e e este é novamente moldado, voltando a ter uma 
buscar ajuda de um cirurgião plástico de sua nova forma bonita e agradável, nós passamos a 
confiança para fazer os exames necessários até ter uma qualidade de vida melhor.  Usamos 
chegar ao diagnóstico correto. Muitas vezes, o roupas mais modernas, sentimo-nos mais belas, 
problema é causado apenas por um excesso de mais auto confiantes, nos relacionamos melhor 
gordura, onde uma lipo-aspiração é suficiente com as outras pessoas, pois a nossa auto 
para solucionar o problema. Outras vezes o satisfação melhora muito.
problema é na glândula mamária, tendo como 
tratamento, a retirada da mesma por meio de um 
procedimento cirúrgico. Aproveitando o ensejo, 
noticiamos que a grande procura dos homens, 
na área da cirurgia plástica, é a retirada das 

Dra. Suzana Furlani -  Este é um dos mitos que bolsas que se formam ao redor dos olhos. A 
retirada destas bolsas, que é uma cirurgia devemos jogar fora. Cada pessoa é um ser 
simples, torna os pacientes bem mais jovens.individual com suas qualidades e defeitos. Mas 

com certeza, a pessoa pode ficar bem melhor, 
bem mais bonita, parecendo consigo mesma, 
sentindo sua forma mais torneada e melhor 
posicionada. Dra. Suzana Furlani -  O cirurgião não costuma 

tirar férias nos períodos de meio e fim de ano, pois Dra. SUZANA CLARA FURLANI CABRAL, 
estes períodos de férias, são usados pelos 

Médica, Cirurgiã Plástica, primeira mulher 
pacientes para fazer suas plásticas idealizadas. 

a ocupar o cargo de Presidente da Dra. Suzana Furlani -  Temos obtido excelentes São também os períodos em que o cirurgião 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, trabalha mais. A Internet está globalizando a resultados com a remoldagem das gorduras 

cirurgia plástica e hoje podemos agilizar exames, localizadas. Em certas regiões, a gordura não no Brasil, responde às nossas principais 
fotografias, dúvidas, através do computador. sai com malhação nem com massagens. Neste curiosidades e dúvidas da cirurgia plástica.
Temos atualmente, pacientes de várias cidades caso, a cirurgia plástica pode intervir com grande 
do interior, da Capital, e também de outros países. sucesso. Temos porem de agir com cautela e 
É necessário gostar muito da profissão e sentir-cuidado: a pessoa estar com o peso adequado, 
nos úteis e colaboradores da felicidade de ter uma pele de boa consistência e elasticidade. 

Dra. Suzana Furlani -  Sim, aumentou o número e Em média, é aconselhável retirar 5 % do peso nossos pacientes. O perfil ideal de meu paciente 
é que ele, ou já conheça o meu trabalho, ou a qualidade dos cirurgiões plásticos em nossa corporal, isto é, não costumamos retirar mais do 
tenha informação através de outras pessoas, cidade e no país. Novas técnicas e táticas, que 3 litros de gordura. Então devemos nos 
pois a confiança em nós e a grande vontade de aparelhagens mais modernas vieram a facilitar e conscientizar que a lipoescultura não é para 
se operar, de acordo com minha experiência, tornar a cirurgia plástica mais eficiente e prática, emagrecer, mas sim para remodelar o contorno 
são os principais fatores de um ótimo resultado com melhores resultados, como também corporal.
da cirurgia.serviram para tornar a anestesia bem mais A cirurgia deve ser realizada dentro de sala 
Gosto muito de ajudar as pessoas a melhorar a segura.  A mídia acelerou as publicações neste cirúrgica, com todos os cuidados de segurança.
sua imagem e auto-estima. Não gosto de campo da cirurgia estética e cirurgia reparadora, 
vaidade excessiva. Sempre aviso aos meus e, as pessoas estão mais conscientes da 
clientes que podemos melhorar e mudar os necessidade da conservação e melhora de 

alguma parte de seu corpo. seus problemas exteriores, mas os seus 
problemas interiores, você deve mudar, para 

Dra. Suzana Furlani -  A ginecomastia, ou seja, o que cada cliente tenha o equilíbrio da beleza, 
aumento das mamas masculinas, dá-se no paz e amor. A beleza do paciente é minha 
período da adolescência e na meia idade. Na realização.Dra. Suzana Furlani -  O nosso corpo é a parte adolescência causa um drama terrível, 

Jornal do Médico - é correto fazer uma super 
expectativa da cirurgia plástica, pensando que 
iremos ficar como a artista A ou B?

Jornal do Médico - Fale um pouco da sua vida 
profissional?

Jornal do Médico - Qual a sua opinião sobre a 
realização da cirurgia de Lipoescultura?

Jornal do Médico - Esta corrida para a cirurgia 
plástica tem explicação especial?

Jornal do Médico - Muitos homens vivem um 
drama em silêncio: a ginecomastia. Qual a 
solução disponível na cirurgia plástica?

Jornal do Médico - Como a auto estima pode ser 
melhorada com a cirurgia plástica?
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Aquisição de aparelhagem de som e Projeto da barraca com vista para o mar; Festa Natalina (17/12/05) do HSJ - 
O que fizemos, disponibilização de espaço e Implantação do site do clube (em HOSPITAL SÃO JOSÉ no Clube do 

equipamentos de som para ensaios andamento); Médico;
musicais; Regularização de carteirinhas para maior Realização de Calouradas dos o que 
Higienização dos sanitários do clube segurança dos associados; Acadêmicos da UFC;
diariamente; Contratação de segurança; Reforma da iluminação da quadra, investimos e o 
Reforço da arborização do clube e do Reunião para fortalecimento do Clube do iluminação externa. (Aquisição de 05 
estacionamento; Médico (foi em 29/NOV05  na UNICRED) postes) todos à vista;que 
Limpeza externa do clube; Participação da UNIMED, UNICRED, Aquisição de balança digital, capacitando 
Conserto da central de gás; AMC, e CANGURU PRODUÇÕES, com o clube para qualquer evento;conseguimos...
Limpeza total da área do futuro campo de o objetivo de ser planejado um projeto Implantação de cerca viva;
futebol soçaite (projeto); para viabilização permanente do CLUBE Novo convênio com a Coelce, instalando Restaurante;  pintura do telhado; 
Projeto de implantação de energia limpa DO MÉDICO. Compareceram a esta novos medidores (relógios) gerando reconstrução de 05 mesas em 
(eólica e solar); reunião: Dr. Gilvan (Presidente), Dr. economia de mais de 15% mês no massaranduba  para as palhoças, preços 

