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Foi com muita festa que tomou 

posse  o Dr. , 

reeleito presidente do SIMEC,  

para os eu segundo mandato. O 

Jornal do Médico esteve lá e 

registrou o momento da posse, 

onde não faltaram personalidades 

da área médica prestigiando o 

resultado final de uma eleição  

muito disputada onde a sociedade 

e a população, de um modo geral, 

saiu ganhando pela grande 

importância que a diretoria do 

Tarcísio Dias

SIMEC exerce sobre a classe 

médica do Estado do Ceará, e em 

particular pela grande 

administração do Dr. 

Dias no seu último mandato, 

confirmando o que já sabiamos, 

que sua vitoria foi a vitória de toda 

a classe médica do Estado do 

Ceará.

Tarcísio 
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Nova diretoria do SIMEC

Distribuição de médicos por Estados

Tema: SEGREDOS DA AVALIAÇÃO 
PRÉ-OPERATÓRIA. Condutas práticas
para clinicos/generalistas e cirurgiões.
Data: 11 de abril às 19:30hs
Local: Livraria Oboé - Center Um 
(Sts Dumont) Obrigado pela presença!

Destinatário: CONVITE DO 

LANÇAMENTO DO SEU 2º LIVRO
DR. VICENTE SOARES
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Atendimento Central: Rua Carlos Vasconcelos, 947 - Aldeota - Fortaleza - Ce - Fone: (85) 3261.7877 E-mail: lcf@lcf.com.br

Celebramos, in memória, no dia 16 de março de 2006, o septuagésimo segundo ano de nascimento deste homem impar 

e inigualável médico, Dr. Carlos Alberto de Souza Tomé “Bebeto”. Revisitamos a sua história para perenizar o mito. Em 

sua vida profícua, soube o Dr. Carlos alberto trilhar seu caminho fundamentado nos mais nobres sentimentos e 

municiado pelos mais profundos conhecimentos das ciências médicas. Movia-lhe o amor ilimitado ao próximo, 

sustentava-lhe uma fé inabalável na sua capacidade laborativa e em Deus, nosso Criador.

Comprometido integralmente com a qualidade total em suas atividades profissionais, contribuiu sobremaneira para a 

construção de um mundo melhor, com mais saúde e alegria, para todos a quem pode servir, através de sua maior obra: 

o Laboratório Clementino Fraga, através do quel realizava com grande maestria, os mais diferentes e inovadores 

exames laboratoriais, utilizando-se para isso, as técnicas mais modernas de análises clínicas e os equipamentos 

tecnologicamente mais avançados.

Com esses postulados, considerados por toda sua família e pelos incontáveis amigos e admiradores, como perenes e 

inesquecíveis, é que se fazem eternos os ensinamentos do mestre Carlos Alberto, servindo de contínuo estímulo para o 

prosseguir vitorioso da sua equipe de trabalho, no dia-a-dia do seu laboratório, já tendo realizado mais de 30.000.000 

exames em 34 anos de plena atividade. Permanece, o laboratório Clementino Fraga em trajetória ascendente de 

excelentes serviços prestados à sociedade cearense, prosseguindo fielmente dentro dos sábios ensinamentos e da 

riquíssima experiência de vida que o “bebeto” nos legou: Qualidade total em tudo que faz!

Dr. Carlos Alberto de Souza Tom “Bebeto”, sua vida, agora eternizada, com certeza é motivo de jubilo no infinito 

Paraíso, onde ao lado dos anjos e santos, descansa na Paz de Deus, nosso Senhor e a todos abençoa, sua linda família, 

seus incontáveis pacientes, clientes, colaboradores e amigos, para que unidos possamos continuar sua grandiosa 

missão.

16/3/1934 o águia chegou...
06/4/2005 o águia pousou e repousou...

16/3/2006 aniversariou e o céu comemorou...

Dr. Carlos Alberto de Sousa Tomé “Bebeto”

72º ANIVERSÁRIO



Contratos 
de planos 
de saúde

poderia ser sugestivo de que fora  superestimado o como ajustar o grau de dificuldade das provas, que 

montante de R$ 1.200.000,00, indicado pela SESA, garantisse discriminar as reais diferenças entre 

referente a projeção de 12.000 inscritos, ou ainda, mais candidatos e não conduzisse a uma reprovação em 

provavelmente, dado que as despesas previstas do massa, suscitando vagas ociosas a demandarem 

concurso fossem consistentes, significava que a preenchimento por novo concurso, de complicada 

contratada teria dificuldade de cumprir o contrato realização em ano eleitoral.

acertado, com o padrão de qualidade almejado, a não As provas foram aplicadas em Fortaleza em 18/12/05, 

ser que aplicasse recursos próprios ou ampliasse a em locais nem sempre apropriados em termos de 

quantidade de concorrentes para dezenas de milhares. conforto aos candidatos, que reclamaram da 

A empresa em questão, por meio de um seu dirigente, extenuante bateria de testes a que foram submetidos, 

informou a mídia local que atrairia cerca de vinte mil pairando sobre eles a incerteza do resultado, porquanto Por Dr. Marcelo Gurgel
inscrições e que aportaria numerários próprios para cientes do elevado grau de dificuldade e da quantidade 

garantir o êxito do certame, tendo em mente a de questões dúbias integrantes do caderno de provas.O Estado do Ceará divulgou, em 26/10/05, o edital do 
possibilidade de usar a experiência cearense como Essa incerteza dissipa-se com a divulgação dos concurso público unificado, para 4,3 mil vagas para 
efeito-demonstração para firmar contratos similares em gabaritos em 19/12/05, consternando e abatendo a médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas do 
outros estados. auto-estima de cada candidato, diante do baixo Programa Saúde da Família (PSF), a serem 
O total de inscritos ficou em somente 8.202, ou seja rendimento colhido, algo que só logra melhoria ao se preenchidas em dois terços dos municípios cearenses. 
68,4% da previsão da SESA e 41,0% da estimada pela constatar que “democraticamente” os exames A decisão veio ao encontro da reclamação das 
executora, resultando em uma concorrência global fulminaram em larga escala, indistintamente segundo entidades dessas categorias profissionais, que há anos, 
inferior a dois candidatos por vaga em disputa. Essas gênero, profissão, ano de formatura, local de residência, denunciam a precarização da forma contratual de 
cifras, ante o ponto de corte de 60% de acertos nas experiência em PSF, inserção laboral ou qualquer trabalho dominante nas equipes do PSF.
Provas de Conhecimentos em Saúde Coletiva e de atributo, trucidando as esperanças de tantos que se O Ceará, cumprindo a boa norma administrativa de 
Conhecimentos Específicos da categoria profissional, dedicaram com afinco aos estudos, nutridos pela vã perseguir o menor custo, optou por fazer licitação 
impunham, naturalmente, um cuidado redobrado na expectativa de assegurar um posto de trabalho regido pública, mediante a modalidade de “Pregão Eletrônico”, 
elaboração dos exames. pelas leis do funcionalismo público.através do Edital n° 832005  Eletrônico, ocorrida em 
Para isso, a organizadora teria que se ater estritamente Uma prova considerada difícil, especialmente quando 19/09/2005, disputada, exclusivamente, por seis 
ao programa e sua bibliografia recomendada, e atentar se tem uma vasta concorrência, tem o precioso papel de instituições de fora do estado, e ganha por uma 
para a feitura de questões de modo a evitar discriminar os melhores concorrentes, premiando os fundação gaúcha.
contestações que levassem a anular quesitos, bem que melhor se saíram.  O baixo valor proposto pela ganhadora (R$ 216.600,00) 

Chimarrão com 
rapadura no curso 
do PSF Cearense
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Ultimamente alguns planos de saúde enviaram para colega ao assinar qualquer contrato, leia com atenção 
os médicos contratos de credenciamento onde o e verifique cláusulas abusivas, e caso tenha dúvida, 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará envie ao Conselho, Sindicato ou Associação Médica 
verificou que algumas clausulas são inaceitáveis, Cearense.  
portanto não assinem até que sejam revistos.
O Conselho tomou conhecimento desse tipo de Lino Antonio Cavalcanti Holanda

Secretário Geral do Conselho Regional de contrato da CASSI e da CAFAZ para pessoa física e 
Medicina do Estado do Ceará - CREMECdo HAP VIDA para pessoa jurídica. Esperamos que o 

Solenidade de posse: Tarcísio Dias Reconduzido 
a Presidência do SIMEC.

p r o p o s t a  t a m b é m  d a  d i r e t o r i a  

permanecer na luta pela aprovação do PL 

25 (Lei do Ato Médico), como forma de 

garantir a regulamentação da profissão.

