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O SERTÃO VIROU FACULDADE

Prestigiando o evento grandes mestres da medicina cearense e o
Secretário Estadual de Saúde , Dr. Jurandi Frutuoso

s editores do Jornal do Médico externam seus 

agradecimentos aos coordenadores do evento Oreferente à apresentação do futuro curso de Medicina 

da Faculdade Católica N.S Rainha do Sertão de Quixadá.
Foi uma oportunidade rara, presenciar e ser testemunha de que 

os milagres ainda acontecem, pois só assim encontramos 

justificativas para que exista em uma região sabidamente 

sofrida pelas intempéries da natureza, desprovida de recursos, 

enfim, o tristemente famoso Sertão Central, encontre motivos 

para dar a todos estes momentos de extrema alegria e orgulho 

com sua magistral Faculdade Católica N.S. Rainha do Sertão.... 
Continua Pág 04

 tradicional festa Sócio-Cultural da Medicina Cearense 

denominada Outubro Médico, aconteceu em Fortaleza 21º 

edição, trazendo sempre inovações principalmente no que A
tange a cursos de especialização oferecidos nos dias do evento que 

este ano começou a 18 de Outubro, Dia do Médico.
Continua Pág. 04

XXI Outubro Médico

restigiado com a presença do Presidente da UNIMED – 

Fortaleza Dr. João Mairton Pereira de Lucena, do grande 

mestre Prof. Sérgio Vitorino Bezerra Nogueira, e o sempre P
entusiasmado Diretor desta Universidade e coordenador do citado 

curso, Doutor J.B Fortaleza, foi dado início ao curso Pós Graduação 

Lato Sensu, de Gestão Hospitalar no auditório do Hotel Costa do Mar, 

na praia de Iracema... Continua Pág. 05

Universidade Unimed,
Curso de Gestão Hospitalar

RAINHA DO SERTÃO
• O Sertão virou faculdade

• XXI Outubro Médico

CONGRESSO MÉDICO
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PSF

• Plano de Saúde da Família
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Os melhores
da Medicina
do Mundo.

o
Notícias da Saúde Fora da Capital.
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Dr. Luiz D’Ascenção M. de Aquino Jr.

Outubro Médico sinônimo de união da categoria.

Presença em grande número dos alunos.

Dr. Mairton Lucena
Pres. Unimed Fortaleza



2003, além de conscientizar a população em em outubro de 2002, foi implantado o oença que afeta diretamente 1 bilhão e 
relação aos riscos do tabagismo ativo e ambulatório para tratamento do fumante, tendo 200 milhões de pessoas no mundo, D passivo. atendido até o momento cerca de 500 clientes, está associada a 50 outras doenças, 

sendo 50% a taxa de abstinência anual. O com mortalidade anual de 5 milhões sendo 
tratamento atual do fumante requer atitude que 200.000 destas mortes ocorrem no Brasil. 
diferenciada com base na associação da Nos países desenvolvidos, 47% da população 
abordagem cognitivo-comportamental, com masculina e 7% da feminina é fumante, já nos 
auto-conhecimento da dependência e países em desenvolvimento, a taxa de 
mudança de comportamento, além da mulheres fumantes triplica. Dados do 
utilização de medicamentos que atuam Ministério da Saúde revelam que 90% dos 
aliviando a síndrome de abstinência. De modo tabagistas tornam-se dependentes antes dos 
que, parar de fumar, além de benéfico para a 20 anos. A dependência é provocada pela 
saúde em qualquer faixa etária, representa associação de fatores genéticos, fisiológicos, 
crescimento pessoal e social.psicológicos, comportamentais e sociais. A 

iniciação ao fumo produz efeitos positivos, No XXXIII Congresso da Sociedade Brasileira 
regula o humor, estimula a concentração, e o de Pneumologia e Tisiologia, o tabagismo 
condicionamento a estes efeitos, leva ao uso vem recheado de novidades, desde sua 
continuado do mesmo. Assim, o ritual entre a relação atual com a genética, passando por 
repetição do estímulo e o alívio da abstinência aspectos peculiares da dependência 
leva à dependência. nicotínica em portadores de doenças 

respiratórias, avaliando o que há além da Inquérito realizado pelo Inca (Instituto 
dependência física, desafiando o terror da Nacional do Câncer) em várias capitais 
síndrome de abstinência (alteração do humor brasileiras, com o objetivo de avaliar o perfil do 
e ganho de peso), levando em consideração tabagismo na população jovem, revelou que 

EM 2001, FOI CRIADO PROGRAMA PARA O as evidências do tratamento atual e do que há dos 1.043 estudantes de Fortaleza, no 
CONTROLE DO TABAGISMO DO HOSPITAL de novo, discutindo casos, ouvindo a voz da período de 2002-2003, 43% eram do sexo 
DE MESSEJANA-SESA E, EM OUTUBRO DE experiência de programas de êxito e masculino e 57% eram mulheres. Em 2005, 
2002, FOI IMPLANTADO O AMBULATÓRIO finalizando com um fórum que tem o objetivo pesquisa em estudantes fortalezenses de 13-
PARA O TRATAMENTO DO FUMANTE. de identificar os programas de controle do 15 anos, mostrou que 40% já havia fumado, 
Frente ao exposto, está justificada a criação e tabagismo atuantes no Brasil e estimular a 15% estava fumando e 15,8% estavam aptos 
ampliação de centros para prevenção e criação de novos. Venha você também, a começar a fumar no ano seguinte.
tratamento do tabagismo. Com esta finalidade, apagar o fumo e acender a chama de ideais Com as campanhas anti-tabágicas, o Brasil 
em 2001, foi criado programa para o controle do prazerosos e saudáveis.conseguiu reduzir a taxa da prevalência do 
tabagismo do Hospital de Messejana-Sesa e, tabagismo de 32% em 1989 para 19% em 
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oação de órgãos, participe deste gesto ocular, os técnicos encaminham para o Banco 
humanitário. Desde 30 de janeiro em de Olhos onde é feito o processo de limpeza e Dfuncionamento, o único Banco de Olhos armazenamento das córneas, podendo ficar até 

do Estado do Ceará, está instalado no Hospital 14 dias armazenados. Ao final, as córneas são 
Geral de Fortaleza (HGF). Criado para atender direcionadas  através da central de transplantes 
os doadores de córneas, o único banco de olhos para distribuição e colocação no paciente.
oferece um procedimento rápido na captação, 
preservação e distribuição das córneas tanto no Com uma média de 20 doações mensais, o 
Hospital quanto para instituições públicas e Banco de Olhos pretende alcançar a meta de 30 
privadas. doações por mês. São aproximadamente 140 

doações desde o inicio de funcionamento, 
No próximo dia 27, o Dia Nacional de Doadores beneficiando cerca de 280 pacientes em 
de Órgãos será marcado por mobilizações e apenas oito meses. Para cada doação, dois 
campanhas em todo o Estado. A participação do pacientes são beneficiados.
Banco de Olhos do HGF apresentará as suas 
principais funções e importância de ser um Para ser doador, basta esclarecer aos familiares 
doador de córnea durante toda a semana. que deseja doar suas córneas após seu 

falecimento. Qualquer pessoa poderá ajudar 
A unidade funciona 24 horas por dia e conta com com este gesto humanitário. Para obter maiores 
a participação de médicos e técnicos informações, entrar em contato com a Central 
devidamente treinados e capacitados. Com o de Transplantes do Estado, através do telefone 
procedimento rápido na hora de captar o tecido 085-3101-5255, 3101-5238. Informações sobre 

SAÚDE MÉDICO-HOSPITALAR

Assessoria de Comunicação HGF - Regina Sá – Jornalista Responsável - Vicente Júnior - Estagiário - Tel: (85) 3101-7086

PENHA UCHOA é coordenadora do Programa e Tabagismo do Hospital de Messejana-Sesa
e Coordenadora da Comissão de Controle do Tabagismo da SCPT E AMC

Hospital de Messejana na luta contra o tabagismo
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Dr. Florentino Cardoso - Diretor Geral HGF

