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SAÚDE MÉDICO HOSPITALAR
• HGF - Hospital Geral de Fortaleza

entrega mais de mil aparelhos auditivos.

• HSJ - Hospital São José

Responde por 90% dos atendimentos

dos pacientes.  02 Pág.

“Professor Doutor
Pedro Henrique Saraiva Leão

e o Notório Saber Médico”
m cerimônia de expectativa também o Ministro César Asfor 
contagiante, com o auditório da Rocha e o Desembargador Federal ER e i t o r i a  d a  U F C  Napoleão Nunes Maia com os 

completamente lotado por um público C E R T I F I C A D O S  d e  
seleto, foi realizada em 26 de Maio a RECONHECIMENTO de NOTÓRIO 
entrega do CERTIFICADO de SABER JURÍDICO.

Não vamos nominar, autoridades, RECONHECIMENTO DE NOTÓRIO 
políticos e professores presentes, SABER MÉDICO ao Professor Doutor 
para por, lapso de memória, Pedro Henrique Saraiva Leão, 
cometermos omissões involuntárias. docente da referida universidade.

A entrega do certificado em epígrafe Registramos tão somente a presença 
foi procedida pelo magnífico reitor da do Prof. Dr. Paulo Bonavides pelo 
UFC, Prof. Doutor René Barreira que magistral discurso proferido, como 
coordenou a solene festividade. orador oficial do evento.
Na ocasião foram agraciados Uma festa da cultura, um encontro de 

HGF, trinta e sete anos: uma casa de amor à saúde.
otivo de orgulho para todos que fazem Científicos foram também os destaques 
o HGF, o hospital preparou para o dia durante os quatro dias do evento.M23, o início das comemorações do A cada ano mais pessoas comparecem: o mês de 

trigésimo sétimo aniversário. O Hasteamento maio é marcado pela homenagem ao maior e 
das Bandeiras do Brasil e do Estado marcaram melhor hospital da rede pública do ceará. Dezenas 
o início das comemorações. A solenidade de de profissionais unem esforços e dedicam horas 
abertura deu-se no auditório do HGF, com a do seu dia-a-dia para a preparação da festa, 
apresentação do músico David Valente. dedicada ao gigante HGF. Homenagem justa, 
Palestras, Mesas Redondas, Conferências, dada a importância de tantos serviços prestados a 
Debates e Apresentações de Trabalhos milhões de pessoas durante a sua existência.

O JORNAL DO MÉDICO É O JORNAL DO MÉDICO, O DOUTOR FALOU! PARTICIPE! (85) 3086.8495
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BRAIN STORM
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SAÚDE OCULAR
• Retinopatia Diabética, DMRI Degeneração

Macular Relacionada a Idade e Oclusões

Vasculares Retinianas: Novos tratamentos.
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LAZER DO MÉDICO
• No Clube do Médico a alegria está sempre

presente!
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MÉDICOS ARTISTAS E INTELECTUAIS

• AMAI - Associação dos Médicos Artistas

e Intelectuais

IOF SINÔNIMO DE COMPETÊNCIA
• PRELEX - Liberdade visual sem óculos

após os 50 anos.

CURSO
• Cosmiatria e Ciência Médica
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ATENÇÃO: O Sr. Carlos Alberto Baborsa está descredenciado pela JUNAH EDITORES. Informações: (85) 3086.8495

naugurado no dia 30 de janeiro deste ano, de Oftalmologia e Assessor Médico da contato com a família do paciente para passam cerca de seis dias estocadas.
o Banco de Olhos do Hospital Geral de equipe, existem em torno de 1.500 conscientizar sobre a importância do gesto Para ser um doador basta manifestar o IFortaleza (HGF) foi projetado para pacientes que aguardam na fila para de doar. Quando confirmada e autorizada a desejo junto à família, sendo essa a 

melhorar a qualidade dos tecidos oculares transplante. O tempo de espera para a doação, um técnico de plantão se desloca responsável pela autorização, segundo a 
transplantados, diminuindo o índice de realização do procedimento é em média de ao local para realizar o procedimento legislação brasileira atual. O Banco de 
complicações com o enxerto. Funcionando um ano e meio. A Dra. Marineuza Rocha cirúrgico. A cirurgia consiste na retirada do Olhos conta com um apoio mensal de 26 
24 horas, conta com uma equipe capacitada Memória, Responsável Técnica do Banco globo ocular, sem que ocorra qualquer doadores oriundos de serviços como o HGF 
composta por uma médica oftalmologista – de Olhos, diz que essa demora ocorre deformação facial ao doador. Essa ação e o Instituto Dr. José Frota (IJF), que mesmo 
Responsável Técnica, dois médicos devido um número ainda reduzido de pode ser realizada até seis horas após o sendo um hospi ta l  de referência 
o f t a l m o l o g i s t a s ,  c i n c o  t é c n i c o s  doadores. falecimento do avaliado. Feita a avaliação, traumatológica dá um grande suporte nas 
e s p e c i a l i z a d o s  e  u m a  a u x i l i a r  No próprio HGF existe um trabalho de as córneas são preservadas, armazenadas doações.
administrativa. Essa equipe é responsável captação desenvolvido junto ao Serviço e disponibilizadas à Central de Transplantes O telefone do Banco do Olhos do HGF para 
por todo o processo de tecidos oculares que Social do hospital que conta com o apoio de q u e  a s  o f e r t a r á  a o s  c e n t r o s  informações é o (85) 3101.7088, disponível 
segue um padrão mundial para transplantes médicos e enfermeiros para informar sobre transplantadores. O tempo de conservação em regime de plantão 24 horas, 
de córneas. os possíveis doadores. A partir da de uma córnea pode durar até 14 dias, mas diariamente.
Segundo Dr. Carlos Afonso, Chefe do Setor informação, o Serviço Social entra em devido a fila de espera, as córneas só 

Por Isabelle Karine - Regina Sá -  Assessora de Imprensa do HGF -  Tel. (85) 3101.7086

HGF tem único Banco de Olhos do Ceará

 Hospital São José (HSJ), primeira Estado, há registro da doença em 
unidade de saúde pública do Ceará a praticamente todos os municípios. Entre os Oreceber pessoas com Aids, é que possuem mais casos da enfermidade 

responsável pelo atendimento de 90% dos estão Caucaia, Sobral, Tabuleiro do Norte, 
pacientes. Além da realização de exames Russas, Guaraciaba do Norte, Iguatu , Ipu. 
para diagnóstico, oferece tratamento e Airtes Vitoriano, Diretora do HSJ, diz que a 
disponibiliza 32 leitos na enfermaria. No assistência é prestada por uma equipe que 
Ceará, já são 6.527 casos confirmados, dos envolve profissionais como, médico, 
quais 182 na faixa etária até 13 anos. A maior enfermeiro, assistente social, psicólogo. 
concentração de portadores é em Fortaleza Segundo ela, 70% dos assistidos no hospital 
com 4.146, segundo a Secretaria da Saúde do moram na capital. Ela ressalta que, embora a  
Estado. medicação seja garantida pelos governos 
Em 25 anos, o HIV já matou 25 milhões de federal e estadual , os portadores enfrentam 
pessoas no mundo e está presente em 40 problemas sociais sérios como alimentação 
milhões. Ano passado, cerca de 5 mil foram deficiente e falta de dinheiro para o 
infectados pelo vírus e 3 milhões morreram deslocamento. “Nossa clientela é muito 
por causa da Aids. Desse total, 570 mil eram pobre”. Para ajuda-los, existe o serviço social 
crianças. Dados do Programa Nacional de que orienta como ter acesso aos benefícios. 
DST/Aids revelam que dos 210.447 casos da Airtes observa que a unidade já tem pacientes 
doença registrados no país desde 1980, 74% com 20 anos de tratamento. O HSJ tem 118 
são do sexo masculino e 26% feminino. No lei tos para portadores de doenças 

