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Mudanças...Mudanças... é o que acontece com a troca de poderes, 

como ocorreu no Estado.

Restrigindo-nos a comentar sobre a área de saúde, pois é o que diz respeito ao Jornal do Médico.

A categoria médica, da saúde de modo geral e a população, sentem-se  felizes com mudanças 

verificadas, posto que, seguem o mesmo nível sócio-profissional dos dirigentes então substituídos

.   Preparem-se os novos dirigentes, pois ainda há um caminho muito longo a percorrer, para que a 

saúde demonstre avanços quantitativos e qualificativos em prol da população.

O Jornal do Médico, em sua árdua, mas saudável periodicidade editorial, espera contar com o 

beneplácito dos novos dirigentes, facilitando a circulação do referido jornal em suas áreas de 

atuação, assim como no fornecimento de noticiários correlatos para satisfação do hoje extenso e 

intenso público leitor do Jornal do Médico.Os editores do Jornal do Médico, são sumamente gratos a 

população do Cariri, dirigentes da área de saúde, poderes constituídos, aos empresários que  no 

mesmo anunciam, que com seu imprescindível apoio fizeram com que o Jornal do Médico viesse a 

ser o veículo número 1, no que tange a divulgação da SAÚDE FORA DA CAPITAL.

VAMOS EM FRENTE, POIS A LUTA CONTINUA...!

E d i t o r i a l

 “OTORRINO 24 HORAS” “OTORRINO 24 HORAS”

Juvenal Menezes
Editor - 9113.2460 

juvenalferreira@hotmail.com 

Vem aí a nova edição da Revista 
Participe! Anuncie - Tel.: 85 3088.2567 - E-mail: historiasdasaude@ig.com.br

HISTÓRIAS DA SAÚDE 
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ANASTÁCIO DE QUEIROZ SOUSA: Notório Saber da UECE
Marcelo Gurgel Carlos da Silva - Professor titular de Saúde Pública da UECE

do
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CONFIE SEU HOSPITAL A UM ESPECIALISTA

onhecemos o Prof. Anastácio Queiroz de 
Sousa desde a década de 1970, quando Cfomos contemporâneos no Curso de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
sendo ele da turma de concludentes de dezembro 
de 1976, enquanto a nossa foi a do ano seguinte, 
com a graduação cumprida de 1972 a 1977.
Convivemos, mais proximamente, no correr de 
1976, no Hospital S. José de Doenças Infecciosas, 
onde ele atuava como interno-bolsista e nós, na 
condição de estagiário, em período probatório, 
conforme a prática da instituição, para admissão 
como interno-bolsista no anos posterior. Nossa 
amizade se estreitaria em 1977, durante o 
Internato realizado no Hospital Universitário 
Walter Cantídio da UFC, quando o recém-médico 
Anastácio Queiroz dava início ao seu programa de 
Residência Médica.
Ainda que cada um tenha caminhado por veredas 
próprias, ele, na Clínica Médica, e nós, na Saúde 
Pública, em diferentes locais, de estudo e de 
trabalho, não houve um distanciamento mútuo de 
maior relevância, tendo sido oportuno o nosso 
reencontro, na guarida da Saúde Pública, quando 
o Dr. Anastácio assumiu o cargo de Secretário de 
Saúde do Estado do Ceará.
Foi, pois, com sobeja honra que, consoante Portaria 
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da 
Universidade Estadual do Ceará (UECE), de 
novembro de 1999, recebemos a nomeação para 
presidir a comissão de docentes incumbida de emitir 
Parecer Técnico sobre solicitações de Habilitação ao 
Título de Notório Saber e de Qualificação Prévia ao 
Concurso de Livre Docente da UECE, constando, 
dentre elas, o requerimento do Prof. Anastácio 
Queiroz de Sousa.
Não menos relevante foi obedecer a disposição do 
Magnífico Reitor, Prof. Dr. Manassés Claudino 
Fonteles, de proferir o discurso de saudação, como 
orador oficial da Solenidade Outorga de Títulos de 
Livre Docência e de Notório da Saber da UECE, 
em 21 de novembro 2000, mercê da chance de 