Durante a solenidade de posse, foi 

prestada uma homenagem póstuma a 

médica Márcia Moreira de Meneses, que 

foi Secretária Geral da diretoria anterior, 

com a colocação de uma placa em sua 

memória. Todos os associados do 

Sindicato foram convidados para a 
O méd ico  Tarc ís io  D ias  Fo i  solenidade de posse, que será encerrada 
reconduzido a presidência do com um coquetel.
Sindicato dos Médicos do Estado do O processo eleitoral do Sindicato dos 
Ceará em solenidade marcada para o Médicos aconteceu no dia 14 de 
dia 22 de março, no auditório do Fevereiro, quando foi eleita a chapa 
Conselho Regional de Medicina. Integração e Conquistas para um 
Tarcísio Dias foi reeleito presidente da mandato de três anos (2006-2009). Além 
entidade prometendo continuar de Tarcísio Dias na presidência, foram 
desenvolvendo um trabalho firme em eleitos ainda José Edílson Araújo Melo, 
defesa do médico e de sua valorização para vice-presidente, Ana Lúcia de 
profissional, com salários justos, Almeida Ramalho, para a Secretaria 
condições dignas de trabalho e Geral, e Raimundo José Arruda Bastos 
implementação da Classificação para a Diretoria Financeira e de 
B r a s i l e i r a  H i e r a r q u i z a d a  d e  Patrimônio.
Procedimentos Médicos  CBHPM. É 

Presidente: José Tarcísio da Fonseca Dias

Vice-Presidente: José Edílson Araújo Melo

Secretária Geral: Ana Lúcia de Almeida Ramalho

Secretário Geral Adjunto: Samuel Abranques de Oliveira

Diretor Financeiro e Patrimônio: Raimundo José Arruda Bastos

Diretor Financeiro e Patrimônio Adjunto: Virgínia Maria Ramos Sampaio

Diretor de Assuntos Jurídicos: Luís Emanuel de Assiz

Suplente de Diretor de Assuntos Jurídicos: José Wellington Camerino de 

Oliveira

Diretor de Divulgação e Imprensa: José Maria Arruda Pontes

Suplente de Diretor de Divulgação e Imprensa: Luiz Carlos Andrade de 

Morais

Diretor de Defesa Profissional: Antero Gomes Neto

Suplente de Diretor de Defesa Profissional: Mariana Mota Moura Fé

Diretor de Relações com o Interior: Nilson de Moura Fé

Suplente de Diretor de Relações com o Interior: Fernando Cruz Januário

Diretor de Formação e Relações Sindicais: José Carlos Albuquerque

Suplente de Diretor de Formação e Relações Sindicais: Tiago 

Magalhães Gurgel 

Diretoria do SIMEC para o triênio 
2006-2009

Diretoria do SIMEC para o triênio 
2006-2009

SIMEC - Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará
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CONCURSO PÚBLICO

idosos, que sofrem de várias co-morbidades e que são internados por alguma 

descompensação ou agravamento de sua doença de base. Citam-se como exemplo: 

os traqueostomizados, os dependentes de respiração mecânica, os pacientes com 

escaras extensas profundas, os portadores de doenças crônico-degenerativas, 

pacientes em fase sub-aguda ou sequelados de AVC e portadores de doenças tropicais 

que necessitam de antibioticoterapia endovenosa com esquema prolongado.

Para cada paciente existe um planejamento com base em protocolos para otimização 

da assistência através de cuidados progressivos de tal sorte que o paciente 

permanecerá se necessário, o menor tempo possível em unidade de alto custo. Para 
Por Dr. João Batista Silva apoio, a equipe multidisciplinar utiliza o Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) e 

uma unidade (enfermaria piloto) de cuidados intermediários, conduzida 

majoritariamente por equipe multiprofissional em saúde.1. O PROBLEMA
Outro importante avanço é a capacitação do familiar/cuidador para a assistência A transição demográfica impressa pelo envelhecimento da população já apresenta 
domiciliar  com enfoque para a prevenção de complicações, especialmente dos reflexos incontestáveis e preocupantes nos diversos seguimentos da sociedade e nos 
pacientes crônicos e nos casos de pacientes terminais, uma assistência paliativa mais serviços assistenciais. Na atenção hospitalar destacam-se: o impacto na ocupação, 
humanizada no ambiente familiar.permanência e custeio hospitalar. Hoje, a média da ocupação de leitos por idosos já 

ultrapassa 45% dos adultos internados com permanência prolongada imprevisível em 
3. OS RESULTADOSunidade de média e alta complexidade. Essa importante e crescente proporção da 
Os resultados são estimulantes. Atualmente, o HGWA mantém, diariamente, 30 dos população atendida absorve toda a tecnologia disponível e tem gerado gastos que 
seus 97 leitos de adulto em fase avançada de desospitalização. Um dos casos mais ameaçam a saúde financeira das instituições, mormente as públicas que não podem 
recentes e marcantes registrados ocorreu por ocasião das festas de final de ano de controlar a demanda, resultando em uma assistência cada vez mais onerosa e de 
2005, quando retornou para casa um paciente que estava internado em UTI há 460 dias pequeno impacto na relação custo benefício, posto que, muitas oportunidades de 
em outra unidade hospitalar e foi para o atendimento domiciliar em apenas 20 dias. reabilitação são perdidas e a maioria dos pacientes não retornam independentes em sua 
Observou-se uma redução de 40% na reinternação e uma redução de 50% do custo da condição física para a sociedade.
diária da unidade hospitalar de cuidados intermediários.Nesta tendência, dois aspectos se destacam com maior veemência. O primeiro é a 
A assistência para pacientes terminais revelou resultados que corroboram com a visão assistência precarizada nas emergências agravada pela excessiva ocupação das 
humanista do atendimento nestas circunstâncias. Oitenta por cento dos que faleceram, Unidades de Terapia Intensiva e pela carência de serviços de apoio para os pacientes 
foram a óbito em casa. Atualmente, o HGWA mantém 26 pacientes com assistência mais estáveis com incapacidades que requerem cuidados especiais. O outro aspecto 
domiciliar. Destes, 11 estão com suporte respiratório e 07 em oxigenoterapia contínua.está na atenção básica que não está preparada tecnicamente e estruturalmente para as 

necessárias medidas de prevenção e suporte para os egressos dos serviços de alta 

complexidade. 4. CONCLUSÃO
No sistema tradicional, a maioria dos pacientes terminais permanecem no hospital até 

seu momento final, somando-se aos dependentes de suporte ventilatório ou cuidados 2. A SOLUÇÃO
especiais. A experiência do HGWA revela oportunidades que podem ser aproveitadas e Vivenciando esta realidade, o Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), mantido 
ampliadas para a rede hospitalar, desafogando e otimizando todo o sistema público de pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, Organização Social de Saúde no Ceará, 
saúde, bem como, consolidando o ideário do Sistema Único de Saúde, o SUS.vem aprimorando um plano de desospitalização que se inicia na internação e perdura até 
(Sugestão enviada por João Batista Silva, Médico Diretor de Gestão e Atendimentoa integração do paciente à assistência básica no Programa de Saúde da Família (PSF).
Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara)O programa destina-se a pacientes portadores de doenças crônicas, freqüentemente 

Programa de desospitalização: 
uma experiência exitosa no 
Ceará

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA

Contatos: Pessoais( 085) 9944-4695, (85) 

9224-5934 - Institucionais: (085) 3216-8300

E-mail: joaob@isgh.org.br  

Home Page: www.isgh.org.br

B I O P S Y S Y S T E M S

HEALTH GROUP

Filmes para Raio X, Ressonância Magnética, Ultrassonografia, 
Mamografia e Tomografia Computadorizada;
Equipamentos para Diagnósticos: CR - Radiografia Computadorizada,
Processadoras, Tomógrafos, Mamógrafos, Ressonância Magnética, 
Ultrassom, Sistemas de Impressão;
Linha para Biópsia;
Produtos para Esterilização e Lavanderia;
Prestação de Serviços em Equipamentos Médicos.

Porque a vida está apenas começando

MATRIZ - CEARÁ

Rua Capitão Melo, 3883

Tauape - Fortaleza

Fone: 85 - 3452.5700

Fax:   85 - 3452.5707

FILIAIS
Scientific/BH - Fone: 31 - 2112.1900
Scientífic/GO - Fone: 62 - 3274.2802
Scientífic/BA - Fone: 71 - 3346.4000 
Scientífic/DF - Fone: 61 - 3344.3514
Scientífic/PI - Fone: 86 - 3233.5755
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S 1. AUTOMÁTICO: abertura e fechamento através de sensores de presença.
2. MANUAL: abertura e fechamento através do controle remoto ou botoneira instalada no painel de 
controle.
3. SENSOR ANTI-ESMAGAMENTO: O sistema dispõe de uma proteção, caso um obstáculo venha 
a ficar na área de fechamento da porta, automaticamente ela irá parar e voltar para a situação de 
aberta.
4. APROVEITAMENTO DA PORTA EXISTENTE: O sistema eletro/mecânico da  Porta Automática 
Programada, poderá ser utilizada em portas já existentes, necessitando apenas das adaptações 
necessárias.
5. ALIMENTAÇÃO: 220 V.

HIPER QUEIROZ
Mossoró

UNIMED

Av. Godofredo Marciel, 417-A Maraponga

Fones:(85)292.5244/9981.2023
E mail: engefelp@uol.com.br

BANCO DO NORDESTE
Juaseiro do Norte

OFTALMED ACAL

Hosp.SÃO CARLOS SENAC

SYNAPSIS BRASIL

Portas sociais automáticas
destinadas à clínicas, hospitais,

comercio, banco, etc.