Único banco de olhos do Estado funciona no HGF

Editorial
s editores do Jornal do 
Médico e todos que com o Omesmo colaboram estão 

envaidecidos pelo crescente número 
de leitores do Jornal, não só na área 
m é d i c a ,  m a s  e m  d i v e r s o s  
seguimentos da saúde. 
O sucesso não veio por acaso, veio 
porque os profissionais de saúde 
deram-nos um crédito de confiança, 
q u e  e s t a m o s  p r o c u r a n d o  
c o r r e s p o n d e r.  P e r c o r r e m o s  
caminhos tortuosos, alguns mal 
entendidos, mas face ao Grande 
Arquiteto do Universo, prevaleceu o 
bom senso e o Jornal do Médico está 
aí, circulando nas principais cidades 
do nosso estado.
Vivenciamos junto da categoria um 
m ê s  d e  o u t u b r o  d o s  m a i s  
proveitosos. Em primeiro lugar, 
ressaltamos o 18 de Outubro, Dia do 
Médico, que foi bem lembrado por 
toda a sociedade, fazendo justiça a 
AMC – Associação Médica Cearense 
que realizou o tradicional Outubro 
Médico em nossa capital. Uma festa 
para a cultura médica propiciada no 
desenrolar do evento.
Parabéns a Dra. Marjorie Mota e ao 
Dr. Edmundo Eugêner de Paula 
Braquehais presidente do 21° 
Outubro Médico.
Agora é pensar em Sobral, cidade 
escolhida para servir de palco para o 
22° Outubro Médico no próximo ano.
E assim terminamos o outubro já com 
novo presidente, com a reeleição de 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
E a festa não acabou... Pois teremos 
c o n g r e s s o s  i m p o r t a n t e s  
acontecendo em nova cidade, uma 
das quais, quando estiveram lendo 
este Jornal já terá acontecendo o 
XXXIII Congresso de Pneumologia e 
Tisiologia presidido pela Dra. Márcia 
Alcântara. 
Os outros congressos são: 38° 
Cong resso  de  Or toped ia  e  
Traumatologia de 11 a 14 de 
novembro e o 1° Congresso 
Brasileiro de Medicina da Família e 
Comunidade de 23 a 25 de 
novembro.
Encerramos este editorial deixando 
registrado que queremos uma 
medicina preocupada com a VIDA, o 
médico sem preocupação com o 
salário e o Jornal do Médico com 
mais leitores e a satisfação dos 
patrocinadores.

Juvenal Menezes
 Editor-Chefe

Dr. Petrônio de Vasconcelos Leitão - Dir. Geral Hospital Messejana
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Diagnóstico e tratamento das doenças 
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Tema: Novas Faculdades de Medicina farão jus aos prêmios. 
Regulamento do Concurso · Os trabalhos deverão ser entregues 
Os candidatos deverão apresentar uma em três vias na sede do CREMEC, à 
monografia de 10 (dez) a 30 (trinta) Rua Floriano Peixoto Nº 2021 - bairro 
laudas, digitadas (arial 12) em espaço José Bonifácio, até o dia 07 de 
duplo de um único lado de folha tamanho dezembro de 2006. 
ofício (incluir cd´s). · Os trabalhos submetidos 
Os trabalhos deverão ser não serão devolvidos; 
inéditos; poderão conter p a s s a r ã o  a  s e r  
ilustrações. propriedade do Conselho; 
Poderão se inscrever no poderão ser publicados. 
concurso os médicos em · Na eventualidade de 
geral e estudantes de publicação, a comissão 
medicina, deste e de outros julgadora do concurso 
estados da federação. poderá excluir trabalhos 
O  j u l g a m e n t o  d o s  que não achar qualificados. 
trabalhos será feito por · Quatro prêmios serão 
uma comissão indicada conferidos, dois para 
pelo CREMEC. médicos e dois para 
Os candidatos deverão estudantes de medicina; o 
i n s c r e v e r - s e  s o b  primeiro lugar dos médicos 
pseudônimo e juntar ao trabalho receberá R$ 2.000,00 (dois mil reais), o 
envelope lacrado com o nome segundo R$ 1.000,00 (um mil reais); o 
verdadeiro. prêmio do primeiro lugar para estudantes 
Os conselheiros do CREMEC poderão será de R$ 1.000,00 (um mil reais) e do 
participar, ser classificados, mas não segundo, R$ 500,00 (quinhentos reais).

 ANO III - Nº 13 - 2006 - CEARÁ 03do

Veículo Independente a serviço da categoria médica

ATENÇÃO: O Sr. Carlos Alberto Barbosa está descredenciado pela JUNAH EDITORES. Informações: (85) 3254.4051

CONGRESSO MÉDICO dos talentosos musicistas e cantores, pela 
Quando ed i távamos es te  jo rna l ,  passagem daquele dia.
desenrolava-se no Centro de Convenções Sob o comando do Cirurgião Plástico 
do Ceará o XXXIII (trigésimo terceiro) Vitoriano Barbosa, assessorado pelo 
Congresso Brasileiro de Pneumologia e universitário Marcus CUNHA, representando 
Tisiologia (01 a 05 de novembro), sob a seu Pai, presidente da Associação, os 
presidência da competentíssima Doutora artistas marcaram mais um sucesso na 
Márcia Alcântara, que Deus continue história da Banda que de vento em pôpa, se 
iluminando os caminhos desta querida e afirma pelo seu ideal de cada vez mais 
famosa pneumologista. cultivar a integração da família médica.

I) DR. LUIZ MOURA
Registramos e por falta de espaço não 
reproduzimos, o atualíssimo e comovente 
artigo escrito pelo Dr. Luis Moura intitulado: 
“o médico ausente e a família.”. Repetimos 
a frase que o mesmo usou em seu texto, 
denominada pelo autor como a sentença do 
Dr. Pontes Neto, “A medicina foi feita para 
exercer e não para enriquecer.”.

IV) AMAI NO DIA DO MÉDICO
As comemorações do “Dia do Médico” 
foram marcadas com a apresentação da 
Banda AMAI (Associação dos Médicos 
Artistas e Intelectuais), no Centro Cultural 
Oboé.
Um repertório selecionado do Cancioneiro 
Popular empolgou o público presente que 
aplaudiu e participou daquela homenagem 
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A ODONTOLOGIA
 EM PRANTOS

Faleceu no dia 09/OUT do corrente o Presidente da
Academia Cearense de Odontologia, Prof. Wilson Dias.

Os Editores e Conselheiros do Jornal de Odontologia
irmanam-se com a dor pungente que assola

a categoria apresentando suas condolências
Juvenal Menezes, Josemar Argollo, Nahimi Menezes

e todos colaboradores da JUNAH EDITORES

Prof. Wilson Dias
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Dr. Yuri Vieira Cunha Picanço

Trabalhar com qualidade, 

presteza e ética, 

melhorando continuamente

seus processos.