expor, por escrito, a história de vida desse notável 
valoroso médico, integrante dos quadros docentes 
da UFC, cujos feitos, retirados do nosso texto, lido 
na solenidade, são revelados a partir de agora.
De sua graduação, percebe-se que Anastácio 
Queiroz de Sousa foi aluno notável, cumprindo o 
curso médico no prazo habitual de seis anos, sem 
registro de reprovação ou trancamento de 
disciplinas. Ressalte-se nessa fase a sua 
participação como estagiário do Instituto Dr. José 
Frota e do Hospital S. José para Doenças 
Transmissíveis Agudas (HSJ).
Ao nível de pós-graduação, realizou durante dois 
anos a Residência Médica, na especialidade de 
Clínica Médica, no Hospital Universitário Walter 
Cantídio da UFC, tendo completado sua 
formação prof i ss ional  com sucess ivas  
participações em cursos e congressos realizados 
no Brasil e notadamente em outros países, como 
Holanda, Inglaterra, Irlanda e Estados Unidos, 
onde teve, quase sempre na condição de 
convidado oficial da programação científica, a 
oportunidade de demonstrar seus conhecimentos 
e a experiência adquirida como infectologista, que 
consubstanciados na preparação de relevantes 
“papers” publicados em periódicos indexados 
internacionalmente. Nesse período, foi registrada 
a sua colaboração como autor ou co-autor de 
dezenas de artigos publicados em periódicos de 
relevo para sua especialidade e de capítulos de 
livros. Essa fase pode ser definida por um 
excepcional crescimento técnico, que engloba a 
participação em muitos eventos científicos e o 
reconhecimento por sua conquista de títulos de 
especialista.
Sua atividade profissional tem por base o Hospital 
S. José de Doenças Infecciosas (HSJ) – vinculado 
ao Sistema Único de Saúde do Ceará – do qual foi 
Diretor no período de setembro de 1986 a 
dezembro de 1994, onde implantou a unidade de 
cuidados especializados a pacientes portadores de 
AIDS e a HIV positivos, que tem servido de 

exemplo para a constituição de unidades similares 
em outros estados brasileiros. Nessa instituição, o 
Prof. Anastácio exerce profícua atividade médica, 
prestando, como infectologista, serviços 
importantes à população de Fortaleza, dos 
municípios interioranos e até mesmo de estados 
vizinhos, dada a influência do HSJ como entidade 
de referência em doenças infecciosas para o Ceará 
e para a região nordestina. Completa suas 
atividades assistenciais, desde então, com a 
participação em congressos e cursos e produzindo 
dezenas de temas-livres e textos de divulgação 
pública, versando sobre assuntos de sua 
especialidade, bem como tem sido um incessante 
indutor de pesquisas realizadas por internos, 
médicos residentes e membros do corpo clínico 
dessa unidade hospitalar.
Por conta de seu tino administrativo e 
competência à frente do Hospital S. José de 
Doenças Infecciosas (HSJ), cargo de cujo exercício 
emergiu o crédito público de sua dedicação como 
médico comprometido com as causas sociais que 
afetam à comunidade e o zelo com a coisa pública, 
recebeu, em dezembro de 1994 o convite 
honroso, porém difícil encargo, para assumir a 
posição de Secretário de Saúde do Ceará. Exerceu 
com probidade e seriedade a árdua missão que lhe 
fora confiada durante todo o mandato do governo 
passado, de 1995 a 1998, demonstrando 
capacidade gerencial e resultados alentadores 
quanto aos indicadores de saúde aferidos nessa 
gestão, em que pese as distorções econômicas 
tradicionalmente vigentes em nosso meio. O 
desempenho obtido selou a sua recondução em 
1999 ao posto em tela, função aliás que exerce no 
intuito de bem servir à Saúde Pública de seu torrão 
natal, devotando especial atenção às pessoas mais 
necessitadas, sobretudo aquelas residentes no 
interior do Ceará. Como profissional engajado na 
Saúde Pública, tem tido destacada atuação em 
comissões e grupos técnicos, sendo até 
recentemente o Presidente do CONASS – 