Morano, Dr. Marco Aurélio e a Diretoria consumo;Rede de proteção do alambrado com imbatíveis e pagamentos com  Cartões 
da UNICRED; Pintura do Salão Nobre, recuperação dos 40m (doado pelos atletas-médicos da de Crédito (Hipercard e Visa) on-line.

diretoria no valor de R$ 550,00); Regularização e negociação de dívidas sanitários e instalação elétrica;Manutenção dos toboàguas;
como (FGTS, INSS e FORNECEDORES) Limpeza da frente do Clube;Continuação da parceria com a UNIFOR Aquisição de novos filtros para as 

- 2º curso de formação de Cumins; realização da VII Taça UNIMED de Aquisição de 03 anéis para aumento de piscinas Adulto  Infantil;.
Xadrez em parceria com a UNIMED- vasão da capacidade do poço;Novos cardápios produzidos pela Reaparelhamento da cozinha do clube 
FORTALEZA;(JUNAH EDITORES); Quitação de 13º dos funcionários com (utensílios e fogão industrial)



Ano III - Nº 07 - JANEIRO 2006 - Reg. Cariri / Reg. Norte / Sobral - Ceará

o
Notícias da Saúde Fora da Capital.

Redação: JUNAH EDITORES - Rua Pedro Borges, 33 Conj. 1022/1018 - Ed. Palácio Progresso - Centro - CEP: 60055-120 - Fortaleza - Ceará - Fone: (85) Fonefax: 3254.4051 - 8815.42333086.8495  - 

 Ano III - Nº 07 - Janeiro 2006 - Reg. Cariri / Reg. Norte / Sobral - Ceará 07Ano II Nº 05 - Reg. Cariri e Sobral - Setembro/Outubro de 2005

o
Notícias da Saúde Fora da Capital.

Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde do Juazeiro do Norte/Ce - Fone: (88) 3512.2754

Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde do Juazeiro do Norte/Ce - Fone: (88) 3512.2754

 Secretário de Saúde de Juazeiro do oferecida contra infecções hídricas, através de 
Norte, Dr. Alcides Muniz Gomes de programa VIGIÁGUA levado efeito pelo OMatos, ciente de sua responsabilidade Departamento de Vigilância Sanitária que 

pública e do compromisso assumido na sua realiza,  periodicamente, exames   físico-
posse, vem desenvolvendo esforços junto aos químico e bacteriológico de amostras de água 
órgãos financiadores de ações de saúde, com colhidas na rede pública  e outras fontes de 
vistas à obtenção de recursos para aplicação abastecimento d'água, com a finalidade de 
nas áreas assistenciais de saúde. controlar as parasitoses intestinais. No nível 
Como se sabe a Secretaria de Saúde é um secundário de atendimento, a sua rede 
órgão da área social, com objetivo concreto e ass i s tenc ia l  desenvo lve  ações  de  
preciso de prestar serviços de saúde à diagnóst icos e pronto atendimento;   
população, principalmente a de baixa renda assistência à mulher; controle do crescimento 
As ações desenvolvidas pela Secretaria de e desenvolvimento da criança; na terapia de 
Saúde de Juazeiro do Norte destinam-se, no reidratação oral evitando o agravamento da 
nível primário de atendimento a promoção da doença e conseqüentemente a morte de 
saúde através da educação e da prevenção de muitas crianças subnutridas;  na descoberta, 
doenças utilizando as estratégias e recursos tratamento e cura da tuberculose; no controle 
comunitários, na tentativa de atingir os da hanseniase; controle da dengue. No nível 
percentuais epidemiológicos de cobertura terciário de saúde presta serviços de saúde á 
vacinal desejados para garantir o controle população em diversas unidades hospitalares 
efetivo das doenças imunopreveníveis;  na região caririense e em Fortaleza, através 
atenção à higiene pessoal, pela melhoria das do Tratamento Fora do Domicílio.
condições ambientais através do programa de 
controle de esquistossomose e pela proteção 

SETOR DE ALMOXARIFADO DA SMS O Secretário de Saúde, Dr. Alcides Muniz,  Hospital Santo Inácio  350 AIH's;
O Setor de Almoxarifado da Secretaria de com o aval do Prefeito Raimundo Macedo já  Policlínica de Juazeiro  100 AIH's;
Saúde do Município fez a aquisição do informatizou 13 postos de PSF com sistema  PSIC  (Pronto Socorro Infantil do Cariri  200 
material hidráulico para realizar reforma do Internet,  a fim de agilizar  as marcações de AIH's.

Além da autorização de 200 AIH's para PSF XII, no sítio Betolândia. Elaborou exames e consultas especializadas dos 
Cirurgias Eletivas (alto custo)   para todos os calendário de distribuição de material de pacientes de suas áreas. Mais 16 postos de 
hospitais.expediente para os diversos setores da PSF estão em fase de instalação de sistema 
O setor de auditoria da Secretaria Municipal Secretaria de Saúde na 3ª. Semana de cada de informática com Internet.
de Saúde de Juazeiro do Norte emite mês. Recebe e distribui material de limpeza e 
mensalmente cerca de 200 Fichas de impressos hospitalares e de PSF's. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
Referência para  Barbalha:  Hospital São Padronizou o material de limpeza, visando o S ã o   f u n ç õ e s   d e s t e   s e t o r: 
Vicente de Paula, CEDIMAGE, Hospital melhor rendimento e melhor eficiência na Controle e Auditoria de procedimentos 
Santo Antonio e Hospital do Coração e 30  limpeza dos hospitais e PSF's do município média e alta complexidade/alto custo no 
para os hospitais de Juazeiro do Norte, São Juazeirense. sistema SAI-SIH/SUS nos hospitais 
Lucas, Santo Inácio e Fraturas;  cadastrados no município de Juazeiro do 
Autorização de Laudos Hospitalares, CENTRAL DE MARCAÇÃO DE Norte, unidades de saúde, programas do 
Autorização para Exames de Alto Custo: CONSULTAS E EXAMES município e unidades de saúde, prestadores 
Tomografia Computadorizada, Hemodiálise, ESPECIALIZADOS de serviços nas diversas especialidades.
CAPS, Ressonância Magnética, Catarata, Este setor atende diariamente uma média 900 O Departamento de Auditoria  autoriza um 
Densiometria Óssea e Órtese e Prótese;  pessoas com consultas médicas, exames total de AIH (Autorização de Internação 
O setor tem como Auditor o Dr. Mário Afonso clínicos e  especializados. O Setor de Hospitalar)  1.300 AIH's  por mês, assim 
Barros Estima. Marcação de Consultas efetua a marcação da distribuídos:

 Hospital São Lucas 500 AIG's;sede e dos PSF's do município, satisfazendo a 
 Hospital  de Fraturas do Cariri 100 AIH's;grande demanda de pacientes.

Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte/Ce
Gestão profícua e eficiente do Secretário Alcides Muniz

Outras atividades da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte

A Saúde em Juazeiro do Norte/CE

Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde do Juazeiro do Norte/Ce - Fone: (88) 3512.2754

 Secretaria Municipal de Saúde de na Administração do Prefeito Raimundo 
Juazeiro do Norte/Ce dispõe de Macedo, tendo como Gestor da Saúde do Auma frota de veículos para atender Município o Dr. Alcides Muniz Gomes de 

as necessidades  dos serviços de saúde a Matos e como Coordenador dos 
que a população tem direito, como Transportes da Secretaria de Saúde o 
Ambulâncias Novas, UTI  Móvel, Veículos senhor Francisco Belinho de Almeida, o 
para o Transporte de Pacientes para qual vem desenvolvendo um eficiente 
outros Municípios da Região Caririense, 2 serviço de atendimento de transportes 
Ônibus Novos para Transporte de para a população carente do município.
Pacientes para 
tratamento fora 
do domicílio, ou 
seja, para as 
pessoas que 
fazem 
tratamento em 
Fortaleza, além 
dos Veículos 
disponíveis para 
os PSF  de 
Juazeiro do 
Norte e de 
várias Motos 
para serviços 
diversos da 
Secretaria. 
Salientamos que 
a maioria 
desses veículos 
foram adquiridos 

Setor de Transportes da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte/Ce

primeiro traumatologista do Cariri. 14) Dr. Odílio Camilo da Silva, cirurgião e 
6) Dr. Hamilton Esmeraldo Alves, clinico e traumatologista.
obstetra. Era Médico do Posto de 15) Dr. Ailton Gomes, Pediatra.
Tracoma local, após especialização no 16) Dr. José Newton Gomes, cirurgião 
Rio de Janeiro. geral.
7) Dr. Geneflides Matos, Ginecologista e Estes quatro últimos Médicos fundaram o 
Obstetra. Pronto Socorro do Juazeiro ou Policlínica 
8) Dr. Francisco Augusto Tavares, “Dr. do Juazeiro, cujo Corpo Clínico foi logo 
Ney”, primeiro Pediatra do Cariri. Boêmio, acrescido do:

chegou a ocupar o cargo de Governador, era também bom orador. 17) Dr. Antonio Gilson Sampaio Coelho, Havia apenas o Hospital-
acidentalmente e apenas por algumas 9) Dr. Hildegardo Belém de Figueiredo, anestesiologista.Maternidade São Lucas 
horas. cirurgião geral e primeiro Médico do Cariri 

dirigido pela Sociedade São 3) Dr. Mozart Cardoso de Alencar, clínico, a estagiar nos Estados Unidos. Era um ALGUM TEMPO DEPOIS CHEGARAM A 
Francisco das Chagas excelente poeta, repentista, escritor. polivalente. JUAZEIRO:

Rimava o dia todo, inclusive, escrevia 10) Dr. Antônio Conserva Feitosa, clínico. 18) Dr. Eduardo Teixeira Lopes, integrada por senhoras da 
receitas rimadas, quando queria. Era mais político do que Médico. cardiologista e depois radiologista.sociedade, entidade sem fins 
Inteligência fulgurante, era barítono de Carismático, foi Prefeito de Juazeiro por 19) Dr. Luiz Soares Couto, obstetra 

lucrativos. invejável voz. três vezes e Deputado Estadual por três clínico.
4) Dr. José Mauro Castelo Branco legislaturas. 20) Dr. Hugo Santana de Figueiredo, 

O SEU CORPO CLÍNICO ERA ESTE: Sampaio, obstetra e cirurgião, homem oftalmologista e primeiro Médico 
1) Dr. Mário Malzoni, Diretor, Clínico e carismático que foi eleito Prefeito HAVIA AINDA: caririense a especializar-se em 
Anestesiologista. Foi ele o 1º Municipal de Juazeiro por três vezes, 11) Dr. Manoel Belém de Figueiredo, Barcelona-Espanha.
anestesiologista do Cariri. afora Deputado Federal por quatro Sanitarista e boticário.
2) Dr. Possidônio da Silva Bem, obstetra, legislaturas. Era filho do Dr. Leão 12) Dr. Jussiêr Figueiredo, clínico. Portanto, em largos traços, eis o 
ex-Prefeito da cidade ao tempo da Sampaio que, como Deputado Federal, panorama médico-hospitalar de Juazeiro 
Ditadura Vargas. No início da sua vida conseguiu as verbas para construção do ALGUNS ANOS DEPOIS CHEGARAM: nas décadas de 50 e 60. Hoje Juazeiro já 
médica clinicou em Bezerros, Pernambuco, portentoso Hospital São Lucas. 13) Dr. João Tavares Neves, ginecologista tem oito Hospitais.
quando foi eleito Deputado Estadual e 5) Dr. Carlos Irlando Pereira de Matos, e obstetra.
como Presidente da Assembléia Legislativa 