HSJ - HOSPITAL SÃO JOSÉ responde por 90%
dos atendimentos dos pacientes com Aids

 Hospital Geral de Fortaleza (HGF), iniciaram um curso de Capacitação em Os temas abordados durante o curso 
através do setor de Próteses Audiologia sobre a prática e manutenção dos permitem esclarecimento maior sobre a OAuditivas, iniciou a distribuição de mil aparelhos audit ivos e suas novas impor tânc ia  do  con t ro le ,  t i po  de  

e cem aparelhos auditivos a pacientes de nomenclaturas. O curso ministrado por duas processamento de sinal, a tecnologia 
todo o Estado. A distribuição é feita no setor, Fonoaudiólogas de São Paulo, Maria do utilizada nos aparelhos de audição e seus 
após testes de adaptação realizados pelos Carmo Branco, representante da empresa novos componentes.
profissionais treinados dentro do próprio UNITRON e Michele Queiroz, representante Para esse ano, estão previstos novos cursos 
Hospital. da empresa REXTON, contam com a com a finalidade de capacitar, cada vez mais, 
O setor de Próteses Auditivas do HGF vem parceria de outras empresas na doação de os profissionais do setor de próteses auditivas 
adotando uma política de qualificação desde kits, softwares e ferramentas para ajustes e em benefício, principalmente, dos usuários 
abril de 2005. Os funcionários do Hospital controle dos aparelhos. que procuram o Hospital Geral de Fortaleza.

SAÚDE MÉDICO-HOSPITALAR

Por Isabelle Karine - Regina Sá -  Assessora de Imprensa do HGF -  Tel. (85) 3101.7086

HGF - Hospital Geral de Fortaleza
entrega mais de mil aparelhos auditivos
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“Mãe,r osa divina que a tudo entende, mãe 
grandiosa que de todos cuida, que neste dia 

tenho todas as alegrias e felicidades que você

merece.”
SAUDAÇÕES DE TODOS QUE 

FAZEM EWERTON CAR!  
INOVAÇÃO EM MÓVEIS

PARA ESCRITÓRIO

Av. Dom Manuel, 1204
Centro - Fortaleza/Ce

www.duanamoveis.com.br 
duanamoveis@secrel.com.br

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

A sua história passa por aqui.

Registro de fatos que fazem

a história da saúde?

Só na Histórias da Saúde.

Vem aí a 11ª edição,

37 anos do HGF,

Hospital César Cals,

IJF Instituto Dr. José Frota,

Hospital do Câncer,

Hospital de Messejana,

Dr. Marcelo Gurgel,

entre outros.

Informações:

Fone: (85) 3086.8495

Dr. Florentino Cardoso - Diretor Geral do HGF
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BRAIN STORM
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ setor de Uveít, ecografia e eletrofisiologia ocular O Dr. Petrônio Vasconcelos, Diretor Geral do 
COM JALECO VIP. da faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Hosp i ta l ,  chef iou  a  comi t iva  médica  OFTALMOLOGIA DE QUIXADÁ
ESP – Escola de Saúde Pública do Ceará em Preto. homenageada. O Dr. Raimundo Holanda Amorim, médico-
parceria com a UFC, UECE e USP, está dando a oftalmologista de Quixadá, prestigiou o evento 
titulação, oferecerá a partir do segundo semestre MÉDICO-POETA GLAUCOMA2006 denominado, Glaucoma 2006.
deste ano, um doutorado em Saúde Pública. No evento denominado glaucoma 2006 Uma festa reunindo pacientes, oftalmologistas e O citado evento foi realizado no salão de um hotel 
Serão 20 vagas, informa a superintendente da promovido pelo Centro Visual do Ceará, dirigido amigos do Centro Visual Valter Justa, marcou os da orla marítima de Fortaleza/Ce, no dia 26/Maio 
ESP, Dra. Anamaria Cavalcante, que fecha pelo Dr. Valter Justa, tivemos a grata surpresa de 10 anos da instituição. Retribuindo toas as do corrente.
também um mestrado profissionalizante com a ouvirmos o médico oftalmologista Levi Madeira, atenções o Centro Visual promoveu o glaucoma O patrocínio e coordenação foi do Centro Visual 
FioCruz. declamar uma poesia de sua autoria versando 2006, com o apoio da SOC. Foi uma tarde de do Ceará que tem como Fundador e Diretor, Dr. 

sobre o acontecimento que se realizava. palestras para pacientes e seus familiares e, para Valter Justa.
HOSPITAIS PÚBLICOS ANIVERSARIARAM Os aplausos efusivos da platéia presentes foram os especialistas presentes, uma conferência do 
1º de Maio – 73º aniversário do Hospital de a sua recompensa. Parabéns ao nosso médico Dr. Roberto Galvão, Pres. Soc. Bras. Glaucoma, FENAM REALIZA II SEMINÁRIO NACIONAL 
Messejana (Hospital do Coração) poeta e poeta médico. convidado especial. Durante os comemorativos, DE INTEGRAÇÃO MÉDICO E MÍDIA
23 de Maio – 37º aniversário do HGF – Hospital as manifestações de apreço e carinho dos 
Geral de Fortaleza DUAS NOVAS FACULDADES DE MEDICINA amigos e familiares ao Dr. Valter Justa, deram um 

UNIFOR - Universidade de Fortaleza e COLÉGIO sent ido t r iunfa l is ta  ao evento,  como 
NOVA DIRETORIA DA COOCIRURGE CHRISTUS, devidamente autorizados pelo MEC, reconhecimento da dedicação do Dr. Valter à 
Assumiu em 28 de março de 2006, a nova promovem os vestibulares para o Curso de medicina cearense.
diretoria da Cooperativa dos Cirurgiões Gerais do Medicina.
Ceará (COOCIRURGE), a chapa vitoriosa é A SAÚDE NA FACULDADE SOB A 
composta pelos Doutores Ricardo Torres de Melo SOCIEDADE DE OFTALMOLOGIA/ CEARÁ. COORDENAÇÃO KELLYANE MIRANDA
(Diretor-Presidente), Grijalva Costa (Diretor A SOC promoverá no dia 9 e 10 de junho de 2006, Que a motivação pela profissão e pelos estudos, 
Adm.) e Olavo Napoleão (Dir Financeiro). dentro do programa de Educação Continuada o demonstrada pela acadêmica Kellyane Cunha de O II Seminário Nacional de Integração 
Parabéns e sucesso nessa t ra jetór ia curso de “Retina e Vitreo”. Inscrições gratuitas Miranda sirva de exemplo para demais jovens, Médico/Mídia realizado pela Federação Nacional 
administrativa são os votos da Editoria do Jornal para sócios em dia, residentes e estudantes de com especial enfoque para seus colegas na dos Médicos (FENAM), na última quinta e sexta-
do Médico. medicina. Aos não sócios será cobrada taxa de Faculdade de Medicina de Juazeiro (FMJ). feira (04 e 05 de maio), no Hotel Glória, Rio de 
Legenda foto: Esq/Dir: Drs. Ricardo Torres de R$ 60,00 . O Jornal do Médico com objetivo de incentivar Janeiro, reuniu cerca de 200 participantes entre 
Melo, Grijalva Costa e Olavo Napoleão. A SOC pede doação de uma lata de leite em pó este procedimento, abre espaço em suas médicos, jornalistas, publicitários e estudantes 