Conselho Nacional 
de Secretários de 
Saúde, e presença 
constante em eventos 
científicos e outros 
fóruns de trabalho, 
onde toma parte de 
forma ativa, como conferencista, debatedor, 
coordenador de grupo de trabalho e outras 
funções relevantes.
O perfilado é professor adjunto do Departamento 
de Medicina Clínica da UFC, admitido há mais de 
vinte anos, ministrando na graduação as 
disciplinas: Clínica de Doenças Infecciosas e 
Clínica Médica, tendo sido ainda preceptor da 
Residência Médica de Doenças Infecciosas do 
HSJ e orientador de internos dessas instituições, 
com inúmeros profissionais adestrados sob a sua 
responsabilidade direta, donde se infere que 
atendia aos requisitos necessários à concessão de 
título de notório saber da UECE.
Como apreciação final, em síntese: trata-se de 
profissional de valorosa formação técnica, sempre 
preocupado em se manter atualizado como 
especialista, dispondo de produção científica que 
ultrapassa largamente a da maioria de seus 
colegas, médicos ou docentes universitários, de 
análogo tempo de formatura. Quanto à produção 
científica, além de extensa, há de se considerar sua 
qualidade, à conta do peso dos veículos científicos 
utilizados, o que evidencia a valiosa contribuição 
do interessado ao avanço da medicina brasileira, 
fato que se revela em muitos artigos, capítulos e 
outras formas de veiculação científica. É justo 
expressar que a sua participação, como 
colaborador de CECIL Textbook of Medicine, tido 
por muitos como o melhor livro-texto de medicina 
interna do mundo, e de MANDELL'S Principles of 
Infectious Diseases, que para os especialistas é 
dito a “bíblia” em doenças infecciosas, já é o 
suficiente para credenciar o laureado como de 
notório saber de qualquer das universidades 



 ANO III - Nº 15 - 2007 - CEARÁ04

Veículo Independente a serviço da categoria médica

1/3 DE SUA VIDA VOCÊ PASSA SOBRE ELE

LOJA EXCLUSIVA DE FÁBRICA

COLCHÕES(MOLAS, ESPUMA ,ORTOPÉDICO E SOB MEDIDA)

CONJUNTO BOX, EDREDONS, BICAMAS,TRAVESSEIROS, SAIA PARA BOX, 

PARCELAMOS NO CHEQUE OU EM TODOS OS CARTÕES

AV. SANTOS DUMONT, 5006(ESQ. C/ VIA EXPRESSA) - Fone:(85) 3262.4949/ 3088.9022

ENTREGA GRÁTIS EM TODO O BRASIL

ROLINHO, JOGO DE CAMA E PROTETOR

B Srain torm
Curiosidades da Medicina

                     Escola Hipocrática

No século V antes de Cristo, floresceu uma escola médica destinada a mudar 

os rumos da medicina, sob a inspiração de um personagem que se tornaria desde 

então, o paradigma de todos os médicos: Hipócrates.

A escola hipocrática separou a medicina da religião e da magia, afastou as 

crenças em causas sobrenaturais das doenças e fundou o alicerce da medicina 

racional e científica.

Ao lado disso, deu um sentido de dignidade a profissão médica, estabelecendo 

as normas éticas de conduta que devem nortear a vida do médico, tanto no 

exercício profissional ou fora dele.

                   

A escola hipocrática tem uma coleção de 72 livros contemporâneos 

conhecidos como CORPUS HIPPOCRATICUM.

Há 7 ( sete) livros, que tratam exclusivamente  da ética médica; são eles 

JURAMENTO-DA LEI-DA ARTE- DA ANTIGA MEDICINA –DA CONDUTA 

HONRADA- DOS PRECEITOS MÉDICOS.

Sobressai entre estes livros, o JURAMENTO, a ser proferido por todos aqueles 

considerados aptos a exercer a medicina. 

O juramento hipocrático é considerado um patrimônio da humanidade por 

seu elevado sentido moral.

 praticamente impossível para médicos, em especial em início de carreira, ter 
clientes sem se unir a planos de saúde. A partir desse ponto de vista, 13 médicos Éingressaram com uma Ação Judicial objetivando a obtenção de uma Tutela 

Antecipada (Liminar) para o ingresso nos quadros da Unimed Cariri. Em nosso Estado, 
várias decisões garantiram o direito de cooperação, determinando que a Unimed 
Fortaleza admita o ingresso de médicos em seus quadros. 