s editores do Jornal do Médico 
externam seus agradecimentos Oaos coordenadores do evento 

referente à apresentação do futuro curso 
de Medicina da Faculdade Católica N.S 
Rainha do Sertão de Quixadá.
Foi uma oportunidade rara, presenciar e 
ser testemunha de que os milagres ainda 
acontecem, pois só assim encontramos 
justificativas para que exista em uma 
região sabidamente sofrida pelas 
intempéries da natureza, desprovida de 
recursos, enfim, o tristemente famoso 
Sertão Central, encontre motivos para dar 
a todos estes momentos de extrema 
alegria e orgulho com sua magistral 
Faculdade Católica N.S. Rainha do 
S e r t ã o .  I n e n a r r á v e i s  f o r a m  o s  
acontecimentos verificados no decorrer do 
evento em foco, com destaque para a 
presença maciça dos grandes mestres da 
Medicina que, em um inusitado debate, 
reservaram-se com oratórias sábias, 
externando emocionalmente os seus 
pontos de vista sobre o surgimento de 
mais um curso de Medicina no Ceará.
Entenderam estes mestres e por isso procurar conhecer e identificar os nomes 
apoiaram, que o que se propõe a da medicina no Ceará, as fotos que 
Faculdade Católica Rainha do Sertão é exibiremos não trarão os nomes de seus 
promover um curso de Medicina personagens, simplesmente documentará 
diferenciado dos demais. Na sua grade de o evento.
ensino a Qualidade de Vida será o objetivo Deixamos para o final o registro que 
principal que norteará todo o curriculum do desejamos fazer do grande idealizador 
curso em questão, um curso de medicina desta importante e querida Faculdade que 
com a humanização, a socialização e a por motivos de saúde não pôde estar 
convivência médico-paciente fazendo presente ao evento cuja coordenação 
parte de todas as cadeiras no mesmo coube ao coordenador da Faculdade Dr. 
enfocadas. José Nílson.
N ã o  v a m o s  c i t a r  n o m e s  d a s  O nosso homenageado é o Bispo Adelino 
personalidades da saúde que ali se fizeram Tomasin, o homem que fez o sertão virar 
presentes, por falta de espaço e temer faculdade.
omissões, só voltamos a dizer que há A ele toda honra e toda a glória, pois 
muito tempo não se via tantos famosos mostrou com sua fé que Deus é o poder de 
reunidos com alegria em um mesmo lugar. que necessitamos para concretizar nossos 
Para aguçar a curiosidade e também sonhos.
despertar o nosso grande público leitor em 

RAINHA DO SERTÃO

O Sertão virou faculdade

 tradicional festa Sócio-Cultural da tem que tem na Presidência a Doutora 
Medicina Cearense denominada Marjorie Mota.AOutubro Médico, aconteceu em Com distribuição de Comendas Médicas 

Fortaleza 21º edição, trazendo sempre anunciadas pela Presidente da AMC deu-
inovações principalmente no que tange a se a abertura oficial do citado evento.
cursos de especialização oferecidos nos Parabéns aos seus organizadores que 
dias do evento que este ano começou a 18 com carinho e muita dedicação deram a 
de Outubro, Dia do Médico. Sociedade Médica este presentão.
A sua abertura solene teve presença O Jornal do Médico, presente ao evento 
maciça da categoria, com uma mesa tudo registrou.
coordenadora dos trabalhos evidenciada 
pelos grandes mestres da medicina que a 
emolduravam, com as entidades médicas 
representadas por seus Presidentes, o 
Governo do Estado e Município fizeram-se 
representar no evento.
O Outubro Médico é uma iniciativa da 
AMC, Associação Médica Cearense que 

CONGRESSO MÉDICO

XXI Outubro Médico

Coordenador Dr. José Nílson

Prestigiando o evento grandes mestres da medicina cearense e o
Secretário Estadual de Saúde , Dr. Jurandi Frutuoso

Os debates atríam as atenções

Passagens aéreas
Nacionais e Internacionais

Passagens aéreas
Nacionais e Internacionais

Cruzeiros a bordo
de luxuosos navios
Cruzeiros a bordo

de luxuosos navios

Excursões por
todo o Ceará

Excursões por
todo o Ceará

Hospedagem em hotéis
no mundo inteiro

Hospedagem em hotéis
no mundo inteiro

Pacotes Nacionais
e Internacionais

Pacotes Nacionais
e Internacionais

Rua Jorge da Rocha, 86 - Aldeota
Fone/Fax: (85) 3224.4040 - 3461.3518

www.suncoastturismo.com.br
suncoastturismo@yahoo.com.br

Fortaleza - Ceará
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s alunos de medicina, de um modo 54,2% dos candidatos, sendo 21,1% com foram observadas naqueles para cujo A  a n a l i s e  
geral, dedicam especial atenção mais de um curso. Apenas 2,5% dos ingresso são exigidos concursos. Os m o s t r o u ,  Ocom o currículo complementar, inscritos publicaram três trabalhos em candidatos que participaram de dois destes também, a desigualdade entre os níveis de 

movidos pela preocupação com a seleção periódicos científicos, enquanto 89,1% não estágios concursados obtiveram os maiores aprovação do grupo que publicou trabalhos 
da Residência Médica (RM), pairando publicaram artigo(s); 38,7% apresentaram percentuais de aprovação, próximos de científicos e dos que assim não o fizeram: 
dúvidas entre eles, em muitos dos casos, quatro ou mais trabalhos em eventos. 50%, contra somente 13,6% entre aqueles 71,4% contra 28,1%, demonstrando que os 
quanto à efetiva contribuição dos títulos No item histórico escolar universitário, que sem estágio algum dessa natureza. Vem daí candidatos com experiência na elaboração 
para a aprovação desses certames. mede, de certa forma, o desempenho o entendimento de que, paralelamente à de trabalhos científicos e com início desta 
Para dirimir tantas inquietações juvenis, a acadêmico do estudante, o trabalho formação tradicional,  os estágios ainda nos bancos universitários têm 
leitura de artigo que teve o objetivo de mostrou uma diferença extremamente hospitalares podem contribuir para o melhor maiores possibilidades de êxito em 
analisar o Curriculum Vitae e o desempenho significativa entre os índices de aprovação. desempenho em concursos. processos seletivos.
dos candidatos ao Processo Seletivo à RM Os cand idatos  que t iveram uma Quando anal isados os curr ícu los Os resultados da apreciação da questão 
do SUS/CE, para ingresso em 1997, performance estudantil excelente, com universitários dos candidatos, com respeito tornaram possível focar outros ângulos da 
publicado in: Rev. Med. Univ. Fed. Ceará, 41 pontuações na faixa de 16 a 20 pontos, à participação ou não em bolsa de monitoria matéria, à luz das diferenças estatísticas 
(1-2): 61-77, 2001, poderia aportar alcançaram taxas de aprovação da ordem ou pesquisa científica, os médicos que dos índices de aprovação: a realização ou 
esclarecimentos precisos, consoante de 60,5%; por outro lado, entre os de durante a sua vida de faculdade receberam não de estágios hospitalares concursados 
indicam alguns dos seus achados aqui conceitos estudantis baixos (até 5 pontos), tais bolsas, conseguiram melhores (48,8% x 13,6%), o recebimento de bolsa de 
descritos. estas caíram para apenas 18%. Esta resultados no processo seletivo para RM. pesquisa ou não (49,4% x 20,8%) e, ainda, a 
Do total de candidatos, 39,8% fizeram dois diferença demonstrara que o estudante Mais uma vez destaca-se a forte influência participação em duas bolsas de monitorias 
estágios em hospitais, voluntariamente e, mais interessado no aprendizado do histórico escolar na vida profissional do ou nenhuma (52,1 x 20,6%), permitem 
por concurso, 28,9%; quanto à bolsa de universitário terá, provavelmente, melhor candidato, pois enquanto 52,1% dos traçar o perfil do candidato com maiores 
monitoria, 19% cumpriram uma e 16,9% êxito nos processos de seleção a que venha candidatos que tiveram duas bolsas de chances de auferir melhor classificação, ou 
duas monitorias; a bolsa de pesquisa esteve se submeter. monitoria lograram aprovação, apenas seja, é aquele com currículo acadêmico de 
presente na formação de 31,3% deles. Em relação aos estágios em hospitais 20,6% dos que não foram monitores tiveram maior densidade.
Participaram de cursos extracurriculares, oficiais, as diferenças mais importantes igual desempenho.