PORTAS AUTOMÁTICAS
 PROGRAMADAS 

09

01 01

02 01

02 03

Fortaleza 

0 8 0 0 8 5 . 1 8 1 8
www.unimedfortaleza.com.br
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provavelmente, dado que as despesas previstas do massa, suscitando vagas ociosas a demandarem 

concurso fossem consistentes, significava que a preenchimento por novo concurso, de complicada 

contratada teria dificuldade de cumprir o contrato realização em ano eleitoral.

acertado, com o padrão de qualidade almejado, a não As provas foram aplicadas em Fortaleza em 18/12/05, 

ser que aplicasse recursos próprios ou ampliasse a em locais nem sempre apropriados em termos de 

quantidade de concorrentes para dezenas de milhares. conforto aos candidatos, que reclamaram da 

A empresa em questão, por meio de um seu dirigente, extenuante bateria de testes a que foram submetidos, 

informou a mídia local que atrairia cerca de vinte mil pairando sobre eles a incerteza do resultado, porquanto Por Dr. Marcelo Gurgel
inscrições e que aportaria numerários próprios para cientes do elevado grau de dificuldade e da quantidade 

garantir o êxito do certame, tendo em mente a de questões dúbias integrantes do caderno de provas.O Estado do Ceará divulgou, em 26/10/05, o edital do 
possibilidade de usar a experiência cearense como Essa incerteza dissipa-se com a divulgação dos concurso público unificado, para 4,3 mil vagas para 
efeito-demonstração para firmar contratos similares em gabaritos em 19/12/05, consternando e abatendo a médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas do 
outros estados. auto-estima de cada candidato, diante do baixo Programa Saúde da Família (PSF), a serem 
O total de inscritos ficou em somente 8.202, ou seja rendimento colhido, algo que só logra melhoria ao se preenchidas em dois terços dos municípios cearenses. 
68,4% da previsão da SESA e 41,0% da estimada pela constatar que “democraticamente” os exames A decisão veio ao encontro da reclamação das 
executora, resultando em uma concorrência global fulminaram em larga escala, indistintamente segundo entidades dessas categorias profissionais, que há anos, 
inferior a dois candidatos por vaga em disputa. Essas gênero, profissão, ano de formatura, local de residência, denunciam a precarização da forma contratual de 
cifras, ante o ponto de corte de 60% de acertos nas experiência em PSF, inserção laboral ou qualquer trabalho dominante nas equipes do PSF.
Provas de Conhecimentos em Saúde Coletiva e de atributo, trucidando as esperanças de tantos que se O Ceará, cumprindo a boa norma administrativa de 
Conhecimentos Específicos da categoria profissional, dedicaram com afinco aos estudos, nutridos pela vã perseguir o menor custo, optou por fazer licitação 
impunham, naturalmente, um cuidado redobrado na expectativa de assegurar um posto de trabalho regido pública, mediante a modalidade de “Pregão Eletrônico”, 
elaboração dos exames. pelas leis do funcionalismo público.através do Edital n° 832005  Eletrônico, ocorrida em 
Para isso, a organizadora teria que se ater estritamente Uma prova considerada difícil, especialmente quando 19/09/2005, disputada, exclusivamente, por seis 
ao programa e sua bibliografia recomendada, e atentar se tem uma vasta concorrência, tem o precioso papel de instituições de fora do estado, e ganha por uma 
para a feitura de questões de modo a evitar discriminar os melhores concorrentes, premiando os fundação gaúcha.
contestações que levassem a anular quesitos, bem que melhor se saíram.  O baixo valor proposto pela ganhadora (R$ 216.600,00) 

Chimarrão com 
rapadura no curso 
do PSF Cearense
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Ultimamente alguns planos de saúde enviaram para colega ao assinar qualquer contrato, leia com atenção 
os médicos contratos de credenciamento onde o e verifique cláusulas abusivas, e caso tenha dúvida, 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará envie ao Conselho, Sindicato ou Associação Médica 
verificou que algumas clausulas são inaceitáveis, Cearense.  
portanto não assinem até que sejam revistos.
O Conselho tomou conhecimento desse tipo de Lino Antonio Cavalcanti Holanda

Secretário Geral do Conselho Regional de contrato da CASSI e da CAFAZ para pessoa física e 
Medicina do Estado do Ceará - CREMECdo HAP VIDA para pessoa jurídica. Esperamos que o 

Solenidade de posse: Tarcísio Dias Reconduzido 
a Presidência do SIMEC.

p r o p o s t a  t a m b é m  d a  d i r e t o r i a  

permanecer na luta pela aprovação do PL 

25 (Lei do Ato Médico), como forma de 

garantir a regulamentação da profissão.

Durante a solenidade de posse, foi 

prestada uma homenagem póstuma a 

médica Márcia Moreira de Meneses, que 

foi Secretária Geral da diretoria anterior, 

com a colocação de uma placa em sua 

memória. Todos os associados do 

Sindicato foram convidados para a 
O méd ico  Tarc ís io  D ias  Fo i  solenidade de posse, que será encerrada 
reconduzido a presidência do com um coquetel.
Sindicato dos Médicos do Estado do O processo eleitoral do Sindicato dos 
Ceará em solenidade marcada para o Médicos aconteceu no dia 14 de 
dia 22 de março, no auditório do Fevereiro, quando foi eleita a chapa 
Conselho Regional de Medicina. Integração e Conquistas para um 
Tarcísio Dias foi reeleito presidente da mandato de três anos (2006-2009). Além 
entidade prometendo continuar de Tarcísio Dias na presidência, foram 
desenvolvendo um trabalho firme em eleitos ainda José Edílson Araújo Melo, 
defesa do médico e de sua valorização para vice-presidente, Ana Lúcia de 
profissional, com salários justos, Almeida Ramalho, para a Secretaria 
condições dignas de trabalho e Geral, e Raimundo José Arruda Bastos 
implementação da Classificação para a Diretoria Financeira e de 
B r a s i l e i r a  H i e r a r q u i z a d a  d e  Patrimônio.
Procedimentos Médicos  CBHPM. É 

Presidente: José Tarcísio da Fonseca Dias

Vice-Presidente: José Edílson Araújo Melo

Secretária Geral: Ana Lúcia de Almeida Ramalho

Secretário Geral Adjunto: Samuel Abranques de Oliveira

Diretor Financeiro e Patrimônio: Raimundo José Arruda Bastos

Diretor Financeiro e Patrimônio Adjunto: Virgínia Maria Ramos Sampaio

Diretor de Assuntos Jurídicos: Luís Emanuel de Assiz

Suplente de Diretor de Assuntos Jurídicos: José Wellington Camerino de 

Oliveira

Diretor de Divulgação e Imprensa: José Maria Arruda Pontes

Suplente de Diretor de Divulgação e Imprensa: Luiz Carlos Andrade de 

Morais

Diretor de Defesa Profissional: Antero Gomes Neto

Suplente de Diretor de Defesa Profissional: Mariana Mota Moura Fé

Diretor de Relações com o Interior: Nilson de Moura Fé

Suplente de Diretor de Relações com o Interior: Fernando Cruz Januário

Diretor de Formação e Relações Sindicais: José Carlos Albuquerque

Suplente de Diretor de Formação e Relações Sindicais: Tiago 

Magalhães Gurgel 

Diretoria do SIMEC para o triênio 
2006-2009

Diretoria do SIMEC para o triênio 
2006-2009

SIMEC - Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará
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- Prevenção da Osteoporose
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de tradição38

CONCURSO PÚBLICO

idosos, que sofrem de várias co-morbidades e que são internados por alguma 

descompensação ou agravamento de sua doença de base. Citam-se como exemplo: 

os traqueostomizados, os dependentes de respiração mecânica, os pacientes com 

escaras extensas profundas, os portadores de doenças crônico-degenerativas, 

pacientes em fase sub-aguda ou sequelados de AVC e portadores de doenças tropicais 

que necessitam de antibioticoterapia endovenosa com esquema prolongado.

Para cada paciente existe um planejamento com base em protocolos para otimização 

da assistência através de cuidados progressivos de tal sorte que o paciente 

permanecerá se necessário, o menor tempo possível em unidade de alto custo. Para 
Por Dr. João Batista Silva apoio, a equipe multidisciplinar utiliza o Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) e 

uma unidade (enfermaria piloto) de cuidados intermediários, conduzida 

majoritariamente por equipe multiprofissional em saúde.1. O PROBLEMA
Outro importante avanço é a capacitação do familiar/cuidador para a assistência A transição demográfica impressa pelo envelhecimento da população já apresenta 
domiciliar  com enfoque para a prevenção de complicações, especialmente dos reflexos incontestáveis e preocupantes nos diversos seguimentos da sociedade e nos 
pacientes crônicos e nos casos de pacientes terminais, uma assistência paliativa mais serviços assistenciais. Na atenção hospitalar destacam-se: o impacto na ocupação, 
humanizada no ambiente familiar.permanência e custeio hospitalar. Hoje, a média da ocupação de leitos por idosos já 