aos participantes, para doar à Escola de Ensino páginas para os acadêmicos, denominando este, dessas áreas, além de professores, dirigentes de 
DR. DANIEL LUCENA NA OFTALMOLOGIA Fundamental do Instituto dos Cegos. de “A Saúde na Faculdade” e a coordenação empresas e entidades do setor de saúde, entre 
CEARENSE acadêmica está confiada a nossa intéprida outros. O evento, gratuito, foi promovido pelo 
A partir de Junho próximo, o Centro Avançado de ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E O HOSPITAL Kellyane Cunha de Miranda. segundo ano consecutivo e teve por objetivo 
Retina e Catarata estará disponibilizando os DE MESSEJANA O Jornal do Médico circula bimestralmente. colaborar com os profissionais de saúde no seu 
exames de: Eletrorretinografia, eletrooculograma Para comemorar o êxito do setor de transplante NOSSOS CONTATOS: Fones: (85) 3086.8495 – relacionamento com a mídia e simplificar o 
e potencial visual evocado. Estes exames serão do Hospital de Messejana, a assembléia (85) 3088.2567 - Fax- 3254.4051 - Cels: (85) trabalho da imprensa, auxiliando os jornalistas a 
realizados mensalmente pelo especialista em legislativa procedeu significativa homenagem a 8815.4233 – (85) 8708.1040 – (85) 9157.1352 E- entenderem melhor o setor. O seminário foi 
retina Dr. Daniel Lucena, que é Doutor (PHD) em direção e ao corpo clínico do hospital, no dia 10 mail: redacaodomedico@bol.com.br - MSN: aberto pelo médico e Sec. Imp. e Divulgação da 
Oftalmologia pela USP-RP, e atualmente chefia o de Maio. josemarwork@hotmail.com FENAM, José Roberto C. Murisset. O primeiro 

Leonardo Boff e Dr. Héder Murari Borba (Pres. FENAM)

ATENÇÃO: O Sr. Carlos Alberto Baborsa está descredenciado pela JUNAH EDITORES. Informações: (85) 3086.8495
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 Prof. Dr. André Jucá participou do glaucoma neovascular além de já serem neovasos, crescem na superfície da retina 
31º Congresso Brasileiro da utilizados em outras partes do corpo no ou do nervo óptico. A principal causa da OSociedade de Retina e Vítreo em controle do crescimento de tumores. formação de neovasos é a oclusão dos 

Recife - PE onde foram apresentados nova A Retinopatia Diabética Proliferativa ocorre vasos sangüíneos da retina, com 
classe de medicamentos revolucionários impedimento do fluxo sanguíneo adequado. 
auxiliares no tratamento de doenças da VISÃO DO PORTADOR DE DMRI
retina, novidades na cirurgia de vítrectomia 
dentre outras.

cardiovascular.1. Quais as boas novidades desse 
A maioria das pessoas que apresentam congresso?
DMRI tem uma forma incipiente da doença e Nesse congresso foram abordados vários 
experimentam apenas uma perda visual temas. Os destaques foram os resultados 
mínima. Na grande maioria desses casos a iniciais de estudos sobre uma nova classe 
doença não evoluirá para uma forma mais de medicamentos, chamados de anti- A DMRI degeneração macular relacionada 
severa.angiogênicos. Esses medicamentos inibem à idade é uma doença que acomete a área 

o cresc imento vascular  e  atuam central da retina, a mácula. Dentre os 
3. Esses medicamentos estão já efetivamente em uma série de patologias fatores de risco destacam-se: história 
disponibilizados na prática médica.retinianas. familiar da doença, fatores nutricionais, 
De fato, alguns como o macugen já são fumo, excessiva exposição à luz solar, 
utilizados nos EUA há 1 ano e tem seu 2. Que doenças serão melhor tratadas h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l  e  d o e n ç a  
lançamento no Brasil programado para as por esses novos remédios?
próximas semanas após uma série de Muitas, para citar algumas importantes, a 
estudos que estabeleceram sua real retinopatia diabética, a DMRI degeneração 
eficácia e segurança. Outros como o macular relacionada à idade em sua forma 
lucentis tem seu lançamento previsto para o grave e as oclusões vasculares retinianas 
início de 2007. que podem vir a ter seu prognóstico 

melhorado por essas novas drogas. Eles 
também podem ser úteis  no controle da 
neovascularização corneana recente e no quando vasos anormais, chamados 

Retinopatia Diabética, DMRI Degeneração Macular Relacionada

a Idade e Oclusões Vasculares Retinianas: Novos Tratamentos.

FUNDO DE OLHO NORMAL

FUNDO DE OLHO COM
RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA

SAÚDE OCULAR

Dr. André Jucá - Médico-Oftalmologista - (85) 3252.6451

ATENÇÃO: O Sr. Carlos Alberto Baborsa está descredenciado pela JUNAH EDITORES. Informações: (85) 3086.8495

Tratando seus olhos com excelência 
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DE OFTALMOLOGIA

HOSPITAL DE OLHOS

85 - 3252.6451

Catarata - Facoemulsificação
Descolamento de Retina
Membrana Epmacular
Buraco Macular
Vitrectomia
Estrabismo

Refrativa de Miopia
Glaucoma
Plástica Ocular
Recobrimento  Conjuntival
Pterígio
Exerése Tumor

CirurgiasExames
Angiografia / Retinografia Fluorescente
Campo Visual Computadorizado 
Curva Tonométrica
Ecobiometria
Ecografia A e B
Gonioscopia
ICG Angiografia
Fotocoagulação a laser
Lentes de Contato
Mapeamento de Retina
PAM
Microscopia Especular

Paquimetria
Retinografia
Topografia Corneana
Visão de Cores
Visão Sub-normal
YAG Laser
TTT - Termoterapia Transpupilar
PDT - Terapia Fotodinâmica
OCT - Tomografia de Coerência Óptica.

85 - 3252.6451

Reserve um tempinho para cuidar de você, com o Vida Toda.

Para quem é da classe médica, cuidar da saúde das 

pessoas com consciência e responsabilidade é muito 

importante. E garantir segurança e tranqüilidade para você 

e seus dependentes também é fundamental.

Por isso, a Mongeral, em parceria com a Icatu Hartford, 

oferece a você o Vida Toda, o mais completo plano de 

seguro de vida e previdência do Brasil.

O Vida Toda é plano moderno e flexível, com opções 

personalizadas de coberturas.

Diante dos imprevistos da vida, programar-se para o futuro 

também é uma valiosa recomendação que garante seu 

bem-estar hoje e a manutenção do seu padrão de vida no 

futuro.

Ligue para 
e agende a visita de nosso consultor.

Sucursal Fortaleza - CE
Av. Santos Dumont, 1.028 - Aldeota

www.mongeral.com.br

(85) 3464.3922

programe-se para a 

a vida tem pressa.

vida toda

CNES CCO: 3051803

Dr. André Jucá - Médico-Oftalmologista
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PRELEX - Liberdade visual

sem óculos após os 50 anos

esafios são uma constante na medicina do fluídico. Implanta-se, em seguida, a lente intra 
século 21 e na Oftalmologia, que tanto ocular multifocal (Restor) por uma microincisão, na Davançou nas últimas décadas, a correção córnea, de 3 milímetros sem necessidade de 