RESIDÊNCIA MÉDICA

Marcelo Gurgel Carlos da Silva - Professor titular de Saúde Pública da UECE

Análise curricular e desempenho dos candidatos
à residência médica

restigiado com a presença do Uma platéia silenciosa e atenta absorvia as Coube ao doutor J.B Fortaleza, como diretor 
Presidente da UNIMED – Fortaleza palavras dos oradores, uns saudando o e coordenador do curso que se iniciava, PDr. João Mairton Pereira de Lucena, evento e o Prof. Sérgio, dando sua primeira lançar através de palavras sábias, a chama 

do grande mestre Prof. Sérgio Vitorino aula para o curso em epígrafe. incandescente que aquece o entusiasmo de 
B e z e r r a  N o g u e i r a ,  e  o  s e m p r e  As palavras do Presidente da UNIMED, todos que tiveram o privilégio de estarem 
entusiasmado Diretor desta Universidade e doutor Mairon Lucena, transmitiram assistindo esta aula inaugural que consolida 
coordenador do citado curso, Doutor J.B confiança absoluta de que a UNIMED – o postulado popular “ O saber não ocupa 

Fortaleza, Parabéns aos alunos e muito Fortaleza, foi dado início ao curso Pós Fortaleza está no caminho certo e até lugar, pois tem sempre o seu lugar na vida 
obrigado prof. Sérgio Vitorino por colocar Graduação Lato Sensu de, Gestão extrapola quando se envolve em de cada um”.
sua cultura em prol da sociedade. E o curso Hospitalar no auditório do Hotel Costa do promoções culturais que tem o seu ápice na 
continua...Mar, na Praia de Iracema. Universidade UNIMED. Parabéns Doutor Mairton! Parabéns Dr. J.B. 

UNIVERSIDADE UNIMED

Curso de Gestão Hospitalar, 27/Out.
UNIVERSIDADE UNIMED FORTALEZA - Fone: (85) 3255.3694 / 3253.4161

Dr. Marcelo Gurgel
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Plano de Saúde da Família

t r a t a m e n t o  pós 12 anos de implantação no 
diferenciado por Ceará do Plano Saúde da Família, os A p a r t e  d o s  profissionais de saúde, um destaque 
gestores, não era aos médicos, são os grandes heróis destes 
“prioridade”, hoje 12 anos do PSF, que vêem agora os seus 
tem incent ivo sonhos de uma medicina familiar e 
próprio. comunitária mais próxima da consolidação.
A prova da valorização da saúde bocal no Com o PSF recupera-se um dos pontos 
PSF está na convocação de 250 dentistas mais importantes para o êxito da medicina, 
aprovados no concurso citado, para é da visão mais global do ser humano.

Com o modelo de medicina de família e atuarem nas unidades de saúde da família. 
comunidade, o profissional reassumiu o Hoje o Brasil tem 13.000 (treze mil) equipes 
papel de cuidar de indivíduos que estão de saúde bucal. Ainda é muito pouco, mas já 
dentro do contexto familiar e comunitário. é um grande passo, para certos avanços 
A rotatividade dos médicos no PSF que aos males odontológicos, neste país que 
prejudica ao plano como um todo, recebeu envergonha a todos com o slogan País dos 
um lenitivo, uma realização de concurso desdentados.
público coma finalidade específica de 
prever as lacunas existentes nas equipes 
atuantes do plano de Saúde da Família.
Neste concurso foram aprovados 1.380 
profissionais de saúde e já foram 
convocados 850 para atuar nas áreas de 
saúde de Fortaleza.
Fortaleza saiu de 102 equipes do PSF para 
300, segundo o Dr. Alan Odorico Monteiro.
Desta vez a saúde bucal também foi 
premiada, em 2002 eram 495 equipes do 
PSF que tinham serviços odontológicos, 
hoje, em todo o estado, temos 1.340. Antes 
deste governo, a saúde bocal tenha um 

PSF

PRELEX - Liberdade visual
sem óculos após os 50 anos

tendendo ao ofício de nº3130/2006 (liquefação do cristalino) com o mais moderno 
CODAME do Conselho Regional de aparelho do mundo, o INFINITI Vision System, que AMedic ina do Estado do Ceará,  traz não somente quase 100% de segurança, mas 

republicamos na íntegra a matéria Prelex - também rápida recuperação visual por seu 
Liberdade visual sem óculos após os 50 anos, de revolucionário sistema de controle fluídico. 
autoria do Dr. André Luíz de M. M. Bezerra. Implanta-se, em seguida, a lente intra ocular 

multifocal (Restor) por uma microincisão, na Desafios são uma constante na medicina do 
córnea, de 3 milímetros sem necessidade de século 21 e na Oftalmologia, que tanto avançou 
pontos. Após o procedimento 80% a 90% das nas últimas décadas, a correção da PRESBIOPIA 
pessoas estarão livres do uso de óculos para suas (i.e vista cansada) que se inicia, em geral, após os 
atividades diárias. Existem, no entanto, como em 40 anos e dificulta a visão para perto é, sem 
toda cirurgia, pré-requisitos e contra-indicações dúvida, um dos maiores. Diversas técnicas 
para o procedimento, além do importantíssimo cirúrgicas vinham sendo testadas em centros 
cálculo da lente que é realizado por Biometria especializados espalhados pelo mundo, mas até 
(Ultra-som por imersão ou Interferometria). Esse pouco tempo a correção com óculos multifocais e 
cálculo meticuloso é de fundamental importância lentes de contato eram a melhor e mais segura 
para o resultado visual final.solução. Atualmente, graças aos avanços 

tecnológicos em equipamentos cirúrgicos para a PRÉ-REQUISITOS: 1 - Ter idade igual ou maior 
cirurgia de catarata e o desenvolvimento de lentes que 50 anos (com ou sem catarata); 2 - Miopia e 
intra-oculares multifocais mais modernas, Hipermetropia até 10.00 graus; 3 - Astigmatismo 
contamos com o procedimento cirúrgico mais corneal de até 1.00 grau; e 4 - Desejo de ficar 
eficaz e seguro para a correção da Presbiopia que independente dis óculos ou rejeição às lentes de 
se chama PRELEX(PREsbyopic Lens Extraction) contato.
advindo do inglês significando Extração do CONTRA-INDICAÇÕES: 1 - Ter menos de 40 
Cristalino Presbíope. Esta técnica é a mesma anos (relativa); 2 - Miopia ou Hipermetropia > que 
realizada para correção da catarata e consiste na 10 graus; 3 - Astigmatismo corneal > que 1.00 
substituição do cristalino artificial, ou seja, uma grau; 4 - Cirurgia intra-ocular prévia; e 5 - Cirurgia 
lente intra-ocular acrílica hidrofóbica dobrável refrativa corneal prévia
multifocal apodizada (Restor-Alcon). A retirada é Nos casos em que os pacientes têm cristalino 
feita com a técnica da Facoemulsificação transparente, é considerado um procedimento 
(emulsificação do cristalino) ou Aqualase experimental, portanto necessita de protocolo 

IOF - SINÔNIMO DE COMPETÊNCIA

Dr. André Luiz de M. M. Bezerra (CRM 5827) - Médico-Oftalmologista - Dir. e Sócio do IOF - (85) 4011.2828
Especialista do segmento anterior (catarata e glaucoma), Preceptor da residência de oftalmologia da UFC,
Mem. Titular do CBO (Cons. Bras. Oftalmologia), Mem. Soc. Bras. Catarata e Cir. Refrativa,
Mem. Soc. Européia de Catarata e Refrativa, Especialista habilitado para implante da Acrysof Restor (Alcon)

IOFINSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E 

OTORRINOLARINGOLOGIA DE FORTALEZA

Oftalmo

“Otorrino 24 horas”“Otorrino 24 horas”

Otorrino
Cirugia de Retina e Vítreo

Cirugia de Catarata

 *facoemulsificaçâo e Aqualase(Infiniti)

Cirugia Fistulizantes(Glaucoma)

Cirugia de Estrabismo

Exames Computadorizados

Oculoplástica

Mapeamento de Retina

Ecobiometria,PAM

Yag Laser(Capsulotomia)

Topografia de Córnea

Microscopia Especular

Laser Diodo (fotocoagulaçâo)

Retinografia(colorida e fluorescente)

Ultra-Som Ocular

 

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

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

Dr. Walder Braga Viana

Dr. Ricardo Marrocos

Dra. Ieda Barreira

Dr. Luciano Botelho

Dr. Israel Pinheiro

Dr. João Deodato

Dr. Ocelo Pinheiro

OFTALMOLOGISTSA OTORRINOLARINGOLOGISTAS

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

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

Rua: Antônio Pompeu nº 520, Bairro Centro

CEP.: 60040-100, Fortaleza\Ce - Fone: (85) 3221-4740

E-mail: novelty@terra.com.br / www.noveltybrinquedos.com.br 

Tendo a preocupação de ter o melhor preço e a maior

variedade para Clínicas, Escolas, Universidades, Prefeituras,

Profissionais da Educação e Consumidores.