De acordo com os juízes, a admissão deve ser feita em igualdade de condições dos 
atuais cooperados, com todos os direitos e deveres previstos no estatuto da empresa, 
inclusive em relação à compra de cotas para o ingresso, que devem ter o mesmo valor e 
a mesma forma de pagamento costumeiramente praticados.

Segundo os próprios médicos, a negativa do ingresso se deu apesar dos mesmos 
preencherem todos os requisitos legais para fazer parte da Unimed Cariri. Eles alegaram 
que a recusa inviabilizaria o exercício da profissão, já que a empresa é a maior  
operadora de plano de saúde da Região e a detentora quase exclusiva do mercado de 
atendimento médico conveniado no estado.

O processo Judicial fundamenta-se no Art. 4º, da Lei 5764/71 (Lei das 
Cooperativas), que regulamenta o exercício das mesmas. A Lei permite adesão livre e 
ilimitada aos profissionais que preencham os requisitos presentes em seu Estatuto.

A Unimed por ser uma cooperativa, não pode limitar o acesso aos seus quadros, 
pois assim agindo, estará ferindo a Lei das Cooperativas e consequentemente o seu 
próprio Estatuto.

Os transtornos causados por essa atitude da Unimed são terríveis, já que muitos 
médicos que se formaram em excelentes universidades, fizeram especializações em 
outros estados e até mesmo no exterior, se especializaram e não podem fazer parte da 
Cooperativa Médica Unimed.

A questão abrange, também, o interesse dos usuários, que terão maior quantidade 
de profissionais à sua disposição.

Hoje, infelizmente, o médico que estiver interressado em se tornar um cooperado 
da Unimed, deverá recorrer à via judicial. 
Para maiores informações acerca do tema, por favor ligar 85-(99227549)     

Treze médicos ingressam com Ação Judicial para 
credenciamento na Unimed Cariri 

PEARCE
ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PLANOS DE SAÚDE

Avenida Santos Dumont, nº 3131, salas 1209/1211- Shopping Del Paseo - Bairro: Aldeota 
 Fortaleza- CE  - CEP: 60.150-162 - Telefones: 085 – 3261-2616/99227549 Fax: 3264-0097

- ESTAMOS À DISPOSIÇÃO DA CLASSE MÉDICA PARA QUALQUER DÚVIDA ACERCA DOS NOSSOS SERVIÇOS

- Obtenção de tratamentos
- Colocação de Stents e demais materiais cardíacos
- Cirurgia que necessite de material importado
- Alimentação Enteral

- ATUAMOS NA DEFESA DOS DIREITOS 
DOS USUÁRIOS DOS PLANOS DE SAÚDE NA:
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HGF
HOSPITAL

DE FORTALEZA
GERAL

CIAT auxilia na prevenção e combate de animais peçonhentos
O Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIAT) 
do HGF foi fundado em novembro de 2005 e tem como 
principal objetivo oferecer suporte notratamento e diagnós-
tico de pessoas intoxicadas, independente de qual hospita-
lela esteja. 

O CIAT já treinou quase todos os médicos da emergên-
cia do HGF, realizou treinamentos e seminários na Faculdade de Medicina de Sobral - 
Universidade Federal do Ceará (UFC) e também nas Regionais da Secretaria da Saúde. 
Os treinamentos são ministrados utilizando como base uma planilha de "Condutas nas 
Intoxicações e Acidentes com Animais Peçonhentos" desenvolvida pelo CIAT - HGF 
com o apoio do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC) que 
auxilia os médicos nos procedimentos e diagnóstico de pacientes intoxicados.

O setor é coordenado pelo médico Especialista em Médico do Trabalho, com 
cursos na área de "Acidentes por Animais Peçonhentos", Dr. José Ambrósio 
Guimarães, e conta ainda com dois médicos, quatro bolsistas acadêmicos de Medicina 
da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e três assistentes.

De acordo com o coordenador do CIAT, as pessoas, inclusive os Hospitais,devem 
estar atentos à presença de escorpiões e aranhas no ambiente de trabalho ou mesmo 
em casa. Para isso o CIAT publicou um ofício em fevereiro de 2006, orientando os 
pacientes e as pessoas de modo geral no combate a escorpiões e aranha.