da PRESBIOPIA (i.e vista cansada) que se inicia, pontos. Após o procedimento 80% a 90% das 
em geral, após os 40 anos e dificulta a visão para pessoas estarão livres do uso de óculos para suas 
perto é, sem dúvida, um dos maiores. Diversas atividades diárias. Existem, no entanto, como em 
técnicas cirúrgicas vinham sendo testadas em toda cirurgia, pré-requisitos e contra-indicações 
centros especializados espalhados pelo mundo, para o procedimento, além do importantíssimo 
mas até pouco tempo a correção com óculos cálculo da lente que é realizado por Biometria 
multifocais e lentes de contato eram a melhor e (Ultra-som por imersão ou Interferometria). Esse 
mais segura solução. Atualmente, graças aos cálculo meticuloso é de fundamental importância 
avanços tecnológicos em equipamentos para o resultado visual final.
cirúrgicos para a cirurgia de catarata e o PRÉ-REQUISITOS: 1 - Ter idade igual ou maior 
desenvolvimento de lentes intra-oculares que 50 anos (com ou sem catarata); 2 - Miopia e 
multifocais mais modernas, contamos com o Hipermetropia até 10.00 graus; 3 - Astigmatismo 
procedimento cirúrgico mais eficaz e seguro para corneal de até 1.00 grau; e 4 - Desejo de ficar 
a correção da Presbiopia que se chama independente dis óculos ou rejeição às lentes de 
PRELEX(PREsbyopic Lens Extraction) advindo contato.
do inglês significando Extração do Cristalino CONTRA-INDICAÇÕES: 1 - Ter menos de 40 
Presbíope. Esta técnica é a mesma realizada para anos (relativa); 2 - Miopia ou Hipermetropia > que 
correção da catarata e consiste na substituição do 10 graus; 3 - Astigmatismo corneal > que 1.00 
cristalino artificial, ou seja, uma lente intra-ocular grau; 4 - Cirurgia intra-ocular prévia; e 5 - Cirurgia 
acrílica hidrofóbica dobrável multifocal apodizada refrativa corneal prévia.
(Restor-Alcon). A retirada é feita com a técnica da 

Dr. André Luiz de M. M. Bezerra (CRM 5827) Facoemulsificação (emulsificação do cristalino) 
Especialista do segmento anterior (catarata e ou Aqualase (liquefação do cristalino) com o mais 

glaucoma), Preceptor da residência de oftalmologia moderno aparelho do mundo, o INFINITI Vision 
da UFC, Mem. Titular do CBO (Cons. Bras. System, que traz não somente quase 100% de 

Oftalmologia), Mem. Soc. Bras. Catarata e Cir. 
segurança, mas também rápida recuperação Refrativa, Mem. Soc. Européia de Catarata e 
visual por seu revolucionário sistema de controle Refrativa, Especialista habilitado para implante da 

IOF - SINÔNIMO DE COMPETÊNCIA

Dr. André Luiz de M. M. Bezerra (CRM 5827) - Médico-Oftalmologista

Diretor e Sócio do IOF - (85) 4011.2828

Cosmiatria e
Ciência Médica
(curso)

CURSO

ATENÇÃO: O Sr. Carlos Alberto Baborsa está descredenciado pela JUNAH EDITORES. Informações: (85) 3086.8495

Qualidade de vida é uma questão de visão.

3 LOJAS NA CIDADE PARA MELHOR SERVI-LO.

   Loja1- Rua Ildefonso Albano,2080 - Aldeota - Fone: (85) 3253.3223 

   Loja2- Rua Pedro Pereira,110 - Centro - Fone: (85) 3253.3923 

   Loja3- Rua Pedro Pereira,682 - Centro - Fone: (85) 3253.2275

IOFCirugia de Retina e Vítreo

Cirugia de Catarata

 *facoemulsificaçâo e Aqualase(Infiniti)

Cirugia Fistulizantes(Glaucoma)

Cirugia de Estrabismo

Oculoplástica

Campo Visual Computadorizado

Mapeamento de Retina

Ecobiometria, PAM

Yag Laser(Capsulotomia)

Topografia de Córnea

Microscopia Especular

Laser Diodo (fotocoagulação)

Retinografia(colorida e fluorescente)

Ultra-Som Ocular

 

INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E 

OTORRINOLARINGOLOGIA DE FORTALEZA

Oftalmo Otorrino

Exames audiométricos

Laringoscopia direta

Nasofibroscopia

Cirugia de garganta

Cirugia de laringe

  (cordas vocais)

Cirugia de nariz

 *Funcional (vídeo 

  endoscopia)

 *Reparadora

 *Estética(plástica)

Cirugia de ouvido

Cirugia do ronco

Cirugia da surdez

Av. Desembargador  Moreira,2649 - Dionísio Torres  - CEP:60.170-002 - Fortaleza - Ceará - Fone:(85) 4011.2828 - Fax:(85) 3244.2747
E-mail: iof_oftalmoeotorrino@yahoo.com.br

Tudo o que seu oftalmologista 
esperava em um equipamento
para cirurgia de catarata.

V I S I O N S Y S T E M 

Corpo Clínico

Dr. André Bezerra

Dra. Ieda Barreira

Dr. Ricardo Marrocos

Dr. Walder Braga Viana

Dr. Israel Pinheiro

Dr. João Deodato

Dr. Luciano Botelho

Dr. Ocelo Pinheiro

OFTALMOLOGISTA OTORRINOLARINGOLOGISTAS

CENTRO DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO (Grau e Colorida)
Pronto atendimento em oftalmologia das 07:00 às 21:00 - URGÊNCIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA 24 HORAS

 Universidade Unimed de Fortaleza, Regional de Medicina do Estado do Ceará, 
em parceria com a Universidade Dr. Ivan Moura Fé. AFederal  do Ceará,  Hospi ta l  Os módulos são min is t rado por  

Universitário Walter Cantídio, Sociedade professores de renome local e nacional, 
Brasileira de Cirurgia Plástica Regional sempre às sextas e sábados. Inédito no 
Ceará e a Sociedade Brasileira de Ceará, o curso com duração de 6 meses,  
Dermatologia Regional Ceará lançaram dia apresentará as novidades da Cosmiatria, 
11 de maio, no Seara Praia Hotel, o Curso área da medicina estética que tem a função 
de Extensão em Cosmiatria voltado para de conservar e devolver a beleza, além de 
cirurgiões plasticos, dermatologistas e prevenir o envelhecimento. 
residentes nestas duas especialidades. A 
aula inaugural sobre Propaganda e Ética Informações: Universidade Unimed de 
foi proferida pelo Presidente do Conselho Fortaleza – Tel.: 3255-3634/ 3255-3658

Universidade Unimed de Fortaleza
Tel.: (85) 3255-3634/ 3255-3658

Brasil, campeão mundial em faculdades de medicina! 
Napoleão Tavares Neves - Médico-Escritor - Barbalha/Ce - Fone: (88) 3532.0559

Índia                140 Argentina 14
Japão 80 Cuba 14
Rússia 58 Equador 11
México 56 Bolívia 10
França 45 Venezuela 09
Turquia 34 Chile 08
Itália 32 Portugal 05
Espanha 27 Israel 04
Inglaterra 27 Nicarágua 03
Colômbia 26 Guatemala 02
Peru 17 Uruguai 01
Canadá 16

O Brasil tem presentemente 149 Faculdades de 
Medicina e em todo mundo só perde para a China que 
tem 150 faculdades.
Mas, relativamente à sua população, o Brasil é 
campeão, pois tem 187.032.604 habitantes, portanto 
aproximadamente, sete vezes a população do Brasil!
Os Estados Unidos, maior potência mundial, tem 
apenas 125 Faculdades de Medicina, enquanto que os 
outros países oferecem o seguinte número no painel de 
Faculdades de Medicina:

 Até no Cariri temos duas Faculdades de Medicina!



momentaneamente ser um clube e transformou-se Aconselhamos aos médicos para optarem pagar “Salão do Automóvel em um verdadeiro “Salão do Automóvel”. Um final de a taxa de manutenção através de desconto em 
semana bem alegre, um comparecimento digno das sua produtividade na UNIMED é bom para o da UNICRED no Clube 
tradições do clube do médico. Clube e para o Médico por ser uma preocupação do Médico” a menos no seu atribulado dia a dia. Pense Nisto!Apesar de o ambiente ser planificado para 
realização de negócios com os automóveis Maiores informações: Fone: 3234.1310 Giana
expostos, a alegria de reencontro de colegas foi 
visível, quando o sentimentalismo falava mais 
alto.
Parabéns UNICRED pela iniciativa e muito 
obrigado às empresas que prestigiaram o evento, 
expondo os seus veículos e parabéns também ao 
quadro  operac iona l  que procedeu a  
demonstração dos veículos uma turma gentil e 
bastante profissional.