18 Anos

Livros, Papéis e Brinquedos Pedagógicos LTDA

ONDE TODOS APRENDEM BRINCANDO

Montamos brinquedoteca para 

Hospitais, Clínicas e Escolas

Av. Oliveira Paiva, 1964 - Cid. Funcionários
(Viz. a Clínica Aldeota Sul) - Fortaleza/Ce

Óculos de Grau

Relógios

Óculos esportivos

Fone: (85) 3271.2664

ÓPTICA

VISÃO
PRO



ssim proclamam todos os 
diretores do Clube do Médico Aao marcarem suas presenças 

na Sede Social do seu Clube, o Clube 
do Médico.
No Clube do Médico o mau humor não 
adentra os seus portões, o estresse vê 
que ali também não é o seu lugar e sai 
de fininho pra ninguém ver.
Esqueça um pouco suas moradias no 
hospital, no posto de saúde, no 
plantão e venha com sua família ver e 
acreditar que a felicidade existe e está 
ao seu alcance, curta um domingo no 
Clube do Médico, solte a criança que 
você mantém aprisionada, solte-a 
para que ela se irmane com a família e 
até brinque com seus filhos.
Não entre no time do SE EU 
TIVESSE DADO MAIS VALOR A 
MINHA VIDA NÃO TERIA ESTE 
SENTIMENTO DE CULPA PERANTE 
MINHA FAMILIA E AMIGOS QUE 
DEIXEI NO OSTRACISMO. 

O Jornal do Médico
faz bem para Saúde e

da sua Empresa também!
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LAZER DO MÉDICO

Fortaleza 

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

ATUAL DIRETORIA CLUBE DO MÉDICO

A Diretoria do Clube do Médico

só tem alegria quando tem os

médicos em sua companhia
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uando vejo sair de madrugada à n o i t e s  e m  c l a r o ,  b u s c a n d o  
fora, dá-me uma vontade conhecimentos e assumindo, no seu Qimensa de beijar-lhe as mãos e mister, as solicitações.

dizer-lhe: “Você é anjo do bem”. Vivendo dias menos auspiciosos, a 
É que meu pai é médico e muitas vezes conduta médica constitui a grande arma 
cumprem o sagrado dever, até nos terapêutica para desenvolver a saúde e 
horários que são imprevisíveis. aumentar a longevidade, o que legitima 
Quanta renúncia e quanta grandeza! u s u f r u i r  p a r â m e t r o s  d e  v i d a  
No melhor do seu sono levanta-se e diferenciados, como uma ascendência 
resolutamente vai à luta. a patamares compensadores dos 
E não é só ele! Quantos outros desgastes e responsabilidades de um 
objetivam estes trajetos... profissional que com a fecundidade do 
Mas as suas convicções e lições de vida seu trabalho, tem a fórmula de servir ao 
são tão fortes que me inspiram a seguir próximo, detectada pela luneta do 
seus passos. viver...
Sou estudante de medicina e tenho a No seu convívio sentimos a grandeza 
certeza de que serei sempre atenta ás dos seus propósitos e desvelo na 
chamadas da obrigação de valorizar consecução do seu ideário. São rastros 
vidas, honrando nosso juramento. de luz que iluminam vidas, através de 
Entretanto, olhando para o passado homens que são bênçãos de Deus.
observamos que havia em torno do Resta saber se aqueles que têm nas 
médico o respeito e o arbítrio de que é mãos  a  r eso lub i l i dade  des ta  
merecedor, o que de certo modo valorização, nos momentos extremos 
gratifica os seus sacrifícios. Dava da vida, não terão arrependimentos de 
retornos dignos. Isto quando as subestimar uma causa tão nobre: as 
evidencias cientificas chegavam ao importâncias dos serviços daqueles 
paciente de modo mais eficaz, que carregam no jaleco branco, o peso 
compreensivo e personalizado pelas de segurar lágrimas que se aproximam 
disponibilidades que vivenciavam. em retas finais e que só serão sustadas 
Era a motivação que compensava as pelo Medico dos Médicos.

HOMENAGEM DIA DO MÉDICO

A saga de um médico - meu pai
Por: Cira Queiroz da Cunha - Estudante de Medicina da UFC
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sem perda de qualidade. O tomógrafo  Un imagem adqu i r iu  novos  
multislice teve grande impacto, equipamentos de diagnóstico que A sobretudo no estudo cardíaco, irão revolucionar o diagnóstico por 
permitindo o estudo das coronárias imagem em nosso estado. Como principais 
com mais rapidez e menor risco que o novidades estarão disponíveis um 

equipamentos com o tradicional túnel cateterismo. Aproximadamente 40% dos Tomógrafo Computadorizado Multislice, 
longo, razão pela qual a Unimagem estará cateterismos diagnósticos são normais e a uma ressonância magnética de 1,5T e uma 
disponibilizando um novo sistema de tomografia pode evitar que estes pacientes ressonância magnética aberta de 0,35T. 
ressonância aberta. Nossa Ressonância sejam submetidos a um procedimento Além da digitalização de imagens de 
Magnética aberta é de 0,35T, o maior desnecessário. A tomografia economiza radiologia geral e mamografia.
magneto disponível no Brasil, o que dá ao tempo e dinheiro, liberando o paciente para A tecnologia multislice representou 
paciente uma sensação de conforto e o cateterismo terapêutico. Nos serviços de importante evolução na tomografia 
segurança sem perda na qualidade de emergência o Tomógrafo Multislice por sua computadorizada. O aumento no número 
imagem.velocidade de exame e por propiciar estudo de dectores permite uma maior resolução 
A Ressonância Magnética de 1,5T possui de áreas mais extensas em menor tempo de imagem, áreas mais extensas de estudo 
melhor qualidade de imagem e maior permite, por exemplo, o estudo de e exames muito mais rápidos. Os exames 
número de softwares disponíveis no pacientes com dor torácica, possibilitando são tão rápidos que a maioria deles pode 
mercado, o que vai permitir a realização de ao médico o diagnóstico de suas três ser realizado em menos de um minuto. A 
exames muito mais rápidos, a maioria em causas mais graves – o infarto cardíaco, a velocidade na qual as imagens são feitas 
menos de 10 minutos, com melhor embolia pulmonar e a dissecção de aorta. permite paralisar os movimentos, incluindo 
qualidade de imagem, e possibilitará a Uma outra aplicação do CT multislice é na o fluxo sangüíneo e o coração. A redução 
aplicação de novas técnicas como a detecção precoce do câncer de pulmão, do movimento corresponde à redução nos 
perfusão, a espectroscopia, a tractografia e permitindo o diagnóstico de nódulos artefatos. As imagens são mais precisas. A 
a angio-ressonância dinâmica.menores que 1 mm em tamanho e o redução dos artefatos permite aos médicos 
A Unimagem está investindo para trazer a acompanhamento de seu crescimento com ver com mais clareza a anatomia de 
classe médica o que há de melhor em medidas volumétricas. interesse. A realização de uma seqüência 
tecno log ia  avançada no  mundo,  Alguns pacientes podem se sentir de cortes finos de rotina, menos de 1mm, 
possibilitando maior agilidade e precisão desconfortáveis na realização de exames possibilita a reconstrução da imagem em 
nos diagnósticos, com segurança e de  Resssonanc ia  Magnét i ca  em múltiplos planos e o estudo tridimensional, 
conforto para o paciente.

ATENÇÃO: O Sr. Carlos Alberto Barbosa está descredenciado pela JUNAH EDITORES. Informações: (85) 3254.4051

Doação de órgãos  - 
tudo o que você 
precisa saber.