ultrapassa 45% dos adultos internados com permanência prolongada imprevisível em 
3. OS RESULTADOSunidade de média e alta complexidade. Essa importante e crescente proporção da 
Os resultados são estimulantes. Atualmente, o HGWA mantém, diariamente, 30 dos população atendida absorve toda a tecnologia disponível e tem gerado gastos que 
seus 97 leitos de adulto em fase avançada de desospitalização. Um dos casos mais ameaçam a saúde financeira das instituições, mormente as públicas que não podem 
recentes e marcantes registrados ocorreu por ocasião das festas de final de ano de controlar a demanda, resultando em uma assistência cada vez mais onerosa e de 
2005, quando retornou para casa um paciente que estava internado em UTI há 460 dias pequeno impacto na relação custo benefício, posto que, muitas oportunidades de 
em outra unidade hospitalar e foi para o atendimento domiciliar em apenas 20 dias. reabilitação são perdidas e a maioria dos pacientes não retornam independentes em sua 
Observou-se uma redução de 40% na reinternação e uma redução de 50% do custo da condição física para a sociedade.
diária da unidade hospitalar de cuidados intermediários.Nesta tendência, dois aspectos se destacam com maior veemência. O primeiro é a 
A assistência para pacientes terminais revelou resultados que corroboram com a visão assistência precarizada nas emergências agravada pela excessiva ocupação das 
humanista do atendimento nestas circunstâncias. Oitenta por cento dos que faleceram, Unidades de Terapia Intensiva e pela carência de serviços de apoio para os pacientes 
foram a óbito em casa. Atualmente, o HGWA mantém 26 pacientes com assistência mais estáveis com incapacidades que requerem cuidados especiais. O outro aspecto 
domiciliar. Destes, 11 estão com suporte respiratório e 07 em oxigenoterapia contínua.está na atenção básica que não está preparada tecnicamente e estruturalmente para as 

necessárias medidas de prevenção e suporte para os egressos dos serviços de alta 

complexidade. 4. CONCLUSÃO
No sistema tradicional, a maioria dos pacientes terminais permanecem no hospital até 

seu momento final, somando-se aos dependentes de suporte ventilatório ou cuidados 2. A SOLUÇÃO
especiais. A experiência do HGWA revela oportunidades que podem ser aproveitadas e Vivenciando esta realidade, o Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), mantido 
ampliadas para a rede hospitalar, desafogando e otimizando todo o sistema público de pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, Organização Social de Saúde no Ceará, 
saúde, bem como, consolidando o ideário do Sistema Único de Saúde, o SUS.vem aprimorando um plano de desospitalização que se inicia na internação e perdura até 
(Sugestão enviada por João Batista Silva, Médico Diretor de Gestão e Atendimentoa integração do paciente à assistência básica no Programa de Saúde da Família (PSF).
Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara)O programa destina-se a pacientes portadores de doenças crônicas, freqüentemente 

Programa de desospitalização: 
uma experiência exitosa no 
Ceará

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA

Contatos: Pessoais( 085) 9944-4695, (85) 

9224-5934 - Institucionais: (085) 3216-8300

E-mail: joaob@isgh.org.br  

Home Page: www.isgh.org.br

B I O P S Y S Y S T E M S

HEALTH GROUP

Filmes para Raio X, Ressonância Magnética, Ultrassonografia, 
Mamografia e Tomografia Computadorizada;
Equipamentos para Diagnósticos: CR - Radiografia Computadorizada,
Processadoras, Tomógrafos, Mamógrafos, Ressonância Magnética, 
Ultrassom, Sistemas de Impressão;
Linha para Biópsia;
Produtos para Esterilização e Lavanderia;
Prestação de Serviços em Equipamentos Médicos.

Porque a vida está apenas começando

MATRIZ - CEARÁ

Rua Capitão Melo, 3883

Tauape - Fortaleza

Fone: 85 - 3452.5700

Fax:   85 - 3452.5707

FILIAIS
Scientific/BH - Fone: 31 - 2112.1900
Scientífic/GO - Fone: 62 - 3274.2802
Scientífic/BA - Fone: 71 - 3346.4000 
Scientífic/DF - Fone: 61 - 3344.3514
Scientífic/PI - Fone: 86 - 3233.5755
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S 1. AUTOMÁTICO: abertura e fechamento através de sensores de presença.
2. MANUAL: abertura e fechamento através do controle remoto ou botoneira instalada no painel de 
controle.
3. SENSOR ANTI-ESMAGAMENTO: O sistema dispõe de uma proteção, caso um obstáculo venha 
a ficar na área de fechamento da porta, automaticamente ela irá parar e voltar para a situação de 
aberta.
4. APROVEITAMENTO DA PORTA EXISTENTE: O sistema eletro/mecânico da  Porta Automática 
Programada, poderá ser utilizada em portas já existentes, necessitando apenas das adaptações 
necessárias.
5. ALIMENTAÇÃO: 220 V.

HIPER QUEIROZ
Mossoró

UNIMED

Av. Godofredo Marciel, 417-A Maraponga

Fones:(85)292.5244/9981.2023
E mail: engefelp@uol.com.br

BANCO DO NORDESTE
Juaseiro do Norte

OFTALMED ACAL

Hosp.SÃO CARLOS SENAC

SYNAPSIS BRASIL

Portas sociais automáticas
destinadas à clínicas, hospitais,

comercio, banco, etc.

PORTAS AUTOMÁTICAS
 PROGRAMADAS 
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www.unimedfortaleza.com.br
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O Instituto Dr. José Frota (IJF), através da Comissão faz diariamente uma busca ativa nos setores do 
Intra-hospitalar de Transplantes, tem realizado um hospital que possuem pacientes em estado crítico. 
importante trabalho com o intuito de sensibilizar as De acordo com a enfermeira Lisiane Paiva, 
famílias de possíveis doadores de órgãos. A coordenadora da Comissão, a conscientização da 
Comissão existe desde 2002 e os resultados têm família tem início com a primeira avaliação clínica do 
sido positivos. paciente. A partir daí, no caso de morte encefálica, os 
No caso das córneas, por exemplo, em 2000, foram médicos já providenciam a manutenção 
realizadas no Ceará 179 captações do órgão e em hemodinâmica dos órgãos para que os mesmos 
2001, 120. Já em 2002, com a criação da Comissão, continuem funcionando e adequados para o 
em todo o Estado ocorreram 198 doações. Em 2003, transplante.
com a Comissão já estabilizada, o número cresceu Lisiane destaca a importância do serviço social do 

para 287. Vale destacar, que IJF para que haja uma aproximação eficaz com as 
destes, 236 foram só no IJF, o famílias de potenciais doadores, já que a forma de 

m a i o r  d o a d o r  d e  abordagem exige um cuidado todo especial. 
ó r g ã o s  d o  “Levamos, em média, 24 horas para a sensibilização 
E s t a d o ,  da família”, destaca a coordenadora.
enquanto  os  A Comissão fornece a família dos doadores todas as 
outros hospitais informações dos procedimentos adotados pela 
f o r a m  equipe médica durante a captação. Só parentes de 
responsáveis  primeiro grau  pais e irmãos  podem autorizar o 
por 51 doações. transplante.
A C o m i s s ã o  Dalvine Pires, Assessora de Imprensa do IJF
Intra-hospitalar 

Brainstorm
No Ceará, 42 CAPS Realizam Atendimento
A rede de atenção básica tem condições de atender os portadores de transtornos de 
ansiedade, já que possui equipe multidisciplinar. É o que observa o coordenador 
estadual de saúde Mental, Nilson de Moura Fé. Ele acrescenta que os 42 Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) existem em 36 municípios cearenses dispõem  de 
profissionais capacitados para prestar esse tipo de assistência.
Os CAPS oferecem atendimento primário. Em Fortaleza, essas unidades podem ser 
encontradas nos bairros Bom Jardim, Messejana, Rodolfo Teófilo e Jardim América, e 
funcionam de Segunda a Sexta-feira, das 7 às 17 horas. Moura Fé observa que a 
ansiedade em si não é doença, mas é preciso ficar atento a situações exageradas, 
pois se tornam um problema que interfere na atividade funcional do indivíduo. 
“Quanto mais cedo for percebida e tratada adequadamente, melhor para a pessoa.”

Cariri Ganha Sede da Coopanest-CE e SAEC
A cooperativa dos Anestesiologistas do Ceará (Coopanest-CE), foi criada em 1987 
com abrangência para todo o estado. No entanto, efetivamente a Coopanest e SAEC 
terão atividade estadual com a criação das filiais de Juazeiro do Norte, SAEC e 
Coopanest, marcham juntas há 19 anos. A Dra. Riane Azevedo Presidente da 
Coopanest e a Dra. Eneida Mota da SAEC, estarão em Juazeiro inaugurando as 
respectivas sedes e iniciando a programação científica do ano.

Posse da Nova Diretoria de Cirurgia Plástica
Tomou posse no último dia 31, Terça-feira, a nova diretoria da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica Regional do Ceará para o biênio 2006/2007 tendo como presidente 
o Dr. Cido Carvalho, Dr. Salustiano Pinheiro Pessoa como tesoureiro e o Dr. 
Francisco Fontenele como Secretário. A diretoria assume preparando a jornada 
Norte/Nordeste de cirurgia Plástica, para o segundo semestre. 

Residentes do IJF e HC são Primeiros em Avaliação Nacional
Aconteceu em Dezembro passado, a prova nacional de avaliação de todos os 
residentes de anestesiologia do Brasil.
Como historicamente acontece, os residentes de Fortaleza têm conquistado 
destaque nestas avaliações. Desta feita ficou por conta da maior nota nacional de R3, 
pelo Presidente Washington  Pinto do HC e Marilman Maciel Benício e George de 
Holanda Freire do IJF, que tiveram a maior média nacional na prova de R2. De 
parabéns os garotos novos anestesiologistas do Ceará.