Alô Doutor, como 
está sua taxa de 
manutenção?
A sobrevida do Clube do Médico é estruturada na 

Revitalizaçãotaxa de manutenção do associado, freqüente ele 
O Clube do Médico realizou no último dia o clube ou não, pois os custos para manutenção 
05/Maio, sua Festa de Revitalização com a do mesmo são imutáveis; O associado que não o 
presença de importantes personalidades da freqüenta não se exime da obrigação de pagar 
Categoria Médica de Fortaleza. O evento contou sua taxa de manutenção, já que a função do 
com o serviço do Buffet La Maison e o apoio da associado é manter o seu clube vivo e com 
Unimed Fortaleza, Unicred e Ótica Mariz, ficando condições de proporcionar lazer para ele e sua 
a organização por cota da Kanguru Promoções. A família.

Nos dias 27 e 28 de maio, o Clube do Médico deixou categoria médica só tem a ganhar com esta 
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LAZER DO MÉDICO

Diretoria do Clube do Médico de Fortaleza - Fone: (85) 3234.1310

No Clube do Médico a alegria está sempre presente!

undada em 06 de Agosto de 2004 por Cunha (Presidente), Altani Paiva e Paulo financeiro, sendo que em algumas delas 
Médicos amantes da arte e da cultura, a Ferreira (Secretários), Francisco Gurgel e Luiz arrecadou fundos e al imentos para FAMAI elegeu como fundamentos básicos Airisneide (Tesoureiros), Francisco Lopes, proporcionar ajuda aos irmãos carentes 

de sua criação a intensificação dos elos de José Carlos e Rômulo Barbosa (Conselheiros) assistidos pela Sociedade São Lucas de 
amizade envolvendo os profissionais Médicos, e Vitoriano Antunes (Diretor Artístico). Médicos Católicos.
seus familiares e amigos em torno destas Durante estes 18 meses de funcionamento a Podem se associar a AMAI, gratuitamente, 
expressões da alma humana e a promoção de AMAI agregou em seus quadros de associados médicos, seus familiares e amigos que gostem 
ações so l idár ias  para  com nossos artistas da música, da pintura, do artesanato, do ou se dediquem a arte e a cultura e desejem 
semelhantes pr incipalmente aqueles teatro, escritores e escultores, contando no através das mesmas prestar apoio e 
desprovidos das mais elementares condições momento com mais de 150 sócios. solidariedade as pessoas menos aquinhoadas 
de dignidade econômica e espiritual, A ARTE E A AMAI realizou múltiplas apresentações pela sorte.
A CULTURA SOLIDÁRIA. artísticas e culturais em Clubes e entidades Nossos contatos: (85) 3261.0721 – 
Compõem seu quadro diretivo: Dr. Marcus médicas todas elas sem ressarcimento 3224.8405

AMAI - Associação dos Médicos Artistas e Intelectuais

MÉDICOS ARTISTAS E INTELECTUAIS

Dr. Marcus Cunha - Médico Cirurgião-Plástico - Fone: (85) 3242.0687

ATENÇÃO: O Sr. Carlos Alberto Baborsa está descredenciado pela JUNAH EDITORES. Informações: (85) 3086.8495

O Clube do Médico é 
lindo!

Esta descoberta está 
sendo feita pelos 

colegas que há tempo lá 
não compareciam.

É importante frisar que o Clube do Médico só é 
lindo, quando tem a presença dos seus 
legítimos proprietários, os médicos. Com o 
apoio que estamos recebendo da UNIMED e 
UNICRED, sentimo-nos incentivados e 
comprometidos em dar seqüência a esta 
revitalização do melhor ponto de encontro e de 
lazer da família médica.  A força de um clube é 
dimensionada pela participação efetiva do seu 
quadro social.
A freqüência constante de seus associados, é 
tudo que sua diretoria precisa para exercer com 
excelência sua administração.
Temos certeza que a família médica gosta do 
seu clube, por isto, estamos convictos que esta 
revitalização vai atingir o seu objetivo: “O Clube 
do Medico cada vez mais lindo!”.
Queremos que mais colegas médicos venham 

INSETOS, PRAGAS.

CONTROLAMOS
“Experiência no controle  

integrado de 
pragas e  vetores.”

ORÇAMENTO GRÁTIS

Segurança
Praticidade
Monitoramento
Atendimento 24 horas

Manejo
Controle
Eficiência
Economia

Av. Luciano Carneiro, 2500,
Lj. 01/02 - Aeroporto
Fone: (85) 3272.8273

Fone/Fax: (85) 3227.4268
CEP: 60.410-691

Fortaleza/CE
www.rivadedetizacao.com.br

rivadedetizacao@secrel.com.br

FILIAIS:
Juazeiro do Norte:

Sobral:

Rua Delmiro Gouveia, 2217
Romeirão - Fone: (88) 3587.3719

Rua Paulo Aragão,  295
Centro - Fone: (88) 3611.0780

A PIOR PRAGA 
É O FALSO 

DEDETIZADOR

Venda - Instalação - Manutenção

Rua Guilherme Rocha, 1380 - Lj. 1D - Centro - Fortaleza/CE
85 - 3281.1933 - 3081.5361

E - m a i l : r n p s e r v i c o @ u o l . c o m . b r -  S i t e : w w w . r n p s e r v i c o s . c o m . b r

CONDICIONADORES  DE  AR

TECNOLOGIA   WINIA/HITACHI

Aldeota: 

85 - 3268.2688 / 3268.1926

Centro: 

85 - 3253.6444

São Gerardo: 

85 - 3287.6768

Rodolfo Teófilo: 

85 - 3283.0110

Fátima: 

85 - 3241.2665

farmaformula@secrel.com.br

Fortaleza 

0 8 0 0 8 5 . 1 8 1 8
www.unimedfortaleza.com.br

ACER CELERON 1.5 NWCI 2423 

R$ 2.699,00 à vista
ou em 6x s/juros

HD 40Gb, Memória 256MB,

Gravador Combo

Placa Wireless tela de 15" 
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Notícias da Saúde Fora da Capital.

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

A Saúde em Juazeiro do Norte/CE

Técnica do Ministério da Saúde
visita Sobral/CE

Pág. 10

Secretário de Saúde, Dr. Alcides Muniz Gomes de Matos faz a abertura da
Campanha de Vacina contra a Poliomielite e pediu a todas as mães que

não deixassem de vacinar seus filhinhos.

Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte realiza 1ª etapa da
Campanha Nacional de Vacina contra Poliomielite.

O  “Slogan” da Campanha Nacional 
de Vacina contra a Poliomielite este 
ano foi: “O SEU FILHO QUER DUAS 
GOTINHAS DE SUA ATENÇÃO”.  

 A Campanha  contra pólio com a vacina oral visa estabelecer 
proteção coletiva, mediante a  promoção da circulação do 
vírus vacinal, promovendo também a imunidade secundária 
aos indivíduos não vacinados.
E para a manutenção de um país livre da poliomielite, a 
consolidação do processo de erradicação do sarampo e 
controle de outras doenças imunopreveníveis por vacinas, 
contamos com estratégias decisivas, compromisso e 
envolvimento dos gestores e profissionais de saúde, obtendo 
assim, êxito na cobertura vacinal em todas as campanhas de 

Dra. Eliade F. Almeida Coordenadora da
Imunização/PSF vacina criança.       

1ª etapa da

Campanha Nacional

de Vacinação

Contra Poliomielite

realizada no dia

10 de Junho de 2006

superou as expectativas,

com a participação massiça

de crianças nos postos 

de  vacinação  da  cidade 

de Juazeiro do Norte.