Centros transplantadores: No caso de 
doação em vida é permitida pessoa 
juridicamente capaz de dispor gratuitamente 
de órgãos, tecidos ou partes do corpo vivo 
para fins de transplante ou terapêutica, 
somente nos seguintes casos: órgãos 
duplos, partes de órgãos cuja retirada não 
impeça o organismo do doador de continuar 
vivendo sem risco, quando não há grave 
comprometimento das aptidões vitais e da 
saúde mental, quando não causar 
mutilações ou deformações inaceitáveis.   
Processo de Doação: Após a confirmação 
da morte encefálica, com autorização dos 
familiares para doação são feitos exames 
pré-operatórios, como: eletro-cardiograma, 
raio-X de tórax, sorologia para doenças 
infecciosas (sífilis, AIDS, hepatite) e tipagem 
sangüínea (AOB e fator RH). Após 
resultados dos exames, compatíveis como 
os procedimentos de transplante, o doador 
cadáver é levado ao centro cirúrgico, onde 
será realizada a retirada dos órgãos e 
tecidos e depois será feito o armazenamento 
e a distribuição conforme resultados dos 
exames de compatibilidade – será puxado o 
ranking no soft, onde constam todos os 
dados dos receptores e doador. O processo 
todo é minucioso e exige dos profissionais 
uma corrida contra o tempo, devido o 
aproveitamento adequado de cada órgão. 

QUEM PODE DOAR?
Todas as pessoas são doadoras em 
potencial, após avaliação médica da história 
clínica da pessoa e das pessoas prévias.
QUAIS ÓRGÃOS E TECIDOS PODEM SER 
DOADOS EM VIDA?
Um dos rins, parte do fígado e parte da 
medula óssea.
QUAIS ÓRGÃOS E TECIDOS PODEM SER 
OBTIDOS DE UM DOADOR CADÁVER? 
Córneas, rins, coração, pâncreas, pulmão, 
ossos, fígado, músculos/tendões, pele e 
vasos.
Q U A N T O  T E M P O ,  A P Ó S  O  
FALECIMENTO, AS CÓRNEAS PODEM 
SER RETIRADAS?
A retirada deve ser feita até seis horas depois 

UNIMAGEM

Corpo Clínico
Dr. Geraldo Barros de Oliveira Jr.

Dra. Luciana Galvão de Andrade

Dra. Silvana Pinheiro

ATENDIMENTO 24 HORAS

Ultra-sonografia

Doppler vascular

Angiografia digital

Ressonância Magnética

Uro-ressonância

Colângio-ressonância

Angio-ressonância 3D

Mamografia/estereotaxia

Radiologia geral

Densitometria Óssea

Tomografia 

Computadorizada 

UNIMAGEM - HOSPITAL SÃO MATEUS
Av. Santos Dumont, 5633 - Papicu - Tel.: (85) 3234.7788 - Fax: (85) 3265.3774

CEP: 60.150-163 - Fortaleza/CE.

Av. Luciano Carneiro, 2500, Lj. 01/02 - Aeroporto - CEP: 60.410-691 Fortaleza/CE  

 - E-mail: rivadedetizacao@secrel.com.brwww.rivadedetizacao.com.br

FILIAIS:
Juazeiro do Norte:

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

Sobral:
Rua Paulo Aragão,  295

Centro - Fone: (88) 3611.0780

A PIOR PRAGA 

É O FALSO 

CONTROLADOR

DE PRAGA

INSETOS, PRAGAS.

CONTROLAMOS
“Experiência no controle  

integrado de 
pragas e  vetores.”

ORÇAMENTO GRÁTIS

Segurança
Praticidade
Monitoramento
Atendimento 24 horas
Controle de Pragas em Geral

Manejo
Controle
Eficiência
Economia
Limpeza e Desinfecção 
de Cisternas e Caixa D’Água

RIVA
PROTEÇÃOA SUA 

EM NOSSAS MÃOS

Saúde Ambiental

(85) 3272.8273      Fone Fax: (85) 3227 4268 

Lanchonete,

Chocolates, Licores,

Cestas de Café da manhã

e refeições

Rua Mons. Joviniano Barreto, 33
Socorro - Juazeiro do Norte/CE

Fone: (88) 3511.6136
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A Unimagem preparada para o futuro!
Equipamentos tecnológicos de última geração
disponíveis para o grande público, confira!
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A SAÚDE EM SOBRAL PROF. HERCULANO SILVA

CÂNCER denominamos de formação de 
A  denominação metástases. Estas poderão ser 
d e  c â n c e r  responsáveis pela recidiva do 
agrupam-se mais tumor após a eliminação do 
de 200 doenças mesmo e portanto a possibilidade 
diferentes, com de sua existência é fator de 
comportamentos grande importância para a 
diferentes levando escolha do tratamento adequado. 
o Oncologista CIínico, à adequação do Em neoplasias hematológicas isto ocorre de 
melhor tratamento para cada paciente e sua forma um pouco diferente, visto que na sua 
doença. Cabe lembrar aqui que dentro ainda apresentação inicial não se restringem a uma 
do mesmo tipo de tumor alguns pacientes única região do corpo, mas se manifestam 
respondem diferentemente dos outros, em várias áreas do organismo sem respeitar 
tornando necessária a adequação do melhor barreiras anatômicas. Isto entretanto, não 
tratamento para cada paciente, o que será implica em ser um câncer de tipo melhor ou 
feito a partir da análise dos exames pior. Os tumores ósseos apresentam-se com 
diagnósticos e a cada etapa do tratamento. tumores benignos, que são aqueles de pouca 
Cada paciente de câncer é diferente de outro agressão não levando a metástase, porém 
e portanto, conversas com leigos, tendo sempre cura em grande percentagem. 
experiências de vizinhos nada tem a ver em E tumores malignos onde apresenta com 
geral com uma situação específica. As grande morbidade e quando não tratados 
doenças neoplásicas são comumente rápidos levam a grandes metástases a nível 
divididas em Neoplasias Hematológicas e 
Tumores  Só l idos .  As  neop las ias  
hematológicas tem sua origem em células do 
sangue onde encontraremos as leucemias 
agudas e crônicas, os linfomas, o mieloma, a 
Doença de Hodgkin e algumas outras mais 
r a r a s .  J á  o s  t u m o r e s  s ó l i d o s ,  
aproximadamente noventa por cento dos 
casos diagnosticados de câncer, originam-se pulmonar 

e morte precoce.
A IMPORTÂNCIA 
DO DIAGNÓSTICO 
P R E C O C E  D O  

CÂNCER ESTA EM TENTAR EVITAR A 
D ISSEMINAÇÃO DAS CÉLULAS 
MALIGNAS PELO CORPO. As pesquisas 

a partir de células malignas (neoplásicas) de nas universidades do mundo inteiro 
determinado órgão. O local onde o câncer se revelam que, quando o câncer mesmo 
originou é denominado tumor primário. Estas maligno é diagnosticado e tratado com 
células malignas possuem capacidade de grande brevidade os nossos paciente não 
divisão incontrolada o que levaria a uma desenvolvem metástases e geralmente são 
condição facilitada para que estas células levados para a maior vitória, não só da 
migrem para outros órgãos "espalhando" medicina,  mas sim, de toda ciência e da 
esta doença, o que, em tumores sólidos humanidade que é a cura.