História da Medicina no Juazeiro

Na década de 50 a medicina 
do Juazeiro era assim:
Dr. Napoleão Tavares - Médico Professor Honoris Causa da URCA - Fone: (88) 3532.0559
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o torna apto a desempenhar a função longa data e a partir daí lutamos pelo  
essencial do médico humanista dotado de expandir desta confiança para os O primeiro encontro com o paciente, a 
qualidades humanas como a integridade, primeiros pacientes que passam a nos vestimenta branca, o estetoscópio em um 
o respeito e a compaixão. “conhecer” nos minutos que geraram punho e o coração no outro, dado o 
O médico é frágil, tem medo, angústias, aquelas primeiras  consultas.despertar de sentimentos e emoções 
sonhos e está inserido em um ambiente. O cotidiano depois de formado não é desencadeados pela relação médico-
Somos humanos e este caráter menos árduo que a vida acadêmica. Entre paciente ali instalada em meio a 

as primeiras consultas em busca da insegurança, incerteza e angústia do 
satisfação pessoal e da necessidade de primeiro encontro, mas também o amor, o 
auto-sobrevivência, vêm o sonho da carinho, a paciência, a compreensão e a 
residência médica, tão disputada como se solidariedade com aquele que vem em 
fosse um outro vestibular.busca de ajuda e que naquele sublime 
Aquele acadêmico que buscava ao longo momento, humildemente e às vezes sem 
de sua vida estudantil enquadrar os sinais saber, também contribui no aprendizado 
e/ou sintomas sentidos em alguma do futuro médico, ocorrendo uma ajuda 
patologia durante aulas ou consultas a mútua. A relação agora é consolidada. 
tratados de medicina, passa  muitas vezes A cada aula um encontra aqui ou ali algo 
a não ter tempo para um encontro com o semelhante ao que sente ou que sentiu. A 
colega em busca de auxílio médico. Vem o figura do médico como forte, incansável e 
auto-diagnóstico e o auto-tratamento, que nunca adoece passa a se encontrar 
talvez porque agora seja “detentor do numa serie de patologias ao longo da vida 
saber”, ou muitas vezes por “falta de acadêmica. A partir daí, muitas vezes, há 
tempo” para uma consulta. O médico um retorno ou continuidade do ser como 
adoece e passa a ser o pior paciente. paciente, embora em outra circunstância, biopsicosocial é o que nos diferencia dos 
Somos eternos estudantes, aprendemos a agora detentor de conhecimento que o fez outros animais. As enfermidades são 
ser médicos, mas não aprendemos a ser despertar para aquela possível patologia e dotadas de componentes afetivos que não 
pacientes.      o faz ir a busca também do auxílio médico. devem ser desprezados, pelo contrário, 
A busca pela qualidade de vida do E o curso de medicina é longo, como devam ser valorizados, pois neste 
paciente, deva servir também para o também são inúmeras as patologias vistas momento, estes componentes se afloram 
médico. O cotidiano de conflitos, doenças durante as aulas e nos capítulos de livros, com mais vigor. A busca do entendimento 
e objetivos a serem conquistados geram a agora aliadas ao estresse do cotidiano do do ser humano como um todo deve ser 
certeza de que é preciso mudar. Talvez a acadêmico de medicina, a distância do uma constante, isto nos ajuda a ajudar o 
mudança deva começar nas escolas cidadão e a todo o momento.convívio dos familiares, a mudança da paciente, pois nos fornece pistas 
médicas. Damos continuidade na maioria A ética não está fora de moda. Aqueles alimentação, o medo do futuro. importantes na condução das hipóteses 
das vezes a uma rotina de estresse, que não a praticam ou que não a valorizam Ao longo da vida acadêmica o aluno busca diagnósticas e na instituição da melhor 
concursos, sobrecarga de horários e talvez é que nunca estejam na moda. Não o conhecimento e começa a moldar a terapêutica.
metas a serem cumpridas, esquecemos podemos sempre justificar nossos erros figura do médico ideal. A procura do E aprendemos a ser médico. O telefone 
que somos humanos quando mais em cima do cotidiano árduo que criamos. absolutamente perfeito gera angustia e toca no meio da noite. É uma tia ou um 
precisamos. Talvez devamos repensar nossos atos em desilusões ao entender que a figura do velho amigo que nos liga em busca de 
O cotidiano nos torna frios e calculistas, busca da valorização da vida, da médico não pode ser diferente das auxílio, de uma consulta, dias após a 
quando na verdade devíamos ir a busca valorização da medicina.  pessoas normais: ele é humano, ele nossa formatura. É estabelecida a 
da postura certa, do valor da ética, bússola adoece, ele sente, e é este sentimento que confiança daqueles que nos conhecem de 
que orienta o comportamento de qualquer 

Ao longo da vida 

acadêmica o aluno 

busca o conhecimento 

e começa a moldar 

a figura do médico

ideal.

Prof. Robério Motta - Docente 

de Clínica Médica da Faculdade de 

Medicina de Juazeiro  FMJ e 

Faculdade de Medicina do Cariri/UFC.

Especialista pela Federação Brasileira 

de Gastroenterologia  FBG/AMB e 

Sociedade Brasileira de Endoscopia 

Digestiva  SOBED/AMB.

Mestre em Medicina Clínica pelo 

Departamento de Medicina Clínica  

UFC.  - Fone: (88) 3511.9999

Prefeito Raimundo Macedo e Secretário de Saúde
Participam da Caminhada Contra a Dengue

em Juazeiro do Norte/Ce

Secretário de Saúde Alcides Muniz visita favela
e orienta os moradores sobre os cuidados

de higiene e com os focos de mosquito da dengue. 

Prefeito Raimundo Macedo, Secretário de Saúde
Alcides Muniz, Dra. Socorro Lucena, Diretora da VISA 

e Silva Lima, Secretário do Meio Ambiente visitam
Estação de Tratamento d'Água de Juazeiro do Norte

Dra. Delian Pinheiro Matos, Coordenadora do
Deptº. de Epidemiologia da SMS

e técnicos do município inspecionam
os reservatórios da Estação de Tratamento d'Água.