Anjos da Enfermagem e Coordenadoras do PSF
de Juazeiro do Norte/Ce

Secretário de Saúde Alcides Muniz
anima a criançada para vacinação

OS SENHORES MARCOS ROCHA E JÚLIO CÉSAR NÃO REPRESENTAM MAIS A JUNAH EDITORES.

Fones: (85) 3086.8495 - 3088.2567 - Fax: 3254.4051 - 8815.4233 - 8708.1040 redacaodomedico@bol.com.br
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Por:  Lúcio Flávio Gonzaga e Silva - Médico-Escritor - Fonte: Jornal O Povo

 Cremec 3412 chama-se Marcelo conhecimentos básicos e possibilitou-o a Eilson Góes.
Gurgel Carlos da Silva. Maior referência conquistar uma bolsa de cursinho a O nobre colega sempre me nutre com Oda turma de médicos de 1977 de nossa concretizá-lo no período noturno por seis sentimentos de estima e inveja, (inveja 

Universidade Federal do Ceará. meses (segundo semestre de 1971) no santa óbviamente), por sua cultura 
Conheci o Marcelo no princípio de 1973, tradicional Instituto de Educação Marista o universal, por ser um ente diferente nesta 
nos bancos do Ciclo Básico, uma malsinada importante Colégio Cearense. ambiência de pouca intelectualidade.
experiência do regime militar, que com Em Março de 1973 fomos estudar no Nosso único professor titular, Marcelo 
aquele expediente, tentava força do Campus do Porangabuçú. Ele tinha ciência Gurgel, é orgulho da turma José Carlos 
movimento estudantil brasileiro. Era a do que ocorria em seu redor, no Brasil e no Ribeiro da Medicina de 1977. Por sua 
nossa primeira experiência acadêmica, e mundo. Sua memória nos causava formação, sedimentada na pós-graduação 

nacionalmente e por certo, em outras aquele jovem despontava entre seus pares, admiração - conhecia pelo nome completo stricto sensu (mestrado e doutorado) na 
plagas.notadamente por sua inteligência e sempre a todos nós. Sua capacidade de nos cativar, USP e pós-doutoramento na Universidade 
Hoje o vejo a pleitear “imortalidade” na profícua fonte de informações.  Marcelo lapidava em nós sentimentos de júbilo. de Barcelona na área de economia em 
Academia Cearense de Letras. É o tinha sempre o que nos contar sobre o que Marcelo Gurgel marcou de forma indelével Saúde, o colega galgou por fim a cátedra na 
coroamento de uma caminhada literária emanava do gabinete do saudoso sua passagem pelos bancos da Faculdade Universidade Estadual do Ceará.
adornada de méritos plenos. Eu que já o Professor Moreira Campos, então de Medicina. Admirado pelos colegas, que o Sei quantos livros o Marcelo publicou, tenho 
considero imortal por sua produção no coordenador do curso. consideravam e consideram uma comigo alguns, de grande valor diga-se de 
campo da ciência, e na arte de Machado e Marcelo Gurgel, este sim, adveio da escola referência, aquele jovem nos causava oportuno. Em seu currículo datado de 2006 
Alencar me completo de orgulho, elação, e pública ou quase pública, porque fez seus simpatia por seus atributos pessoais e constam 40. Em um único mês do ano de 
regozijo-me com este triunfo. Imortalizo-me estudos ginasiais no Liceu do Ceará e intelectuais e sua capacidade de obter 2002 ele me autografou três. Uma produção 
a mim, como que, na pessoa deste nobre científicos em colégio da Campanha aproximação com os mestres. Lembro-me fantástica que nos enche de orgulho e 
colega e amigo de coração: “Imortal”.Nacional de Escolas da Comunidade, antes bem de sua amizade conquistada dos altivez por sabê-lo colega e amigo.
Receba professor a estima destes que gratuitas, no valioso Júlia Jorge, do São ilustres professores da patologia, Geraldo Epidemiologista de nomeada, este ainda 
podem dizer do brio de dizê-lo amigo...Gerardo ,  onde sed imentou  seus  Tomé, Dalgimar, Valdeci, Livino Pinheiro e meio jovem cientista reconhecido 

Marcelo Gurgel Carlos da Silva

MÉDICOS DE 1977 - UFC

 disfunção erétil pode ser definida como A disfunção erétil pode ser primária ou 
sendo a dificuldade em se ter uma ereção secundária. Na primária nunca houve ereção Ado pênis com rigidez e tempo suficiente satisfatória e na secundária a mesma se instala 

para que a relação sexual seja satisfatória para o em indivíduos que tinham antes ereções 
casal. O termo impotência sexual não deve ser normais.
utilizado, pois além de ser incorreto, não espelha RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:
os  vár ios  g raus  in te rmed iá r ios  do  Seguir rigorosamente a orientação médica é de 
comprometimento da ereção. suma importância para se obter bons resultados 
As causas da disfunção sexual, são terapêuticos. Alguns procedimentos devem ser 
basicamente de duas origens: psicogênicas, ou sempre observados, tais como:
seja, decorrentes de fatores psicológicos, ou • Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, fumo 
orgânicas, que podem estar ligadas a problemas e drogas alucinógenas.
vasculares, neurológicos, hormonais, efeitos • Ter uma alimentação sadia, não abusiva em 
colaterais de medicamentos, consumo de açúcar, sal e principalmente gorduras.
bebidas alcoólicas, de drogas e outros fatores. • Evitar o stress e manter sempre um bom 
Há casos também em que a causa da disfunção relacionamento conjugal.
sexual é mista, devida a dois ou mais dos fatores • Não utilizar produtos que não foram receitados 
mencionados. pelo seu médico, pois muitos deles não têm 
Normalmente, a incidência de causas comprovação científica de sua eficácia, podendo 
pscicogênitas é maior nos mais jovens e as inclusive agravar o problema e dificultar o correto 
orgânicas nos indivíduos mais maduros. De tratamento da disfunção erétil.
qualquer forma, sabe-se hoje que a disfunção Lembre-se que a grande maioria das disfunções 
erétil acomete pelo menos 10% da população eréteis tê, solução e que não há p menor motivo 
masculina, atingindo várias faixas etárias, para constrangimento. Não tenha dúvida que 
sendo que a probabilidade de ocorrência você deve relatar detalhadamente as alterações 
aumenta com a idade. que sente, bem como suas expectativas em 

Por:  Dr. Edgard Ferreira - Urologista - Titulat da S.B.U / Prof. UFC/Medicina - Fone: (88) 3512.2945

O que é disfunção erétil?
DISFUNÇÃO ERÉTIL

INMETRO
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001

OCS-0010

PALC
SBPC/ML

ATENÇÃO: O Sr. Carlos Alberto Baborsa está descredenciado pela JUNAH EDITORES. Informações: (85) 3086.8495

ós que fazemos o Jornal do agradece penhoradamente.
Médico, temos a obrigação de Doutor Eritônio Façanha, Doutora Suzana Ne x t e r n a r  o s  n o s s o s  Furlani, Doutor Gerardo Frota, Dr. José 

agradecimentos a todos que nos tem Telles, Dr. Marcelo Gurgel, entre outros  já 
prestigiado fazendo com que o JORNAL estão integrados no Conselho Editorial e 
DO MÉDICO neste curto período (pouco aguardam a participação de outros colegas.
mais de um ano) já se configure como Somos gratos também as entidades 
mais um veículo incorporado na médicas, nossos Hospitais Públicos, 
literatura preferida da categoria médica. Clube do Médico e as Secretarias de 
Somos felizes ao constatarmos que o Saúde que tem facilitado a circulação do 
Jornal do Médico está sendo a voz da Jornal do Médico, compreendendo a sua 
saúde médica também do nosso querido importância como mais um veículo 
interior, onde destacamos a região do divulgando a Categoria Médica.
Cariri e região Norte, sendo Sobral e Cabe aqui também um registro especial 
Juazeiro do Norte os pontos de apoio. para os nossos patrocinadores, pois sem 
Com a participação da Categoria Médica eles, o JORNAL DO MÉDICO permaneceria 
no Conselho Editorial do Jornal do no sonho e não esta alegre realidade 
Médico em muito lucrará a editoria do circulando em todo o Estado do Ceará.
Jornal e o seu público leitor. Reiteramos 
nosso convite doutores, vamos escrever Obrigado Doutor por em nós você 
para o seu jornal, o público leitor confiar!