Descoberta “Células Assassinas” que atacam tecidos 
cancerosos
Pesquisadores franceses descobriram num camundongo um novo tipo de célula 
imunitária que poderia ser chamada de células assassinas, uma vez que atacam 
diretamente os tecidos, segundo a edição de Fevereiro da revista Nature Medi  cine 
(grupo Namore).
Este novo tipo de células imunitárias apresenta a particularidade de ser ativo in vivo 
pela combinação de dois medicamentos: o Glivec, utilizado contra algumas formas de 
leucemia e contra variedade de cânceres do tubo digestivo; e o intrleukine-2 utilizado 
no tratamento do câncer de rim. Os trabalhos estão sendo dirigidos pelo professor 
Laurence Zitvogel (Instituto Gustave Roussy/ Inserm/ Universidade Paris Sul).
Estas células, chamadas de IKDC (em inglês, Interferon Producing Killer Cell), 
migram freqüentemente para locais onde estão os tumores. Elas são capazes de 
secretar o interferon gamma e matar as células cancerosas.
O interferon gamma é conhecido por impedir a formação dos vasos sangüíneos 
destinados a alimentar o tumor, provocando assim sua regressão e morte. Além 
disso, esta substância ativa outra células do sistema de defesa imunitária e ajuda 
algumas delas (os linfócitos T) a reconhecerem as células cancerosas.
Para os pesquisadores, que partem do pressuposto de que sua observação sobre os 
roedores possa ser aplicada também ao homem, esta descoberta traz novas 
esperanças em cancerologia, em infectologia e na área de tranplantes.

Comissão do IJF ajuda a 
aumentar número de doações de 
órgãos no Estado A Diretoria do Clube do Médico faz uma 

chamada geral: 

ALÔ DOUTORES, SEU LUGAR PARA LAZER É AQUI!

Fone: (85) 3234.1310

Clube do Médico/Fortaleza
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do Professor da Rede Estadual de Ensino;?Derrubamos, na justiça, a taxa do lixo, criada    ?Proibição do emprego de materiais 

pelo ex-prefeito Juraci Magalhães, por três manufaturados com asbesto ou amianto; ?Contempla benefícios aos doadores de sangue 

vezes; no HEMOCE  Centro de Hematologia e ?Obrigatoriedade de funcionamento de 

?Acabamos com os 13°, 14° e 15° salários dos ambulatório médico móvel em shows e eventos Hemoterapia do Ceará.
vereadores; culturais;

?Acabamos, juntamente com outros sete ?Inclusão, no currículo escolar, de disciplina 

vereadores, com a aposentadoria de vereador acerca dos efeitos de substâncias que causam 

que se aposentava com 02 mandatos (oito anos) dependência física e psicológica em seres 

humanos;?Regulamentamos a Iniciativa Popular que dá Atualmente, as nossas lutas estão em 
direito à população de fazer leis; ?Define e regulamenta as atividades das 

combater as abusivas licenças médicas 
Unidades de Terapia Intensiva na rede hospitalar ?Somos autores da Lei 7115 que autoriza 

de deputados por doenças que não 
do Município;grávidas, idosos e deficientes físicos terem 

justificam afastamento acima de 120 dias; pelo fim 
atendimento prioritário nos bancos sem esperar ?Vagas em creches e escolas públicas para filhos 

da aposentadoria de governador e vice-na fila; de pessoas portadoras de deficiência física;
governador que com 6 meses ficam com direito a ?Garantimos aos profissionais de saúde ?Passe Livre às Pessoas Excepcionais nos 
uma pensão vitalícia de salário de governador, gratificação de plantão mesmo quando se Transportes Coletivos Urbanos de Fortaleza;
bem diferente do trabalhador comum que tem que aposentarem; ?Proibição da venda de cigarros a menores de 18 
contribuir para previdência por 25 anos para ?Denunciamos, provamos e comprovamos o anos nos estabelecimentos comerciais;

escândalo da merenda escolar em Fortaleza, receber, na maioria das vezes, uma mísera ?Incorporações de vantagens salariais previstas 
que culminou com a cassação do deputado nas Leis n° 7335/93 e 7555/94 e dá outras aposentadoria, além de continuar 
envolvido no escândalo. providências; pugnando pela valorização dos 
?Dentre os projetos de lei, evidenciamos os ?Gratificação salarial aos servidores municipais profissionais de saúde.
voltados à saúde: de saúde relativa aos feriados de Natal e Ano 
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O Instituto Dr. José Frota (IJF), através da Comissão faz diariamente uma busca ativa nos setores do 
Intra-hospitalar de Transplantes, tem realizado um hospital que possuem pacientes em estado crítico. 
importante trabalho com o intuito de sensibilizar as De acordo com a enfermeira Lisiane Paiva, 
famílias de possíveis doadores de órgãos. A coordenadora da Comissão, a conscientização da 
Comissão existe desde 2002 e os resultados têm família tem início com a primeira avaliação clínica do 
sido positivos. paciente. A partir daí, no caso de morte encefálica, os 
No caso das córneas, por exemplo, em 2000, foram médicos já providenciam a manutenção 
realizadas no Ceará 179 captações do órgão e em hemodinâmica dos órgãos para que os mesmos 
2001, 120. Já em 2002, com a criação da Comissão, continuem funcionando e adequados para o 
em todo o Estado ocorreram 198 doações. Em 2003, transplante.
com a Comissão já estabilizada, o número cresceu Lisiane destaca a importância do serviço social do 

para 287. Vale destacar, que IJF para que haja uma aproximação eficaz com as 
destes, 236 foram só no IJF, o famílias de potenciais doadores, já que a forma de 

m a i o r  d o a d o r  d e  abordagem exige um cuidado todo especial. 
ó r g ã o s  d o  “Levamos, em média, 24 horas para a sensibilização 
E s t a d o ,  da família”, destaca a coordenadora.
enquanto  os  A Comissão fornece a família dos doadores todas as 
outros hospitais informações dos procedimentos adotados pela 
f o r a m  equipe médica durante a captação. Só parentes de 
responsáveis  primeiro grau  pais e irmãos  podem autorizar o 
por 51 doações. transplante.
A C o m i s s ã o  Dalvine Pires, Assessora de Imprensa do IJF
Intra-hospitalar 

Brainstorm
No Ceará, 42 CAPS Realizam Atendimento
A rede de atenção básica tem condições de atender os portadores de transtornos de 
ansiedade, já que possui equipe multidisciplinar. É o que observa o coordenador 
estadual de saúde Mental, Nilson de Moura Fé. Ele acrescenta que os 42 Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) existem em 36 municípios cearenses dispõem  de 
profissionais capacitados para prestar esse tipo de assistência.
Os CAPS oferecem atendimento primário. Em Fortaleza, essas unidades podem ser 
encontradas nos bairros Bom Jardim, Messejana, Rodolfo Teófilo e Jardim América, e 
funcionam de Segunda a Sexta-feira, das 7 às 17 horas. Moura Fé observa que a 
ansiedade em si não é doença, mas é preciso ficar atento a situações exageradas, 
pois se tornam um problema que interfere na atividade funcional do indivíduo. 
“Quanto mais cedo for percebida e tratada adequadamente, melhor para a pessoa.”

Cariri Ganha Sede da Coopanest-CE e SAEC
A cooperativa dos Anestesiologistas do Ceará (Coopanest-CE), foi criada em 1987 
com abrangência para todo o estado. No entanto, efetivamente a Coopanest e SAEC 
terão atividade estadual com a criação das filiais de Juazeiro do Norte, SAEC e 
Coopanest, marcham juntas há 19 anos. A Dra. Riane Azevedo Presidente da 
Coopanest e a Dra. Eneida Mota da SAEC, estarão em Juazeiro inaugurando as 
respectivas sedes e iniciando a programação científica do ano.

Posse da Nova Diretoria de Cirurgia Plástica
Tomou posse no último dia 31, Terça-feira, a nova diretoria da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica Regional do Ceará para o biênio 2006/2007 tendo como presidente 
o Dr. Cido Carvalho, Dr. Salustiano Pinheiro Pessoa como tesoureiro e o Dr. 
Francisco Fontenele como Secretário. A diretoria assume preparando a jornada 
Norte/Nordeste de cirurgia Plástica, para o segundo semestre. 

Residentes do IJF e HC são Primeiros em Avaliação Nacional
Aconteceu em Dezembro passado, a prova nacional de avaliação de todos os 
residentes de anestesiologia do Brasil.
Como historicamente acontece, os residentes de Fortaleza têm conquistado 
destaque nestas avaliações. Desta feita ficou por conta da maior nota nacional de R3, 
pelo Presidente Washington  Pinto do HC e Marilman Maciel Benício e George de 
Holanda Freire do IJF, que tiveram a maior média nacional na prova de R2. De 
parabéns os garotos novos anestesiologistas do Ceará.