De 07 a 10 de Março 1º Enc. de Gestão Hospitalar e 1º Sem. de Manutenção Hospitalar dos Países de Língua Portuguesa - (85) 3253.5439

Neurologia e Neurocirurgia
CRM 9432

E s p e c i a l i s t a   p e l a   S o c i e d a d e   B r a s i l e i r a   d e   N e u r o c i r u r g i a

J. do Norte: Rua Padre Cícero, 750, Fones: (88) . . . . . . . . . 3512.4423 / 9922.9315

Barbalha: Hospital Santo Antônio, Fone: (88) . . . . . . . . . . 3532.1122

Crato: Hospital São Francisco, Fone: (88) . . . . . . . . . . . . 2101.2130

Atendimento de 

6x 
sem juros

LOJA 01
Rua São Pedro, 819 - Centro
Fone: 088  3512.2620
Juazeiro do Norte/CE

LOJA 02
Rua São Pedro, 630 - Centro
Fone: 088  3571.7971
Juazeiro do Norte/CE
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Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde do Juazeiro do Norte/Ce - Fone: (88) 3512.2754

Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde do Juazeiro do Norte/Ce - Fone: (88) 3512.2754

 Secretário de Saúde de Juazeiro do oferecida contra infecções hídricas, através de 
Norte, Dr. Alcides Muniz Gomes de programa VIGIÁGUA levado efeito pelo OMatos, ciente de sua responsabilidade Departamento de Vigilância Sanitária que 

pública e do compromisso assumido na sua realiza,  periodicamente, exames   físico-
posse, vem desenvolvendo esforços junto aos químico e bacteriológico de amostras de água 
órgãos financiadores de ações de saúde, com colhidas na rede pública  e outras fontes de 
vistas à obtenção de recursos para aplicação abastecimento d'água, com a finalidade de 
nas áreas assistenciais de saúde. controlar as parasitoses intestinais. No nível 
Como se sabe a Secretaria de Saúde é um secundário de atendimento, a sua rede 
órgão da área social, com objetivo concreto e ass i s tenc ia l  desenvo lve  ações  de  
preciso de prestar serviços de saúde à diagnóst icos e pronto atendimento;   
população, principalmente a de baixa renda assistência à mulher; controle do crescimento 
As ações desenvolvidas pela Secretaria de e desenvolvimento da criança; na terapia de 
Saúde de Juazeiro do Norte destinam-se, no reidratação oral evitando o agravamento da 
nível primário de atendimento a promoção da doença e conseqüentemente a morte de 
saúde através da educação e da prevenção de muitas crianças subnutridas;  na descoberta, 
doenças utilizando as estratégias e recursos tratamento e cura da tuberculose; no controle 
comunitários, na tentativa de atingir os da hanseniase; controle da dengue. No nível 
percentuais epidemiológicos de cobertura terciário de saúde presta serviços de saúde á 
vacinal desejados para garantir o controle população em diversas unidades hospitalares 
efetivo das doenças imunopreveníveis;  na região caririense e em Fortaleza, através 
atenção à higiene pessoal, pela melhoria das do Tratamento Fora do Domicílio.
condições ambientais através do programa de 
controle de esquistossomose e pela proteção 

SETOR DE ALMOXARIFADO DA SMS O Secretário de Saúde, Dr. Alcides Muniz,  Hospital Santo Inácio  350 AIH's;
O Setor de Almoxarifado da Secretaria de com o aval do Prefeito Raimundo Macedo já  Policlínica de Juazeiro  100 AIH's;
Saúde do Município fez a aquisição do informatizou 13 postos de PSF com sistema  PSIC  (Pronto Socorro Infantil do Cariri  200 
material hidráulico para realizar reforma do Internet,  a fim de agilizar  as marcações de AIH's.

Além da autorização de 200 AIH's para PSF XII, no sítio Betolândia. Elaborou exames e consultas especializadas dos 
Cirurgias Eletivas (alto custo)   para todos os calendário de distribuição de material de pacientes de suas áreas. Mais 16 postos de 
hospitais.expediente para os diversos setores da PSF estão em fase de instalação de sistema 
O setor de auditoria da Secretaria Municipal Secretaria de Saúde na 3ª. Semana de cada de informática com Internet.
de Saúde de Juazeiro do Norte emite mês. Recebe e distribui material de limpeza e 
mensalmente cerca de 200 Fichas de impressos hospitalares e de PSF's. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
Referência para  Barbalha:  Hospital São Padronizou o material de limpeza, visando o S ã o   f u n ç õ e s   d e s t e   s e t o r: 
Vicente de Paula, CEDIMAGE, Hospital melhor rendimento e melhor eficiência na Controle e Auditoria de procedimentos 
Santo Antonio e Hospital do Coração e 30  limpeza dos hospitais e PSF's do município média e alta complexidade/alto custo no 
para os hospitais de Juazeiro do Norte, São Juazeirense. sistema SAI-SIH/SUS nos hospitais 
Lucas, Santo Inácio e Fraturas;  cadastrados no município de Juazeiro do 
Autorização de Laudos Hospitalares, CENTRAL DE MARCAÇÃO DE Norte, unidades de saúde, programas do 
Autorização para Exames de Alto Custo: CONSULTAS E EXAMES município e unidades de saúde, prestadores 
Tomografia Computadorizada, Hemodiálise, ESPECIALIZADOS de serviços nas diversas especialidades.
CAPS, Ressonância Magnética, Catarata, Este setor atende diariamente uma média 900 O Departamento de Auditoria  autoriza um 
Densiometria Óssea e Órtese e Prótese;  pessoas com consultas médicas, exames total de AIH (Autorização de Internação 
O setor tem como Auditor o Dr. Mário Afonso clínicos e  especializados. O Setor de Hospitalar)  1.300 AIH's  por mês, assim 
Barros Estima. Marcação de Consultas efetua a marcação da distribuídos:

 Hospital São Lucas 500 AIG's;sede e dos PSF's do município, satisfazendo a 
 Hospital  de Fraturas do Cariri 100 AIH's;grande demanda de pacientes.

Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte/Ce
Gestão profícua e eficiente do Secretário Alcides Muniz

Outras atividades da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte

A Saúde em Juazeiro do Norte/CE

Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde do Juazeiro do Norte/Ce - Fone: (88) 3512.2754

 Secretaria Municipal de Saúde de na Administração do Prefeito Raimundo 
Juazeiro do Norte/Ce dispõe de Macedo, tendo como Gestor da Saúde do Auma frota de veículos para atender Município o Dr. Alcides Muniz Gomes de 

as necessidades  dos serviços de saúde a Matos e como Coordenador dos 
que a população tem direito, como Transportes da Secretaria de Saúde o 
Ambulâncias Novas, UTI  Móvel, Veículos senhor Francisco Belinho de Almeida, o 
para o Transporte de Pacientes para qual vem desenvolvendo um eficiente 
outros Municípios da Região Caririense, 2 serviço de atendimento de transportes 
Ônibus Novos para Transporte de para a população carente do município.
Pacientes para 
tratamento fora 
do domicílio, ou 
seja, para as 
pessoas que 
fazem 
tratamento em 
Fortaleza, além 
dos Veículos 
disponíveis para 
os PSF  de 
Juazeiro do 
Norte e de 
várias Motos 
para serviços 
diversos da 
Secretaria. 
Salientamos que 
a maioria 
desses veículos 
foram adquiridos 

Setor de Transportes da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte/Ce

primeiro traumatologista do Cariri. 14) Dr. Odílio Camilo da Silva, cirurgião e 
6) Dr. Hamilton Esmeraldo Alves, clinico e traumatologista.
obstetra. Era Médico do Posto de 15) Dr. Ailton Gomes, Pediatra.
Tracoma local, após especialização no 16) Dr. José Newton Gomes, cirurgião 
Rio de Janeiro. geral.
7) Dr. Geneflides Matos, Ginecologista e Estes quatro últimos Médicos fundaram o 
Obstetra. Pronto Socorro do Juazeiro ou Policlínica 
8) Dr. Francisco Augusto Tavares, “Dr. do Juazeiro, cujo Corpo Clínico foi logo 
Ney”, primeiro Pediatra do Cariri. Boêmio, acrescido do:

chegou a ocupar o cargo de Governador, era também bom orador. 17) Dr. Antonio Gilson Sampaio Coelho, Havia apenas o Hospital-
acidentalmente e apenas por algumas 9) Dr. Hildegardo Belém de Figueiredo, anestesiologista.Maternidade São Lucas 
horas. cirurgião geral e primeiro Médico do Cariri 

dirigido pela Sociedade São 3) Dr. Mozart Cardoso de Alencar, clínico, a estagiar nos Estados Unidos. Era um ALGUM TEMPO DEPOIS CHEGARAM A 
Francisco das Chagas excelente poeta, repentista, escritor. polivalente. JUAZEIRO:

Rimava o dia todo, inclusive, escrevia 10) Dr. Antônio Conserva Feitosa, clínico. 18) Dr. Eduardo Teixeira Lopes, integrada por senhoras da 
receitas rimadas, quando queria. Era mais político do que Médico. cardiologista e depois radiologista.sociedade, entidade sem fins 
Inteligência fulgurante, era barítono de Carismático, foi Prefeito de Juazeiro por 19) Dr. Luiz Soares Couto, obstetra 

lucrativos. invejável voz. três vezes e Deputado Estadual por três clínico.
4) Dr. José Mauro Castelo Branco legislaturas. 20) Dr. Hugo Santana de Figueiredo, 

O SEU CORPO CLÍNICO ERA ESTE: Sampaio, obstetra e cirurgião, homem oftalmologista e primeiro Médico 
1) Dr. Mário Malzoni, Diretor, Clínico e carismático que foi eleito Prefeito HAVIA AINDA: caririense a especializar-se em 
Anestesiologista. Foi ele o 1º Municipal de Juazeiro por três vezes, 11) Dr. Manoel Belém de Figueiredo, Barcelona-Espanha.
anestesiologista do Cariri. afora Deputado Federal por quatro Sanitarista e boticário.
2) Dr. Possidônio da Silva Bem, obstetra, legislaturas. Era filho do Dr. Leão 12) Dr. Jussiêr Figueiredo, clínico. Portanto, em largos traços, eis o 
ex-Prefeito da cidade ao tempo da Sampaio que, como Deputado Federal, panorama médico-hospitalar de Juazeiro 
Ditadura Vargas. No início da sua vida conseguiu as verbas para construção do ALGUNS ANOS DEPOIS CHEGARAM: nas décadas de 50 e 60. Hoje Juazeiro já 
médica clinicou em Bezerros, Pernambuco, portentoso Hospital São Lucas. 13) Dr. João Tavares Neves, ginecologista tem oito Hospitais.
quando foi eleito Deputado Estadual e 5) Dr. Carlos Irlando Pereira de Matos, e obstetra.
como Presidente da Assembléia Legislativa 

História da Medicina no Juazeiro

Na década de 50 a medicina 
do Juazeiro era assim:
Dr. Napoleão Tavares - Médico Professor Honoris Causa da URCA - Fone: (88) 3532.0559

 A doença e o médico como paciente

OS SENHORES MARCOS ROCHA E JÚLIO CÉSAR NÃO REPRESENTAM MAIS A JUNAH EDITORES.
Fone: (85) 3086.8495 - 8815.4233 - redacaodomedico@bol.com.br
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Psiquiatra Clínica - Psicoterapia

Ed. Medical Center - 6º andar - Rua Edward Mclain, s/n - Triangulo
Juaziero do Norte/CE 