Por: Juvenal Menezes - Redator-Chefe - (85) 8708.1040

O JORNAL do Médico é o Jornal
do  MÉDICO. O Doutor falou!

EDITORIAL

UROLOGISTA

DR. EDGAR FERREIRA
Titular da S.B.U / Profº - UFC/Medicina

Video Endoscopia / Prevenção ao Câncer de Próstata
Esterilidade / D.S.T / Disfunção Erétil / Ejaculação Precoce 

Tratamento do Cálculo Urinário / Sexualidade do adolescente.

LAMIC  -   Rua Padre Cícero,  759 - Fone: (88) 3511.1561
Residencial: (88) 3512.2945 - Celular: (88) 9211.1278

Juazeiro do Norte/ CE.

Dr. Erich Pires Lisboa
CRM/CE 6466

Clinica Médica e Diabetologia
Cel: 9271.2242 ( )urgências

Dr. Bernardo Brito
Endocrinologista e Metabologia

CRM 12753

Diabetes - Obsidade - Doenças da Tireóide
Distúrbios do Crescimento - Osteoporose

Kenya Coelho Lisboa
ENFERMEIRA
COREN 71882

Mestre em saúde pública
cuidados em diabetes, curativos 

e reabiliação

Dra. Vera Lucia Soares e Silva
NUTRICIONISTA - CRN 0964/PE

Fone Res.: 88 - 3523.1961/E-mail: vises@uol.com.br

Rua Coronel Antonio Pereira, 61 (  CEP: 63050-100 

Juazeiro do Norte/CE  -  Fone(88): 3511.1009
Anexo à Clinimagem)

DR. HEITOR FÉRRER,
O político que não deixou

de amar a medicina.
Na Assembléia Legislativa, onde

com honradez exerce o seu mandato,
a saúde está sempre em primeiro lugar.

Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva

Sábado, dia 10 de junho a Secretaria Zé Gotinha inicia vacinação da 
Municipal de Saúde promoveu das 08:00 as Pólio em Itaitinga/CE.

Por: Paulo Afonso de Paiva Cavalcanti Secretario de Comunicação 14:30 o dia “D” da Campanha de Vacinação 
A Secretaria Municipal de Saúde informa da Pólio, dando assim inicio a 1ª etapa de 
que encerrou o Dia “D” da vacinação tendo vacinação do mês de junho.
atingido 72,5% das crianças até 5 anos. As A ação está sendo realizada em todas as 
demais poderão ser vacinadas até o dia 30 unidades de saúde e pretende imunizar 
de junho nos Postos de Saúde. cerca de 3.200 crianças.



Napoleão Tavares Neves - Médico-Escritor - Barbalha/Ce - Fone: (88) 3532.0559

fetivamente, a chamada “GUERRA Pois bem, depois de três fragorosas derrotas Dr. Major José de 
DE CANUDOS” foi o maior erro da do Governo nas três primeiras expedições Miranda Curió, Enascente República que tinha apenas militares, foi organizada uma 4ª Expedição comandava os 

sete anos de nascida quando da grande sob o comando do próprio Ministro da Guerra p roced imen tos  
tragédia sertaneja dos sertões da Bahia que de então, Marechal Machado Bitencourt, na médicos, certos 
durou 11 meses, entre novembro de 1896 e pessoa do General Artur Oscar à frente de de que: “A MEDICINA SUBLIMA E 
outubro de 1897. Era o Governo republicano cerca de 10 mil soldados, desta vez, com ENCORAJA PORQUE LIDA COM O 
do paulista, Presidente Prudente de Morais alguma infra-estrutura e apoio logístico, S O F R I M E N T O ,  N Ã O  H AV E N D O  
e, entre erros e acertos, o novo regime inclusive com dois pequenos hospitais ENTRAVES PARA O SEU EXÉRCITO 
político brasileiro caminhava ainda trôpego montados no próprio teatro das operações MAGNÂNIMO E DIGNIFICANTE”!
por não ter raízes populares. Na verdade, a de guerra. Assim, a Guerra de Canudos que Frederico 
República recém proclamada foi apenas um Pois bem, foi aí que entrou a heróica Pernambuco de Melo tão bem biografou no 
movimento de elite com base nos quartéis do Medicina de Canudos com cerca de 43 excelente livro, “Canudos, A Guerra Total”, 
Rio de Janeiro, obviamente precipitado pela médicos e nove Enfermeiros, em um teve uma grande aliada na Medicina heróica 
Abolição da Escravatura Negra que trabalho surdo, que não aparece nos livros, de Médicos que deixaram o seu conforto e a 
desagradou aos “BARÕES DO CAFÉ” que nem mesmo em “Os Sertões”, de Euclides da sua tranqüilidade, para se embrenharem nas 
perderam a mão de obra barata dos Cunha, famoso livro biográfico de Canudos, adustas caatingas sertanejas, salvando vidas 
escravos. A República tão sonhada pelos lido em todo mundo, um verdadeiro clássico e mitigando a dor, sendo que três deles 
poetas e românticos, limitou-se a um desfile da literatura mundial. perderam a vida na grande luta. A Medicina é 
militar comunicado, via telegráfica, ao resto Efetivamente, ninguém fala da Medicina de sempre magnânima onde quer que atue!
do País pelo jovem militar cearense, Jaime Canudos que trabalhou anonimamente, mas Em Canudos não foi diferente, embora seja 
Benévolo,  ho je nome de rua em efetivamente, com cirurgias heróicas que totalmente esquecida nos registros 
Fortaleza/CE. efetivamente o resto do País a podem ser resumidas neste painel: históricos da grande tragédia nacional, filha 
ignorou. 19 amputações de coxas; da desinformação e da imprudência!
Acusado de Sebastianista, Canudos foi 09 amputações de pernas; Antônio Conselheiro e seus comandados, 
erroneamente atacado pelo Governo que 246 extrações de balas, afora outros cerca de 25 mil habitantes de Canudos, 
precisou de Quatro Expedições Militares para procedimentos menores, como fraturas, sequer sabiam o que era República e apenas 
vencer os homens quase desarmados do s u t u r a s ,  s e m  e s q u e c e r  1 . 5 0 0  se insurgiram contra o Casamento Civil 
cearense, Antônio Conselheiro, morrendo hospitalizações clínicas resultantes da instituído pelo novo regime político.
cerca de 5 mil pessoas, portanto, mais do que promiscuidade do ambiente, lotando, A pecha de Sebastianismo foi uma criação 
na Guerra do Paraguai e na campanha da inclusive, os hospitais de Salvador/BA onde, da imprensa que opinava de longe e dos que 
Força Expedicionária Brasileira, F.E.B. na Itália, até o Mosteiro de São Bento e a vetusta estavam no poder, objetivando salvar a 
na 2ª Grande Guerra Mundial. Uma tragédia Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, própria pele.
inominável! É de se avaliar o sofrimento de a pioneira do Brasil, foram transformados em Esta é que é a dura realidade de Canudos, 
tantas vidas ceifadas, em uma região árida dos hospitais para receberem os feridos de uma mancha nacional que o mundo estuda e 
sertões, sob o sol escaldante, sem água, sem Canudos. Um caos! Calamidade Pública disseca nos tempos atuais.
sombras, sem suprimentos alimentares, sem mesmo! E para encerrar, faço minhas as lúcidas 
medicamentos, sem esperanças e sem nada! Já, na frente de batalha, o grande cirurgião, palavras do ínclito Monsenhor Francisco de 