Descoberta “Células Assassinas” que atacam tecidos 
cancerosos
Pesquisadores franceses descobriram num camundongo um novo tipo de célula 
imunitária que poderia ser chamada de células assassinas, uma vez que atacam 
diretamente os tecidos, segundo a edição de Fevereiro da revista Nature Medi  cine 
(grupo Namore).
Este novo tipo de células imunitárias apresenta a particularidade de ser ativo in vivo 
pela combinação de dois medicamentos: o Glivec, utilizado contra algumas formas de 
leucemia e contra variedade de cânceres do tubo digestivo; e o intrleukine-2 utilizado 
no tratamento do câncer de rim. Os trabalhos estão sendo dirigidos pelo professor 
Laurence Zitvogel (Instituto Gustave Roussy/ Inserm/ Universidade Paris Sul).
Estas células, chamadas de IKDC (em inglês, Interferon Producing Killer Cell), 
migram freqüentemente para locais onde estão os tumores. Elas são capazes de 
secretar o interferon gamma e matar as células cancerosas.
O interferon gamma é conhecido por impedir a formação dos vasos sangüíneos 
destinados a alimentar o tumor, provocando assim sua regressão e morte. Além 
disso, esta substância ativa outra células do sistema de defesa imunitária e ajuda 
algumas delas (os linfócitos T) a reconhecerem as células cancerosas.
Para os pesquisadores, que partem do pressuposto de que sua observação sobre os 
roedores possa ser aplicada também ao homem, esta descoberta traz novas 
esperanças em cancerologia, em infectologia e na área de tranplantes.

Comissão do IJF ajuda a 
aumentar número de doações de 
órgãos no Estado A Diretoria do Clube do Médico faz uma 

chamada geral: 
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IJF - Instituto Dr. José Frota

do Professor da Rede Estadual de Ensino;?Derrubamos, na justiça, a taxa do lixo, criada    ?Proibição do emprego de materiais 

pelo ex-prefeito Juraci Magalhães, por três manufaturados com asbesto ou amianto; ?Contempla benefícios aos doadores de sangue 

vezes; no HEMOCE  Centro de Hematologia e ?Obrigatoriedade de funcionamento de 

?Acabamos com os 13°, 14° e 15° salários dos ambulatório médico móvel em shows e eventos Hemoterapia do Ceará.
vereadores; culturais;

?Acabamos, juntamente com outros sete ?Inclusão, no currículo escolar, de disciplina 

vereadores, com a aposentadoria de vereador acerca dos efeitos de substâncias que causam 

que se aposentava com 02 mandatos (oito anos) dependência física e psicológica em seres 

humanos;?Regulamentamos a Iniciativa Popular que dá Atualmente, as nossas lutas estão em 
direito à população de fazer leis; ?Define e regulamenta as atividades das 

combater as abusivas licenças médicas 
Unidades de Terapia Intensiva na rede hospitalar ?Somos autores da Lei 7115 que autoriza 

de deputados por doenças que não 
do Município;grávidas, idosos e deficientes físicos terem 

justificam afastamento acima de 120 dias; pelo fim 
atendimento prioritário nos bancos sem esperar ?Vagas em creches e escolas públicas para filhos 

da aposentadoria de governador e vice-na fila; de pessoas portadoras de deficiência física;
governador que com 6 meses ficam com direito a ?Garantimos aos profissionais de saúde ?Passe Livre às Pessoas Excepcionais nos 
uma pensão vitalícia de salário de governador, gratificação de plantão mesmo quando se Transportes Coletivos Urbanos de Fortaleza;
bem diferente do trabalhador comum que tem que aposentarem; ?Proibição da venda de cigarros a menores de 18 
contribuir para previdência por 25 anos para ?Denunciamos, provamos e comprovamos o anos nos estabelecimentos comerciais;

escândalo da merenda escolar em Fortaleza, receber, na maioria das vezes, uma mísera ?Incorporações de vantagens salariais previstas 
que culminou com a cassação do deputado nas Leis n° 7335/93 e 7555/94 e dá outras aposentadoria, além de continuar 
envolvido no escândalo. providências; pugnando pela valorização dos 
?Dentre os projetos de lei, evidenciamos os ?Gratificação salarial aos servidores municipais profissionais de saúde.
voltados à saúde: de saúde relativa aos feriados de Natal e Ano 

?Criação do Programa Municipal de Saúde Vocal Novo;

do Professor da Rede Municipal de Ensino; ?Criação do Programa Estadual de Saúde Vocal 
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De forma integrada, Saúde de Juazeiro do 
autoridades de saúde Norte.
discutiram sobre a 

Segundo o Secretário Estadual de Saúde, Dr. intensificação das ações 
Jurandir Frutuoso o risco de casos graves aumentou, 

de combate à dengue no tendo em vista a circulação de três sorotipos no 
Estado, e os cuidados e observação dos sintomas de município de Juazeiro do 
dengue devem ser constantes, e que a dengue é 
uma doença que tem cura e baixos níveis de Norte numa reunião da 
letalidade  se bem conduzida. Aliança da Força-
 O Secretário, na ocasião, fez um apelo à sociedade, 

Tarefa que aconteceu no no sentido de conscientizá-la de fazer sua parte no 

combate a dengue e não apenas responsabilizar o dia 1º . de  Fevereiro de 
poder público, pois esta é uma luta de todos. Afirmou 2006, no auditório da 
Dr. Jurandir Frutuoso que o governo do Estado 

Secretaria Municipal de colocou a Campanha contra a Dengue como 

prioridade de sua gestão, e que a Força-Tarefa é um 

Juazeiro faz aliança com a Força-tarefa da 
SESA para combater a dengue

Prefeito de Juazeiro do Norte Raimundo Macedo,  Secretário 
Estadual de Saúde,  Dr. Jurandir Frutuoso e Secretário de Saúde 

de Juazeiro do Norte, Dr. Alcides Muniz firmam aliança com a 
FORÇA-TAREFA DE COMBATE A DENGUE

Durante a reunião da Força Tarefa o Secretário 

Municipal de Saúde Dr. Alcides Muniz agradeceu a visita 

do Dr. Jurandir Frutuoso e sua comissão e reafirmou a 

aliança entre as três esferas de governo: Ministério da 

Saúde, Estado e Município e que juntos, de forma 

colaborativa, em menor espaço de tempo possível 

conseguirão  diminuir o índice de infestação e 

conseqüentemente o número de casos. Salientou 

também, a importância da participação da sociedade, 

um envolvimento total da população e de todos os 

sistemas. Em seguida fez a apresentação da situação epidemiológica e entomológica do município de Juazeiro 

do Norte no  ano de 2005 a as atividades programadas de combate a dengue para o ano de 2006. Concluindo 

sua apresentação, Dr. Alcides Muniz reafirmou que a dengue é prioridade de sua gestão e do governo municipal. 

Dr. Alcides Muniz Gomes de Matos, Secretário de Saúde do 
Município  apresenta ações técnicas e educativas de combate a 
dengue para as autoridades e representantes de diversos 
segmentos da sociedade juazeirense durante a reunião da Força 
Tarefa. 

Fins da década de 30. Pavorosa com a Peste Bubônica, mas 

epidemia de Peste Bubônica varria, nos deixou uma peste muito 

impiedosa os pés de serra do Cariri pior, o Carnaval”!

onde as pragas de pulgas e ratos Efetivamente, o Dr. Cordeiro 

favoreciam a terrível moléstia típica Lima foi quem introduziu no 

de países subdesenvolvidos. Crato os chamados “gritos de 

Após numerosos apelos da Diocese carnaval”, Carnaval de rua e 

do Crato ao Ministério da Saúde, blocos carnavalesco à moda do 

este ordenou que o médico Dr. Recife. Era ele um 

Cordeiro Lima, fosse deslocado do carnavalesco tipicamente 

Exu para o Cariri afim ajudar no pernambucano, inclusive, 

combate da epidemia que grassava amante do frevo, que dançava 

solta nas nossas cidades, fazendo muito bem.

numerosas vítimas fatais. Pode-se dizer que o Carnaval de 

O carnavalesco pernambucano, Dr. Rua do Crato foi introduzido pelo 

Cordeiro Lima, após debelar o surto irrequieto médico pernambucano, 

da Peste Bubônica, foi apresentar Dr. Cordeiro Lima, que tratou de 

despedidas ao Senhor Bispo Lampião quando ainda clinicava 

Diocesano do Crato, D. Francisco de em Triunfo, Pernambuco.

Assis Pires. Barbalha, Carnaval de Napoleão 

Ao deixar o Palácio Episcopal, D. Tavares Neves.

Francisco disse para os 

circunstantes: - “Dr. Cordeiro acabou 

Dr. Cordeiro Lima
e o Carnaval do 
Crato!

Carta da Leitora

Senhores Junah Editores,

Depois da maratona das provas do fim do ano, fui fazer uma 

avaliação do Congresso Outubro Médico de Juazeiro do qual participei com 

trabalho sobre “O perfil sócio econômico do aluno da FMJ”. Documentei 

com anotações aquelas jornadas de experiências novas.

Os conferencistas abordaram temas da maior importância para nós 

universitários , despertando mais importância por nossas atividades, visando 

sempre o melhor e o mais certo dentro da ética da Medicina.

Tivemos informações que cultivaram cada vez mais a nossa 

admiração pelos caminhos que escolhemos para exercer como profissão: 

aquela que tem a nobre missão de servir ao próximo, amenizando seu 

sofrimento.

Foi com alegria que ao ler o “Jornal Médico”, constatei que a sua 

divulgação referendava meus pensamentos e só tenho a agradecer a este 

órgão publicitário, aquilo que interessa aos que se propõem a ingressar 

nessas fileiras. Somos gratos ainda por este serviço imprescindível aos que 

pretendem galgar estes degraus, e nos lembraremos sempre do incentivo 

que nos proporcionaram.