Saúde e Ação Social

Referencia em Infectologia Francisco Luiz a área de gestão da Saúde no 
da Costa, do Centro de Especialidades município, a Secretaria de Saúde e N Médicas (CEM), que realiza 8.000 consultas Ação Social reorganizou toda a sua 
por mês em 19 especialidades, do Serviço estrutura administrativa, implementou o 
de Tuberculose/Hanseníase e do Serviço de Colegiado de Gestão, a Coordenação de 
Urgências Odontológicas estão trazendo Educação Permanente em Saúde e 
mais qualidade e eficiência no atendimento implantou a Coordenação da Atenção 
à comunidade. Em todo o município, Secundária e Terciária, alem da Assessoria 
154.309 procedimentos odontológicos de Informação em Saúde e do Sistema de 
foram realizados em janeiro de 2005 até Transporte Integrado. Na área da Atenção 
abril de 2006.Primária, a Prefeitura implantou 10 equipes 
Sem perder de vista os investimentos em do PSF, passando de 38 para 48, o que 
saúde, buscando sempre ampliar a rede de proporcionou um aumento da cobertura 
atendimento à população, a Prefeitura assistencial de 79% para 96% da população 
implantou, na área de Atenção Secundária, sobralense, bem acima dos 

o  a tend imen tos  a  parâmetros recomendados 
pacientes portadores de pelo Ministério da Saúde. 
n e c e s s i d a d e s  M a i s  d e  1 . 4 0 1 . 0 0  
e s p e c i a i s ,  o  a t e n d i m e n t o s  f o r a m  
a m b u l a t ó r i o  p a r a  realizados pelo PSF.
avaliação de lesões pré-Projeto Trevo de Quatro 
cancerígenas (câncer Folhas, para a redução da 
bucal), a nova sede do morta l idade materno-
CAPS Geral – Damião infantil, está ajudando a 
Ximenes Lopes,  o manter 71%das crianças 
Centro de Referencia até quatro meses com 
e m  S a ú d e  d o  a le i t amen to  ma te rno  
T r a b a l h a d o r  exclusivo. A contratação de 
(CEREST), o Serviço de mais de 80 Agentes 
Saúde Audit iva de Comunitários de Saúde, 
média complexidade t o t a l i z a n d o  3 1 6 ,  a  
(SSAS/ MS), além de reativação do programa 
ofertar 60 tratamentos S a ú d e  n o  B e c o ,  a  

ortodônticos (aparelho e manutenção por implantação de 05 Núcleos de Atenção 
dois anos). A taxa de mortalidade infantil Integral à Saúde, incorporando 37 
(TMI) no município de Sobral caiu de 26,6% profissionais (residentes) de 07 categorias à 
para 15,3%. Além disso, a Taxa de Esco la  Saúde da Famí l ia ,  es tão 
Mortalidade Neonatal (por 1000 nascidos consolidando Sobral como referência em 
vivos de 0 a 28 dias) sofreu uma queda de atenção à saúde. A inauguração da 
19% para 12,5%. O Restaurante Popular, Farmácia Popular  do Brasi l ,  que 
que desde a sua inauguração serviu cerca disponibiliza mais de 100 itens de 
de 292.867.00 refeições, está fortalecendo medicamentos a preços bem abaixo do 
o município na área de ação social. Os mercado, está diminuindo o impacto do 
indicadores positivos na área da saúde são preço dos remédios no orçamento familiar 
frutos de um conjunto de ações da Prefeitura dos sobralenses.

Na Atenção Secundária, a implantação do em prol do bem-estar da população.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), a implementação do Serviço de 

ATENÇÃO: O Sr. Carlos Alberto Barbosa está descredenciado pela JUNAH EDITORES. Informações: (85) 3254.4051

Câncer a segunda maior

causa de morte no mundo

 ANO III - Nº 11 - 2006 - CEARÁ10 o
Notícias da Saúde Fora da Capital.

Veículo Independente a serviço da categoria médica

Dr. Arnaldo Costa Lima
Sec. Saúde Sobral

O Hospital São Carlos conta com uma moderna Unidade de Terapia Intensiva,

Centro, Centro de Diagnóstico por imagem, Pronto Atendimento 24 horas, Unidade Cardiológica,

 Unidade de Traumato-ortopedia e Centro Cirurgico com Laboratório de Anatomia Patológica Integrado.

www.hospitalsaocarlos.com.br | Tel: (85) 4009.3333 | Av. Pontes Vieira, 2.531 - Dionísio Torres

HEMODINÂMICA

ONCOCENTRO

A Hemodinâmica do Hospital São Carlos funciona 24h com uma equipe 

de hemodinamicistas, anestesistas e enfermagem, dando suporte à 

Emergência e à UTI nas áreas de Cardiologia, Neurologia, Cirurgia 

Vascular e Radiologia Intervencionista.

Serviços:

l Tratamento de infarto agudo do miocárdio, implante de marcapasso e 

estudo eletrofidiológico
lArteriografias cerebral, embolização de aneurismas cerebrais e 

tratamento de AVC agudo
lArteriografias diagnósticas tratamento das patologias de aorta ou 

periféricos com próteses
lEmbolização de tumores, procedimentos diagnósticos e terapêuticos

Tratamento para o Câncer em regime ambulatorial ou de internamento.  

Equipe médica e paramédica especializada para dar um tratamento 

humanizado aos portadores de neoplasia.  O setor é composto por 

oncologistas clínicos, hematologistas, farmacêuticas e enfermeiros 

especializados.  O preparo e a diluição dos medicamentos é feito em 

ambiente próprio agilizando o atendimento aos pacientes.

l 4 apartamentos individuias
lSalão com poltronas reclináveis

Nossa especialidade é cuidar de você



- Odontológicos (Disfunções da 
  ATM - Articulação Mastigatória)
- Traumato-ortopédicos
- Neurológicos
- Vasculares

RPG & PILATES 
(REEDUCAÇÃO POSTURAL)

OSTEOPATIA & QUIROPRAXIA 
(MANIPULAÇÕES ÓSSEAS)

PILATES & SGA (GINÁSTICA PARA 
GESTANTES, IDOSOS E ADULTOS)

Dr. José Wilson Couto Roriz
CRM 4769

Cirurgião Geral / Coloproctologista

Tratamento Clínico e Cirúrgico das Doenças do

Intestino, Reto e Ânus.

COLO-PROCTOLOGIA
CENTRO DE

DO CARIRI

Rua Padre Cícero, 609 - Juazeiro do Norte/CE - Marcação de consultas (88) 3512.6036
Hospital Maternidade São Vicente - Barbalha/Ce (88) 3532.7100

Fone/Fax: (88) 3587.3412 - 9901.3484
Rua da Conceição, 550 - Centro - Juazeiro do Norte - Ceará

ConsórcioSaga

AV   LLE
VEÍCULOS

MOTOS

VEÍC
ULO

S

CAMIN
HÕES

IM
ÓVEIS

Dr. João Ananias Machado Filho
CREMEC 5211

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia - AMB

Professor de Neuroanatomia e Neurocirurgia  da Universidade Federal do 

Ceará e Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte - CE

CARIRI MEDICAL CENTER
Rua Edward Mclain, 440, sala 703
Juazeiro do Norte/CE
Fone: (88) 3571.7110 - CEP: 63050-520 
e-mail: jananias@uol.com.br

CONSULTÓRIO CRATO
Rua Dom Quintino, 794 
(vizinho ao palácio do Bispo)
Fone: (88) 3523.1040

Rua São Pedro, 1454 Centro - Juazeiro do Norte - Ceará
E-mail: luniverstour@veloxmail.com.br - Site: www.luniverstour.com.br

Fone: (88) 3512.6502
L´univers Tour

seu sonho sem fronteiras

SERVIÇOS:

Turismo Receptivo

Passagens aéreas em todas as Companhias Nacionais

e Internacionais

Pacotes turísticos no Brasil, Europa Oriente e América

Organização de Excursões

Cruzeiros Marítmos

Reservas em hotéis

Passeios locais (Citytour)