Para prevenir o aparecimento de escorpiões e aranhas o ambiente deve estar 
sempre limpo, evitando o acúmulo de material desnecessário, pois o lixo é um bom 

No dia 1 de fevereiro o Setor de Estudos e Aperfeiçoamento do HGF (SEAP) 
promoveu  uma cerimônia de recepção aos novos Residentes do Hospital. O evento foi 
realizado no auditório do HGF, a partir das 8h. 

Dentre as atividades programadas estão a entrega do manual aos novos
Residentes, a apresentação da rotina de alguns setores do Hospital (Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, Contas 

ninho para estes animais peçonhentos. Todos os ralos e buracos devem ser fechados. 
As latas, cacos de telha e outros objetos que possam acumular água devem ser elimina-
dos, pois os escorpiões tem necessidade de água. 

Para não ser surpreendido com uma picada, usar sempre equipamentos de 
segurança, observar cuidadosamente antes de apanhar panos de limpeza do chão ou 
mexer em equipamentos, tijolos, entulhos, folhagens, buracos etc. Deve-se ter o 
mesmo cuidado quando for calçar sapatos, e vestir roupas ou jalecos sacudindo-os 
antes de utilizá-los. O ambiente deve estar livre de baratas, pois estas são bons alimen-
tos para os escorpiões.

As pessoas devem estar atentas ao ambiente de casa e trabalho, fazendo sempre 
uma busca cuidadosa dentro e fora desses locais. Outra observação importante éque 
as "detetizações" são ineficazes.

As picadas de escorpião podem levar a vítima ao óbito, e em alguns casos em 
poucos minutos, por isso a prevenção é mais eficaz que o remédio. Ao ser picado a 
pessoa deve se manter calma (pois isto ajuda na produção de endorfina, que é o nosso 
analgésico natural) e procurar imediatamente a emergência hospitalar mais próxima 
para realizar um exame médico de urgência. Após o atendimento médico, comunicar 
ao CIAT - HGF através do telefone (85) 3101-70 77, para que este possa prestar auxilio 
ao médico que tiver dúvida no atendimento.

Assessoria de Comunicação HGF (ASCOM) 
Regina Sá - Jornalista, Assessora de Comunicação do HGF
Carine Jesuino – Estagiária de Jornalismo

Novos residentes foram recepcionados no HGF 
Médicas, Farmácia e Laboratório) e a apresentação do projeto Hospitais Sentinela.

Estiveram  presentes na cerimônia a Presidente do SEAP, Dra. Elizabeth Véscia 
Rego Dias e a Coordenadora da Residência Médica do HGF, Dra. Liana Rabelo 
Cavalcante. 

O evento foi prestigiado com a presença dos funcionários do hospital 
Fonte: Carine Jesuíno - Estagiária de imprensa do HGF
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 idealismo de uma atual jovem 
velha guarda da medicina, fez Oexistir o clube do médico de 

Fortaleza.
Os tempos vão passando e o 

clube permanece incólume, servindo 
sempre e de portões sempre abertos, 
para a categoria usufruir seu lazer e do 
hospital e consultório esquecer.

O  s a u d o s i s m o  é  u m a  
característica peculiar do Clube do 
Médico, quando nos finais de semana, 
ali comparecem médicos de diversas 
datas de formandos e  as recordações 
emolduram os afáveis  bate-

P
or ocasião da categoria médica foi 

reeleita a atual Diretoria do 

CLUBE DO MÉDICO para Biênio 

2007/2009.

A atual Diretoria é composta de um 

coeso grupo de médicos, que até 

podemos  nomear  de  IRMÃOS 

CORAGEM, face o destemor com que 

enfrentam os obstáculos que possam 

Clube do Médico de Fortaleza
Reeleita Diretoria do Clube do Médico - Biênio Janeiro 2007 a Janeiro 2009

emperrar a administração do clube.

Com Determinação, Decisão e 

Dedicação está conduzindo o CLUBE 

DO MÉDICO para o sonhado podium 

onde a excelência far-se-á presente em 

todos os procedimentos do clube em prol 

da Categoria. Parabéns aos “novos” 

Diretores e muito sucesso é o que lhes 

desejam os editores do Jornal do Médico 

Um ideal médico realizado e em evidência
papos,quase sempre regados a “uma 
loura suada” e como tira gosto o 
famoso “frango dágua” (o caranguejo) 
e assim satisfazem seus desejos e 
afagam os seus “egos”

Há quanto tempo você não vai ao 
Clube do Médico, o seu clube?