Consultório:   88   3571.1339   Residencial:   88   3571.2477 

Dr. Pedro Jorge Malzone

Rua Padre Cícero, 766 - Centro - Juazeiro do Norte
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3511-1868

o torna apto a desempenhar a função longa data e a partir daí lutamos pelo  
essencial do médico humanista dotado de expandir desta confiança para os O primeiro encontro com o paciente, a 
qualidades humanas como a integridade, primeiros pacientes que passam a nos vestimenta branca, o estetoscópio em um 
o respeito e a compaixão. “conhecer” nos minutos que geraram punho e o coração no outro, dado o 
O médico é frágil, tem medo, angústias, aquelas primeiras  consultas.despertar de sentimentos e emoções 
sonhos e está inserido em um ambiente. O cotidiano depois de formado não é desencadeados pela relação médico-
Somos humanos e este caráter menos árduo que a vida acadêmica. Entre paciente ali instalada em meio a 

as primeiras consultas em busca da insegurança, incerteza e angústia do 
satisfação pessoal e da necessidade de primeiro encontro, mas também o amor, o 
auto-sobrevivência, vêm o sonho da carinho, a paciência, a compreensão e a 
residência médica, tão disputada como se solidariedade com aquele que vem em 
fosse um outro vestibular.busca de ajuda e que naquele sublime 
Aquele acadêmico que buscava ao longo momento, humildemente e às vezes sem 
de sua vida estudantil enquadrar os sinais saber, também contribui no aprendizado 
e/ou sintomas sentidos em alguma do futuro médico, ocorrendo uma ajuda 
patologia durante aulas ou consultas a mútua. A relação agora é consolidada. 
tratados de medicina, passa  muitas vezes A cada aula um encontra aqui ou ali algo 
a não ter tempo para um encontro com o semelhante ao que sente ou que sentiu. A 
colega em busca de auxílio médico. Vem o figura do médico como forte, incansável e 
auto-diagnóstico e o auto-tratamento, que nunca adoece passa a se encontrar 
talvez porque agora seja “detentor do numa serie de patologias ao longo da vida 
saber”, ou muitas vezes por “falta de acadêmica. A partir daí, muitas vezes, há 
tempo” para uma consulta. O médico um retorno ou continuidade do ser como 
adoece e passa a ser o pior paciente. paciente, embora em outra circunstância, biopsicosocial é o que nos diferencia dos 
Somos eternos estudantes, aprendemos a agora detentor de conhecimento que o fez outros animais. As enfermidades são 
ser médicos, mas não aprendemos a ser despertar para aquela possível patologia e dotadas de componentes afetivos que não 
pacientes.      o faz ir a busca também do auxílio médico. devem ser desprezados, pelo contrário, 
A busca pela qualidade de vida do E o curso de medicina é longo, como devam ser valorizados, pois neste 
paciente, deva servir também para o também são inúmeras as patologias vistas momento, estes componentes se afloram 
médico. O cotidiano de conflitos, doenças durante as aulas e nos capítulos de livros, com mais vigor. A busca do entendimento 
e objetivos a serem conquistados geram a agora aliadas ao estresse do cotidiano do do ser humano como um todo deve ser 
certeza de que é preciso mudar. Talvez a acadêmico de medicina, a distância do uma constante, isto nos ajuda a ajudar o 
mudança deva começar nas escolas cidadão e a todo o momento.convívio dos familiares, a mudança da paciente, pois nos fornece pistas 
médicas. Damos continuidade na maioria A ética não está fora de moda. Aqueles alimentação, o medo do futuro. importantes na condução das hipóteses 
das vezes a uma rotina de estresse, que não a praticam ou que não a valorizam Ao longo da vida acadêmica o aluno busca diagnósticas e na instituição da melhor 
concursos, sobrecarga de horários e talvez é que nunca estejam na moda. Não o conhecimento e começa a moldar a terapêutica.
metas a serem cumpridas, esquecemos podemos sempre justificar nossos erros figura do médico ideal. A procura do E aprendemos a ser médico. O telefone 
que somos humanos quando mais em cima do cotidiano árduo que criamos. absolutamente perfeito gera angustia e toca no meio da noite. É uma tia ou um 
precisamos. Talvez devamos repensar nossos atos em desilusões ao entender que a figura do velho amigo que nos liga em busca de 
O cotidiano nos torna frios e calculistas, busca da valorização da vida, da médico não pode ser diferente das auxílio, de uma consulta, dias após a 
quando na verdade devíamos ir a busca valorização da medicina.  pessoas normais: ele é humano, ele nossa formatura. É estabelecida a 
da postura certa, do valor da ética, bússola adoece, ele sente, e é este sentimento que confiança daqueles que nos conhecem de 
que orienta o comportamento de qualquer 

Ao longo da vida 

acadêmica o aluno 

busca o conhecimento 

e começa a moldar 

a figura do médico

ideal.

Prof. Robério Motta - Docente 

de Clínica Médica da Faculdade de 

Medicina de Juazeiro  FMJ e 

Faculdade de Medicina do Cariri/UFC.

Especialista pela Federação Brasileira 

de Gastroenterologia  FBG/AMB e 

Sociedade Brasileira de Endoscopia 

Digestiva  SOBED/AMB.

Mestre em Medicina Clínica pelo 

Departamento de Medicina Clínica  

UFC.  - Fone: (88) 3511.9999

Prefeito Raimundo Macedo e Secretário de Saúde
Participam da Caminhada Contra a Dengue

em Juazeiro do Norte/Ce

Secretário de Saúde Alcides Muniz visita favela
e orienta os moradores sobre os cuidados

de higiene e com os focos de mosquito da dengue. 

Prefeito Raimundo Macedo, Secretário de Saúde
Alcides Muniz, Dra. Socorro Lucena, Diretora da VISA 

e Silva Lima, Secretário do Meio Ambiente visitam
Estação de Tratamento d'Água de Juazeiro do Norte

Dra. Delian Pinheiro Matos, Coordenadora do
Deptº. de Epidemiologia da SMS

e técnicos do município inspecionam
os reservatórios da Estação de Tratamento d'Água.