Cordialmente,

Kellyane Cunha de Miranda

Na zona rural do Nordeste, muitas vezes a Medicina menospreza a sua periculosidade chamando-a de 
clássica tem que buscar ajuda até no folclore e nas “calanguinho”, para minimizar os efeitos do 
crendices do povo para melhor firmar os seus seu veneno! Na zona rural dos nossos pés 
diagnósticos! Veja bem: certa vez estava consultando em de serra, “calanguinho” significa nada 
Barbalha em sala vizinha a um inteligente colega, quando mais e nada menos que jararaca!
vi e ouvi um trabalhador rural entrar em seu consultório e Efetivamente, o paciente em tela foi hospitalizado e 

entre os dois travou-se o seguinte e interessante diálogo: precisou fazer até hemodiálise para escapar, tal foi a ofensa 
Médico: “- O que é que o senhor está sentindo?” Cliente: “- Fui picado por um do veneno ofídico no seu sistema renal! Portanto, a Medicina clássica buscando 
calanguinho, no dedo”, ao tempo em que mostrava um dos dedos da mão ajuda na crendice popular para fazer um diagnóstico! Incrível!
edemaciado e enrolado em um pedaço de pano! Ouvindo isto, o jovem e Assim sendo, fica a lição: Em Medicina não se pode prescindir de ninguém, 
desavisado colega, respondeu: “Calango não é venenoso e não requer quando o problema é salvar uma vida!
tratamento.” Ouvindo tudo isto, fui em auxílio dos dois, cliente e médico, 

dizendo-lhes: Nos pés de serra do Cariri, quando alguém é picado por cobra, 

 Napoleão Tavares Neves, Barbalha, 04/02/2006
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causar prurido (coceira), incômodo, dor, além de 

interferir no movimento ou criar um efeito estético 

inaceitável. Ele assemelha-se a um tumor benigno Betaterapia: endurecido, de forma avermelhada, púrpura ou 

marrom, localizado em ferimento cirúrgico ou não. O 

quelóide pode ocorrer após qualquer trauma, em prevenção de 
cicatrizes de cirurgia plástica, cesariana, cirurgias 

em geral, queimaduras, em local de aplicação de quelóides e 
injeção intramuscular ou até mesmo na região 

auricular (quando a pessoa perfura o lobo da orelha cicatrizes 
para colocar brincos). Independentemente da 

causa, pode ser tratado através de cirurgia para a hipertróficas correção da cicatriz, seguida de betaterapia, a fim 

de se inibir o excesso de cicatrização.
As cicatrizes da alma ou da pele podem trazer A betaterapia é uma modalidade de tratamento 
lembranças indesejáveis, por vezes, para sempre. pouco conhecida pelo grande público e até mesmo 
Costuma-se dizer que “para os problemas da alma o por médicos de várias especialidades. Consiste em 
tempo é um bom remédio”, porém este ditado não é uma espécie de “radioterapia superficial” que 
válido quando se tratam das cicatrizes corporais. permite, em torno de 97% dos casos, evitar a 
Resumidamente, elas se apresentam como: cicatriz formação de quelóides. O tratamento é realizado 
normal que se assemelha a “um risco de caneta”; com um aparelho de fonte radioativa, geralmente o 
cicatriz alargada que parece “uma estria”; cicatriz estrôncio, que inibe a proliferação dos fibroblastos, 
hipertrófica semelhante a “uma corda grossa de células responsáveis pela produção do colágeno e 

procedimento adequado inclúi previamente uma violão” e cicatriz queloidiana(quelóide) que aparenta formação de cicatrizes altas e irregulares. Utiliza-se 
cirurgia de remoção e só depois a realização da “gomos endurecidos”, correspondendo à pele que uma pequena placa de 1,5 a 2 cm de diâmetro, 
betaterapia. Para se conseguir uma boa resposta é brota na lateral e na altura do corte. Tanto a cicatriz colocada em contato com a cicatriz. São realizadas, 
preciso rapidez: o ideal é que a aplicação seja hipertrófica quanto a queloidiana traduzem um em média, 10 sessões em dias alternados e o 
iniciada 24-48  horas após a cirurgia. Assim a excesso de cicatrização e necessitam da atuação tempo de aplicação varia de acordo com o tamanho 
betaterapia garante uma segurança a mais para médica, para que seja garantido tratamento do corte, não ultrapassando alguns minutos. Para 
quem deseja obter um resultado estético adequado. quem teme o uso de radiação, não há com o que se 
satisfatório.Vele ressaltar que a cicatriz hipertrófica e em alto preocupar, pois o processo é altamente seguro, 

relevo, hiperpigmentada (de coloração mais forte absolutamente indolor e sua penetração limita-se à 
P.S. Betaterapia pode ainda ser utilizada na redução da 

que a pele normal, geralmente avermelhada) e pele, não atingindo qualquer outro órgão. No recidiva de pterígio. Como na prevenção do quelóide, deve 
costuma seguir um contorno, enquanto que o ser realizada após a cirurgia oftalmológica.entanto, vale lembrar que é inútil fazer betaterapia 
quelóide ultrapassa os limites do corte, podendo sobre cicatriz hipertrófica ou quelóide já formado, o 
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De forma integrada, Saúde de Juazeiro do 
autoridades de saúde Norte.
discutiram sobre a 

Segundo o Secretário Estadual de Saúde, Dr. intensificação das ações 
Jurandir Frutuoso o risco de casos graves aumentou, 

de combate à dengue no tendo em vista a circulação de três sorotipos no 
Estado, e os cuidados e observação dos sintomas de município de Juazeiro do 
dengue devem ser constantes, e que a dengue é 
uma doença que tem cura e baixos níveis de Norte numa reunião da 
letalidade  se bem conduzida. Aliança da Força-
 O Secretário, na ocasião, fez um apelo à sociedade, 

Tarefa que aconteceu no no sentido de conscientizá-la de fazer sua parte no 

combate a dengue e não apenas responsabilizar o dia 1º . de  Fevereiro de 
poder público, pois esta é uma luta de todos. Afirmou 2006, no auditório da 
Dr. Jurandir Frutuoso que o governo do Estado 

Secretaria Municipal de colocou a Campanha contra a Dengue como 

prioridade de sua gestão, e que a Força-Tarefa é um 

Juazeiro faz aliança com a Força-tarefa da 
SESA para combater a dengue

Prefeito de Juazeiro do Norte Raimundo Macedo,  Secretário 
Estadual de Saúde,  Dr. Jurandir Frutuoso e Secretário de Saúde 

de Juazeiro do Norte, Dr. Alcides Muniz firmam aliança com a 
FORÇA-TAREFA DE COMBATE A DENGUE

Durante a reunião da Força Tarefa o Secretário 

Municipal de Saúde Dr. Alcides Muniz agradeceu a visita 

do Dr. Jurandir Frutuoso e sua comissão e reafirmou a 

aliança entre as três esferas de governo: Ministério da 

Saúde, Estado e Município e que juntos, de forma 

colaborativa, em menor espaço de tempo possível 

conseguirão  diminuir o índice de infestação e 

conseqüentemente o número de casos. Salientou 

também, a importância da participação da sociedade, 

um envolvimento total da população e de todos os 

sistemas. Em seguida fez a apresentação da situação epidemiológica e entomológica do município de Juazeiro 

do Norte no  ano de 2005 a as atividades programadas de combate a dengue para o ano de 2006. Concluindo 

sua apresentação, Dr. Alcides Muniz reafirmou que a dengue é prioridade de sua gestão e do governo municipal. 

Dr. Alcides Muniz Gomes de Matos, Secretário de Saúde do 
Município  apresenta ações técnicas e educativas de combate a 
dengue para as autoridades e representantes de diversos 
segmentos da sociedade juazeirense durante a reunião da Força 
Tarefa. 

Fins da década de 30. Pavorosa com a Peste Bubônica, mas 

epidemia de Peste Bubônica varria, nos deixou uma peste muito 

impiedosa os pés de serra do Cariri pior, o Carnaval”!

onde as pragas de pulgas e ratos Efetivamente, o Dr. Cordeiro 

favoreciam a terrível moléstia típica Lima foi quem introduziu no 

de países subdesenvolvidos. Crato os chamados “gritos de 

Após numerosos apelos da Diocese carnaval”, Carnaval de rua e 

do Crato ao Ministério da Saúde, blocos carnavalesco à moda do 

este ordenou que o médico Dr. Recife. Era ele um 

Cordeiro Lima, fosse deslocado do carnavalesco tipicamente 

Exu para o Cariri afim ajudar no pernambucano, inclusive, 

combate da epidemia que grassava amante do frevo, que dançava 

solta nas nossas cidades, fazendo muito bem.

numerosas vítimas fatais. Pode-se dizer que o Carnaval de 

O carnavalesco pernambucano, Dr. Rua do Crato foi introduzido pelo 

Cordeiro Lima, após debelar o surto irrequieto médico pernambucano, 

da Peste Bubônica, foi apresentar Dr. Cordeiro Lima, que tratou de 

despedidas ao Senhor Bispo Lampião quando ainda clinicava 

Diocesano do Crato, D. Francisco de em Triunfo, Pernambuco.

Assis Pires. Barbalha, Carnaval de Napoleão 

Ao deixar o Palácio Episcopal, D. Tavares Neves.