A Medicina em Canudos

Histórias da Medicina

“Um sucesso”. Foi como o médico Nilson de do prefeito de Quixeramobim, Vasconcelos 
Moura Fé, diretor de relações com o interior Junior, do presidente do SIMEC, Tarcísio 
do SIMEC, conceituou o resultado do VIII Dias, do Secretário de Saúde de 
Encontro Regional Médico do Ceará e do Quixeramobim, Carlos Roberto Mota 
LXXVIII Fórum de Ética Médica do Interior, Almeida, dentre outros. No decorrer dos três 
que aconteceu em Quixeramobim – Ceará, dias de encontro foram debatidos assuntos 
de  18  a  20  de  ma io  de  2006 . como Programa Saúde da Família (PSF), a 
 “A Secretaria de Saúde do Estado ficou relação médico-paciente e as questões 
muito entusiasmada, assim como a ligadas aos prontuários e atestados 
Prefeitura Municipal” disse Moura Fé, médicos, além de outros temas. Ainda no 
acrescentando que “tudo ocorreu como primeiro dia de congresso, os médicos 
planejado”. A palestra do Secretário de puderam apreciar ao vivo, o show artístico 
Saúde, Jurandi Frutuoso, sobre “Política do dr. José Carlos Albuquerque, que teve a 
Estadual do Ceará no combate a dengue” participação dos médicos, Urico Gadelha, 
abriu o evento, contando com a participação Ana Lúcia Ramalho e Luna, que deram uma 

ASCOM SIMEC - Fone/Fax: (85) 32614788, simec@fortalnet.com.br

SIMEC e CREMEC comemoram
o sucesso do encontro médico

QUIXEIRAMOBIM
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Patologia clínica.

Direção: Dr. Emir Mendonça Lima Verde

Convênios: UNIMED, CAMED, CASSI, PETROBRAS, 
BANCO CENTRAL, GEAP, SERPRO, ASSEFAZ, CORREIOS, IPM,
CHESF, CAFAZ, GAMEC, INB, PAS e FUNCEF.
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A História da
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Dr. Wilson Accioly,
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 Secretaria da Saúde e Ação Social critérios estabelecidos pelo Ministério da 
recebeu, nos dias 03 e 04 de abril, a Saúde, o que resultará num relatório final. A Avisita da Drª Lucila Nandi, técnica da Coordenadora Municipal de Vigilância à 

Secretaria da Vigilância à Saúde do Saúde de Sobral, Drª Socorro Carneiro, 
Ministério da Saúde - MS. considerou a visita satisfatória, tendo em 
O objetivo da visita foi cumprir uma rotina do vista que o município vem atendendo a 
MS, que é avaliar os municípios brasileiros todas as diretrizes propostas pelo Ministério. 
com população de 100 mil ou mais Durante conversa com o Secretário da 
habitantes a fim de monitorar as ações de Saúde e Ação Social, Dr. Arnaldo Costa 
vigilância em saúde. Lima, na quinta-feira à tarde, a Drª Lucila 
Na visita, Drª Lucila esteve verificando como Nandi afirmou que Sobral vem melhorando 
se encontra a situação dos indicadores de seus indicadores de saúde, conseguindo, 
saúde de Sobral e como o município vem dentre outros, redução considerada da taxa 
trabalhando para melhorar a saúde da de mortalidade infantil, que obteve o menor 
população. índice da história em 2005, com 16/1.000 
Nos dois dias de trabalho, foram analisados nascidos vivos. 
todos os indicadores de Sobral, dentro dos 

Fonte: http://www.sobral.ce.gov.br/sec/saude

Técnica do Ministério da Saúde
visita Sobral/CE

AVALIAÇÃO

Fonte: http://www.sobral.ce.gov.br/sec/saude

Vigilância Sanitária de Sobral
 realiza apreensão de medicamentos.

 Vigilância Sanitária – VISA/Sobral, diagnostico médico do paciente e retardando 
durante atividade de fiscalização de a cura" , esclarece o farmacêutico-Arotina, realizou no dia 26 de abril bioquímico da Vigilância Sanitária – 

mais uma apreensão de medicamentos VISA/Sobral, Dr. Janilson da Silva. 
irregularmente vendidos em mercearias e Também foram apreendidos produtos de 
mercadinhos do município. uso veterinário que só podem ser 
Alguns estabelecimentos, contrariando os comercializados em Casas Veterinárias, 
dispositivos da lei vigente, põem em risco a com a orientação de um Médico-veterinário 
saúde da população ao venderem quanto ao  uso correto destes produtos. 
medicamentos clandestinamente, não A VISA/Sobral alerta que a prática da auto-
oferecendo nenhuma garantia quanto à sua medicação, apesar de ser bastante comum, 
qualidade e procedência. "Parte dos incentiva a venda de medicamentos por 
produtos apreendidos não continham parte dos estabelecimentos comerciais 
registro junto ao Ministério da Saúde, não-autorizados. Reclamações, denúncias 
sugerindo que estes produtos não possuam e mais informações podem ser obtidas na 
efeito terapêutico que garanta um tratamento VISA/Sobral: 3611-2223.
correto das doenças, atrasando o 

FISCALIZAÇÃO

Local: Centro de Convenções Inácio Gomes Parente - SOBRAL-CEARÁ
Dias: 08 A 10 DE JUNHO DE 2006

NA PRÓXIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO MÉDICO,
COBERTURAS COMPLETAS:
II CONGRESSO CIENTÍFICO E ÉTICO
DA SECCIONAL DA ZONA NORTE
X JORNADA DA MATERNIDADE
DA SANTA CASA DE SOBRAL

CONGRESSSO
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UM ANIVERSÁRIO DIFERENTE É O DA  SANTA CASA DE SOBRAL
DA NOSSA GENTE!

 JUNAH EDITOES, responsável pela circulação do JORNAL DO MÉDICO, 
JORNAL DE ODONTOLOGIA E REVISTA HISTÓRIAS DA SAÚDE, através Aseus editores, colaboradores e leitores, irmanam-se ao clamor público que 

em coro uníssono proclamam PARABÉNS! FELIZ ANIVERSÁRIO VELHA e JOVEM 
SENHORA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL.

SÃO 81 ANOS DE BONS E HUMANITÁRIOS SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE, 
prestados por esta instituição modelar, atendendo a população dentro do seu 
postulado CRISTÃO de AMOR ao PRÓXIMO em todos os seus procedimentos.

Fone: (85) 3086.8495 - 8815.4233

JORNAL INDEPENDENTE A SERVIÇO DA ODONTOLOGIA

E

do

Veículo independente a serviço da Categoria Médica

• FAZENDO ARTE

Bo hos
Boyadjian

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

ULTRA SONOGRAFIA EM 4D

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HELICOIDAL

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

ECOCARDIOGRAMA (COM DOPPLER COLORIDO)

MAMOGRAFIA DIGITAL

DENSITOMETRIA ÓSSEA

Av. Rui Barbosa, 1975 -

Tel.: (85) 3224.9262 / 3266.2300
 Fortaleza/Ce 

NA CLÍNICA BOGHOS BOYADJIAN, TODO DIA É DIA DAS MÃES

serem radiografadas, mostrando o milagre de uma nova vida.

PARABÉNS MAMÃES, POR ESTA DATA ESPECIAL 14/MAIO!
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