De 07 a 10 de Março 1º Enc. de Gestão Hospitalar e 1º Sem. de Manutenção Hospitalar dos Países de Língua Portuguesa - (85) 3253.5439

Neurologia e Neurocirurgia
CRM 9432

E s p e c i a l i s t a   p e l a   S o c i e d a d e   B r a s i l e i r a   d e   N e u r o c i r u r g i a

J. do Norte: Rua Padre Cícero, 750, Fones: (88) . . . . . . . . . 3512.4423 / 9922.9315

Barbalha: Hospital Santo Antônio, Fone: (88) . . . . . . . . . . 3532.1122

Crato: Hospital São Francisco, Fone: (88) . . . . . . . . . . . . 2101.2130

Atendimento de 
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Juazeiro do Norte/CE
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 lançamento do Programa de de Humanização. cada profissional. Durante todo o dia da profissionais da saúde e representantes 
Humanização do SUS de Sobral, Paralelo a este momento, aconteceu a Mostra Mostra (20/12) ocorreu rodas de conversa das redes soc ia is  do municíp io Odia 19 de dezembro, traçou as dos Núcleos de Atenção Integral à Saúde da com os temas: atuação dos Núcleos nas (associação, sindicato etc.). Ao final, foram 

diretrizes para a atenção e promoção da Família para apresentar os trabalhos rodas das UBS, nas escolas, nas redes diplomados os palhaços terapeutas 
saúde, baseada em uma postura ética, promovidos pela residência profissional ao comunitárias e a atuação nos grupos formados na II e III Oficina do Riso.
sol idária e competente. E quem longo destes oito meses de implementação da terapêuticos (gestantes, hipertensos, Campanha de Humanização da Atenção à 
apresentou a proposta foi o professor da experiência, pioneira no Brasil. mulheres etc.). Participaram o Secretário Saúde em Sobral
Saúde Publica da UECE, psiquiatra Cada um dos cinco Núcleos se organizou de Saúde e Ação Social, Arnaldo Ribeiro, Mostra dos Núcleos de Atenção Integral à 
Jacson Sampaio, que também é consultor em tendas compostas por vídeos, da Educação, Isolda Cela, além dos Saúde da Família
do Ministério da Saúde para os Programas fotografias, pôsteres e a criatividade de gerentes das unidades, entre outros 

Campanha de humanização da atenção
à saúde em Sobral
Mostra dos Núcleos de Atenção Integral à Saúde da Família

A Saúde em Sobral/CE

A médica Josiane Dorneles, coordenadora 
do curso de Residência de Medicina de 
Família e Comunidade de Sobral, afirma: 
“essa aprovação consolida o caráter 
inovador em relação as ações e serviços 

De acordo com Parecer do Ministério da 12(doze) vagas para R1 e de 12(doze) 
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. 

Educação, através da Secretaria de vagas de R2.
Essa Residência representa a garantia de 

Educação Superior, a Comissão Nacional O Edital será lançado no início do mês de 
educação permanente e aprimoramento do 

de Residência Médica aprovou o fevereiro, e as inscrições poderão ser 
serviço de saúde do município.”

credenciamento da Residência de realizadas através do site da Secretaria da 
A bolsa da Residência vai ser financiada 

Medicina de Saúde e Comunidade de Saúde e Ação Social de Sobral 
pelo MEC e pela Prefeitura Municipal de 

Sobral. A Comissão aprovou por (http://www.sobral.ce.gov.br/sec/saude/ind
Sobral, com 50% para cada instituição

unanimidade o credenciamento de ex.html)

Fonte: Assessoria de imprensa da Secretaria  de Saúde de Sobral/CE - Fone: (88) 3611.7758

Residência Médica de Sobral aprovada pelo MEC 

Brain Stormda UFC, especializado em Dermatologia pela população era atendida na Unidade de Saúde Stanford na Califórnia, junto com o Serviço de 
Santa Casa de Porto Alegre. É professor de do Novo Oriente, distante aproximadamente 3 Endoscopia do hospital das Clínicas da UFC, 
medicina na UFC e tem em Fortaleza sua km daquele bairro. A inauguração da unidade na década de 90. Participou diretamente na 
clínica dermatológica. É o atual Secretário atende a uma das principais reivindicações da descoberta revolucionária do Helicobacter 
Municipal de Saúde de Itaitinga/Ce. Itaitinga população. A Unidade de Saúde está pylori (na época chamado Campylobacter 
far-se-á presente na próxima edição com localizada na ONG Missão IDI, na Rua Inácio pylori), como agente etiológico de Úlceras 
notícias médico-hospitalares no Jornal do Rats, 956, e se chamará Alberto Assad Pépticas Gástrica e Duodenal, Gastrites, 
Médico. Bardawil. Linfoma MALT e suas complicações no 

Câncer do Estômago. Dr. Luiz Helder Moreno 
deixa assim seu nome registrado na história 

A comunidade do Alto Alegre I, em da medicina, honrando a comunidade médica 
Maracanaú, já conta com uma Unidade Recebendo congratulações da classe médica do nosso estado e do nosso país. Atualmente 
Básica de Saúde da Família. O equipamento do Brasil e do exterior, pela sua destacada ele chefia o setor de Endoscopia do Hospital 
foi entregue na segunda-feira e oferece à participação no Prêmio Nobel de medicina Universitário Dr. Walter Cantídio (HUWC), é 
população, além de médicos, enfermeiros, 2005 o Dr. Luiz Helder de Alencar Moreno. Ele responsável pelo setor de Endoscopia 
dentistas, agentes de saúde e auxiliares, integrou como Endoscopista a equipe de Disgestiva do Hospital Mont Klinikum e Diretor 
aparelhos de última geração. Cerca de 700 colaboradores do Dr. Marschall (Australiano Presidente do Instituto de Clínicas e 

Marco Túlio Cavalcante Oliveira, é cearense, famíl ias serão benef ic iadas com a radicado nos EUA) nos trabalhos de pesquisa Endoscopia na avenida 13 de maio.
médico formado pela Faculdade de Medicina inauguração do posto. Até o momento, a pioneiros, realizados pela Universidade de 

MARACANAÚ/CE Dr. Luiz Helder faz marco na história da 
medicina do Ceará

Fonte: Assessoria de imprensa da Secretaria  de Saúde de Sobral/CE - Fone: (88) 3611.7758

Dr. Marco Túlio, Sec. Saúde de Itaitinga/CE (ao centro), 
com sua equipe

ITAITINGA/CE DE CARA 
NOVA NA SAÚDE
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