Translado

empre que alguém sente dores fraturas, entorses, contusões, artroses, 
na coluna, torce um dedo ou tem etc), respiratórios (asma, DPOC, Sproblemas no joelho, todos se enfisema pulmonar, bronquite, etc) e 

lembram dos Fisioterapeutas. A função cardíacos (para o condicionamento 
desses profissionais, no entanto, vai físico).
muito além desses problemas Também trabalha com idosos (evitando 
cotidianos. o enrijecimento muscular e treinando a 
Na busca da saúde, o fisioterapeuta sua coordenação motora), gestantes 
diagnostica, previne, trata e reabilita as (para evitar problemas circulatórios e 
disfunções do organismo humano, de postura), cr ianças (para o 
causadas por acidentes, doenças t r a t a m e n t o  d e  e n f e r m i d a d e s  
adquiridas, má-formação genética ou neurológicas, Traumato-Ortopédicas e 
vício de postura, com a finalidade de cardiorespiratórias) e portadores de 
recuperar as funções do ser humano e disfunção da ATM (Articulação 
reinserí-lo no convívio social, familiar e Temporo-Mandibular).
no trabalho, visando a sua máxima Podem atuar em clubes esportivos, 
independência. academias, hospitais, centros de 
Para isso, utiliza recursos como reabi l i tação e em cl ín icas de 
e x e r c í c i o s  ( C i n e s i o t e r a p i a ) ,  fisioterapia. Em indústrias, bancos e no 
temperatura (Termoterapia), correntes comércio, avalia, previne e trata as 
e lét r icas (Elet roterapia) ,  laser  doenças causadas pelo exercício das 
(Laserterapia, Laser-acupuntura), funções exigidas no trabalho. Em 
massagens (Massoterapia, Shiatsu), escolas, corrige e orienta a postura de 
m a n i p u l a ç õ e s  ( O s t e o p a t i a ,  crianças, jovens e adultos. 
Quiropraxia), reeducação postural Tendo como objetivo tratar o paciente 
(RPG, Pilates), dentre outros. c o m o  u m  t o d o ,  l e v a n d o  e m  
O Fisioterapeuta atende, de acordo consideração as necessidades 
com suas necessidades, distúrbios individuais de cada paciente, já que 
neurológicos (Acidente Vascular cada organismo reage de maneira 
Encefálico ou derrame, paralisias, TCE, diferente às agressões sofridas; 
paralisia Infantil, Parkinson, etc), eliminando as dores, reeducando a 
traumato-ortopédicos e reumatológicos postura e equilibrando as funções 
(escolioses, lombalgias, fibromialgia, musculares, neurovasculares, viscerais 

Fisioterapia
Dr. Vitorino

Os melhores da Medicina do Mundo
Médico-Sobralense

m médico sobralense está entre  como um todo. E 
OS MELHORES DA MEDICINA e n t r e  o s  UDO MUNDO, conforme escolha homenageados  

procedida através de cr i tér ios e s t a v a  l á  o  
internacionalmente  reconhecidos. C e a r e n s e  d e  
A homenagem aconteceu no GRAN Sobral Dr. LUIZ 
MELIÁ MOFARREJ HOTEL em São D ' A S C E N Ç Ã O  
Paulo, com a consagração pública de M O R A E S  D E  
140 médicos que se destacaram com AQUINO JUNIOR, 
COMPETENCIA E ATUAÇÃO, conceito especialista em 
É T I C O  P R O F I S S I O N A L  e  G i n e c o l o g i a  e  
EXCELENCIA NA QUALIDADE DE Obstetricia.
SERVIÇOS prestados à sociedade 

Dr. Luiz D’Ascenção Moraes de Aquino Júnior
Médico Ginecologista/Obstetrícia

de serv iços prestados aquela BREVES instituição
A sala de estudos da clinica cirúrgica 

SOBRAL passou a denominar-se SALA 
NOVO ENDEREÇO DOUTOR NEVES.
O Conselho Regional de Medicina do A cerimônia foi presidida pelo Dr. Artur 
Estado do Ceará / Regional Zona Norte, Guimarães, representando o corpo 
está com nova sede, situada a Rua clínico daquela instituição filantrópica.
Oriano Mendes, 113 Centro - CEP: 
62010-370 - Sobral - Ceará ESTATÍSTSICA-MÉDICOS
Presidente: Consta no registro da Conselho Federal 
Dr. Francisco Carlos Nogueira Arcanjo de Medicina os dados abaixo referente 

ao número  de médicos por habitante 
S A N T A  C A S A  D E  S O B R A L  nos estados que se seguem:
HOMENAGEIA O DOUTOR ANTONIO DE Sergipe 785, Alagoas 822, Rio Grande 
PÁDUA NEVES.

do Norte 766, Piauí 1195, Pernambuco 
Doutor Antonio de Pádua Neves, foi 

718, Paraíba 839, Maranhão 1633, 
homenageado no dia 15 de maio pelos 

Bahia 964 eCeará 991.
dirigentes da SANTA CASA DE 
SOBRAL, por ter completado 45 anos 
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qui Estão 10 conselhos simples que estímulo intestinal (café, chá) Fazer exercícios físicos regularmente como períodos prolongados
devem ser seguidos com a finalidade ginástica, caminhadas, natação. Evitar Comer uma dieta balanceada: rica em Quando os sintomas persistirem (sangue no Ade evitar sintomas e, dessa maneira, c e r t o s  e s p o r t e s  c o m o  c i c l i s m o  fibras, cereais, pão integral, frutas e papel higiênico ou toalha, desconforto anal) 

contribuir para a melhora da doença halterofilismo, hipismo.vegetais. consulte seu médico.
hemorroidádia. Tentar evitar carregar peso.Cuidar da higiene pessoal, mas tomar 
Beber bastante líquido: no mínimo 1,5 a 2 Dr. José Wilson Couto Rorizcuidado com produtos que possam se Ir ao banheiro em horários fixos, como por 

Rua Padre Cícero, 609 - Juazeiro do Norte/CE - litros por dia. tornar uma causa de irritação local a longo exemplo: ao acorda, após as referições, etc.
Marcação de consultas (88) 3512.6036 - Hospital Evitar alimentos que possam provocar prazo (papel higiênico, toalhas ásperas, Evitar roupas apertadas.
Maternidade São Vicente - Barbalha/Ce (88) irritação local: (álcool, condimentos) ou sabonetes irritativos, etc.) Não ficar em locais muito quentes por 

Dicas de Saúde
Dr. José Wilson Couto Roriz
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H.M.S.AH.M.S.A
HOSPITAL MATERNIDADE

SANTO ANTONIO
A SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

Alta complexidade em Neurologia Clínica e 
Cirúrgica, Hemodiálise, Cirurgia Geral, 
Clínica Médica, Urologia, Nefrologia, 
Obstetrícia, Nutrição, Eletroencefalograma 
Audiometria e Fonoaudiologia.

Procedimentos Especializaddos,
em Angiologia, Cirurgias Cardíacas,
Eletrocardiograma, Ecocardiograma,
Arteriografia Craniana e Periférica,
Cateterismo cardíaco, implantes de marca passo,
Teste Ergométrico e Mapa Holte.

COMPLEXO HOSPITALAR DO CARIRI

Rua Paulo Maurício, s/n - Vila Santo Antônio
Barbalha/Ce.- Fone: 88 - 3532.1122

Rua Zuca Sampaio, 685 - Vila Sto. Antônio - Barbalha/CE.
Fones: 88 - 3532.3007 / 3532.1309 / 3532.3851 

Atendemos convênios e Particular



Profissionais especializados
e equipamentos de 

última geração. 

São mais de 28 anos
de tradição em Pernambuco,

agora também no Ceará!

Dr. George Arraes Sampaio
Farmacêutico Bioquímico

Rua Padre Cícero nº 617  -  Fone: (88) 3511.2744
 Juazeiro do Norte - CE

 
Compromisso com sua saúde!

Hematologia 
 Bioquímica 
Imunologia 

Microbiologia 
Hormônios

Parasitologia 
Uroanálise 

Teste do pezinho 
 DNA

Este Laboratório participa do Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ)  Controlado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)

FARMÁCIAS
MAGISTRAL

FARMÁCIAS
  

FAZENDO DA SUA SAÚDE UM EXEMPLO DE VIDA
Rua São Francisco, 427 - Fone: (88) 3512.2922 - Juazeiro do Norte/CE

Rua Princesa Isabel, 73 - Fone: (88) 3532.2424 - Barbalha/CE
Rua Senador Pompeu, 293 - Fone: (88) 3521.3355 - Crato/CE
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