Francisco disse para os 

circunstantes: - “Dr. Cordeiro acabou 

Dr. Cordeiro Lima
e o Carnaval do 
Crato!

Carta da Leitora

Senhores Junah Editores,

Depois da maratona das provas do fim do ano, fui fazer uma 

avaliação do Congresso Outubro Médico de Juazeiro do qual participei com 

trabalho sobre “O perfil sócio econômico do aluno da FMJ”. Documentei 

com anotações aquelas jornadas de experiências novas.

Os conferencistas abordaram temas da maior importância para nós 

universitários , despertando mais importância por nossas atividades, visando 

sempre o melhor e o mais certo dentro da ética da Medicina.

Tivemos informações que cultivaram cada vez mais a nossa 

admiração pelos caminhos que escolhemos para exercer como profissão: 

aquela que tem a nobre missão de servir ao próximo, amenizando seu 

sofrimento.

Foi com alegria que ao ler o “Jornal Médico”, constatei que a sua 

divulgação referendava meus pensamentos e só tenho a agradecer a este 

órgão publicitário, aquilo que interessa aos que se propõem a ingressar 

nessas fileiras. Somos gratos ainda por este serviço imprescindível aos que 

pretendem galgar estes degraus, e nos lembraremos sempre do incentivo 

que nos proporcionaram.

Cordialmente,

Kellyane Cunha de Miranda

Na zona rural do Nordeste, muitas vezes a Medicina menospreza a sua periculosidade chamando-a de 
clássica tem que buscar ajuda até no folclore e nas “calanguinho”, para minimizar os efeitos do 
crendices do povo para melhor firmar os seus seu veneno! Na zona rural dos nossos pés 
diagnósticos! Veja bem: certa vez estava consultando em de serra, “calanguinho” significa nada 
Barbalha em sala vizinha a um inteligente colega, quando mais e nada menos que jararaca!
vi e ouvi um trabalhador rural entrar em seu consultório e Efetivamente, o paciente em tela foi hospitalizado e 

entre os dois travou-se o seguinte e interessante diálogo: precisou fazer até hemodiálise para escapar, tal foi a ofensa 
Médico: “- O que é que o senhor está sentindo?” Cliente: “- Fui picado por um do veneno ofídico no seu sistema renal! Portanto, a Medicina clássica buscando 
calanguinho, no dedo”, ao tempo em que mostrava um dos dedos da mão ajuda na crendice popular para fazer um diagnóstico! Incrível!
edemaciado e enrolado em um pedaço de pano! Ouvindo isto, o jovem e Assim sendo, fica a lição: Em Medicina não se pode prescindir de ninguém, 
desavisado colega, respondeu: “Calango não é venenoso e não requer quando o problema é salvar uma vida!
tratamento.” Ouvindo tudo isto, fui em auxílio dos dois, cliente e médico, 

dizendo-lhes: Nos pés de serra do Cariri, quando alguém é picado por cobra, 

 Napoleão Tavares Neves, Barbalha, 04/02/2006

Medicina e folclore!

causar prurido (coceira), incômodo, dor, além de 

interferir no movimento ou criar um efeito estético 

inaceitável. Ele assemelha-se a um tumor benigno Betaterapia: endurecido, de forma avermelhada, púrpura ou 

marrom, localizado em ferimento cirúrgico ou não. O 

quelóide pode ocorrer após qualquer trauma, em prevenção de 
cicatrizes de cirurgia plástica, cesariana, cirurgias 

em geral, queimaduras, em local de aplicação de quelóides e 
injeção intramuscular ou até mesmo na região 

auricular (quando a pessoa perfura o lobo da orelha cicatrizes 
para colocar brincos). Independentemente da 

causa, pode ser tratado através de cirurgia para a hipertróficas correção da cicatriz, seguida de betaterapia, a fim 

de se inibir o excesso de cicatrização.
As cicatrizes da alma ou da pele podem trazer A betaterapia é uma modalidade de tratamento 
lembranças indesejáveis, por vezes, para sempre. pouco conhecida pelo grande público e até mesmo 
Costuma-se dizer que “para os problemas da alma o por médicos de várias especialidades. Consiste em 
tempo é um bom remédio”, porém este ditado não é uma espécie de “radioterapia superficial” que 
válido quando se tratam das cicatrizes corporais. permite, em torno de 97% dos casos, evitar a 
Resumidamente, elas se apresentam como: cicatriz formação de quelóides. O tratamento é realizado 
normal que se assemelha a “um risco de caneta”; com um aparelho de fonte radioativa, geralmente o 
cicatriz alargada que parece “uma estria”; cicatriz estrôncio, que inibe a proliferação dos fibroblastos, 
hipertrófica semelhante a “uma corda grossa de células responsáveis pela produção do colágeno e 

procedimento adequado inclúi previamente uma violão” e cicatriz queloidiana(quelóide) que aparenta formação de cicatrizes altas e irregulares. Utiliza-se 
cirurgia de remoção e só depois a realização da “gomos endurecidos”, correspondendo à pele que uma pequena placa de 1,5 a 2 cm de diâmetro, 
betaterapia. Para se conseguir uma boa resposta é brota na lateral e na altura do corte. Tanto a cicatriz colocada em contato com a cicatriz. São realizadas, 
preciso rapidez: o ideal é que a aplicação seja hipertrófica quanto a queloidiana traduzem um em média, 10 sessões em dias alternados e o 
iniciada 24-48  horas após a cirurgia. Assim a excesso de cicatrização e necessitam da atuação tempo de aplicação varia de acordo com o tamanho 
betaterapia garante uma segurança a mais para médica, para que seja garantido tratamento do corte, não ultrapassando alguns minutos. Para 
quem deseja obter um resultado estético adequado. quem teme o uso de radiação, não há com o que se 
satisfatório.Vele ressaltar que a cicatriz hipertrófica e em alto preocupar, pois o processo é altamente seguro, 

relevo, hiperpigmentada (de coloração mais forte absolutamente indolor e sua penetração limita-se à 
P.S. Betaterapia pode ainda ser utilizada na redução da 

que a pele normal, geralmente avermelhada) e pele, não atingindo qualquer outro órgão. No recidiva de pterígio. Como na prevenção do quelóide, deve 
costuma seguir um contorno, enquanto que o ser realizada após a cirurgia oftalmológica.entanto, vale lembrar que é inútil fazer betaterapia 
quelóide ultrapassa os limites do corte, podendo sobre cicatriz hipertrófica ou quelóide já formado, o 
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Projeto Trevo de Quatro Folhas

O trabalho de 

Sobral para redução

da mortalidade 

infantil ganha

prêmio nacional

Aqui a gente não espera pela
sorte na hora de salvar vidas.

Prefeitura investe na Saúde dos 
sobralenses
A atuação da Secretaria da Saúde e  Ação Social tem consolidado 
a qualidade da saúde nos bairros e distritos de Sobral

O Projeto Trevo de Quatro Folhas, realizado pela (ODM). Sobral foi premiada na categoria 
Prefeitura de Sobral, foi um dos vencedores do Governos Municipais, que destaca as melhores 

Prêmio ODM Brasil, uma iniciativa políticas públicas implantadas por prefeituras.
do Governo Federal, do Programa O Projeto Trevo de Quatro Folhas foi criado para 
das Nações Unidas para o superar falhas no combate aos fatores de risco 
Desenvolvimento (PNUD) e do biológico e social para a gestante, a mãe e o 
Movimento Nacional  pela bebê. Ele procura melhorar a atenção à saúde e 
Cidadania e Solidariedade. O a assistência social desde o pré-natal até os 
Prêmio destaca práticas que dois primeiros anos de vida do bebê. O 
mais ajudaram o Brasil a resultado foi a redução da mortalidade infantil e 
alcançar os Objetivos de também das mães, durante o parto.
Desenvolvimento do Milênio 

Nova Estrutura

Na área de gestão da 

Saúde no município, a 

Secretária da Saúde e Ação 

Social reorganizou toda a 

sua estrutura 

administrativa, implementou Secundária e Terciária, 
o Colegiado de Gestão, a além da Assessoria de 
Coordenação de Educação Informação em Saúde e do 
Permanenem Saúde e Sistema de Transporte 
implementou a 

Integrado.
Coordenação da Atenção 

Prêmio  Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

O prefeito Leônidas Cristino, ao 
lado do presidente Lula, da 
primeira-dama, dona Mariza, e do 
ministro Ciro Gomes, representa o 
município na entrega do prêmio, em 
Brasilia.

F
o
n
te

: Jo
rn

a
l M

u
n
icip

a
l, p

a
g
. 0

3
 - S

o
b
ra

l/C
E

 Ano II - Nº 10 - Fevereiro/Março 2006 - Reg. Cariri / Reg. Norte / Sobral - Ceará08
Ano II Nº 05 - Reg. Cariri e Sobral - Setembro/Outubro de 2005

o
Notícias da Saúde Fora da Capital.

SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Unidades no Interior: Maranguape | Aracoiaba | Pecém

 ao  sd un pa ed ru aj rA

M so iem cíe fint d os

32 ANOS

3231.5099

Frota Própria de
Veículos Novos

PAZ ETERNA VELÓRIOS

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

O  é o jornal da saúde! ANUNCIE AQUI! Jornal do Médico Tele/Fax: 85 - 3254.4051


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