Entre no rol dos saudosistas e vá 
ver o seu clube, ele é a cara do médico, 
simples, atencioso e carinhoso.

Freqüente o seu clube pelo menos 
uma vez ao mês, a Diretoria sentir-se-á 
feliz e seus colegas entusiasmados, 
pois haverá mais um para participar 
dos vibrantes  bate papos.

A sua presença e dos seus 
familiares, será recebida pela Diretoria 
como uma recompensa para as horas 
em que de tudo  se privam, dedicando-
se ao Clube  para  lhes oferecer 
momentos felizes e um lazer com 
segurança.

O Clube do Médico é do Médico, 
amar e zelar pelo que é seu engrossa o 
somatório de boas ações praticadas.

Os editores e todos que fazem o 
JORNAL DO MÉDICO, têm o maior 
prazer em divulgar o Clube do Médico, 
pois ali começou a sua história e ali 
prossegue a sua história.

do

Seu plano, 
sua vida.

Fortaleza www.unimedfortaleza.com.br

0800.851818
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TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

 com grande satisfação e orgulho 
que a Clinica Boghos Boyadjian Édisponibiliza à classe médica e aos 

seus pacientes o mais moderno aparelho 
de tomografia computadorizada em uso 
clínico do país: a TC Multi Slice de 64 
fileiras de detectores.

“Estava bonzinho e, de repente, 
morreu enfartado”. Quem já não ouviu 
histórias como esta entre amigos, no 
trabalho ou mesmo na família? O infarto 
do miocárdio – o conhecido “ataque 
cardíaco” – decorre de um entupimento 
súbito de uma artéria do coração por um 
coágulo que se desprende de uma placa 
de gordura, gerando danos irreversíveis. 
As artérias coronárias são locais 
freqüentes de formação de tais placas, 
resultado de eventos bioquímicos 

complexos acumulados ao longo dos 
anos.

Segundo dados da Associação 
Brasileira de Cardiologia, as doenças 
cardiovasculares são responsáveis por 
um milhão e 200 mil mortes por ano no 
país. Desse total, 35%, cerca de 420 mil 
óbitos, são causadas por derrame e o 
infarto do miocárdio, as duas principais 
causas de morte do brasileiro adulto.

O avanço da tecnologia médica 
permitiu que uma nova ferramenta 
estivesse recentemente disponível para a 
avaliação das artérias coronárias: a 
tomografia computadorizada multislice 
(TCMD) já evoluiu muito desse tipo de 
aparelho para os demais tomógrafos 
(TC) é o fato de permitir aquisições de 
imagens com excelente definição e 
grande rapidez. O corpo é examinado 
com finíssimas imagens de alta resolução 
com até 0,5 mm de espessura, 
permitindo a criação de imagens 
t r id imens iona i s  com exce len te  
qualidade. A própria TCMD já evoluiu 
muito desde que foi lançada no mercado. 
No início eram aparelhos que obtinham 2 
imagens por cada giro do tubo de raios-
X, passando a 4, 8, 10, 12, 16, 32 e gora 
alcançando 64 imagens! Somando-se a 
isso o fato de os novos aparelhos 
conseguirem girar o tubo de raios-X em 

torno do corpo acima de uma vez por 
segundo temos que é possível obter mais 
de 160 imagens por segundo!

Nos países do primeiro mundo e em 
grandes metrópoles, a TCMD vem se 
estabelecendo como um método auxiliar 
não invasivo para avaliar o grau de 
comprometimento arteriosclerótico das 
coronárias. É possível ainda estimar a 
q u a n t i d a d e  a  q u a n t i d a d e  d e  
calcificações nas artérias coronárias, 
atribuindo-se uma pontuação (escore de 
cálcio) que pode auxiliar na predição do 
risco de eventos coronarianos – 
incluindo-se aí o infarto.

E o Cateterismo Cardíaco, vai 
desaparecer? Claro que não! Através 
dele o tratamento de desobstrução de 
coronárias continuará sendo feito com o 
uso de stents e balões. Alem disso, 
poderá confirmar achados à TCMD ou 
mesmo avaliar pacientes que não 
consigam realizar a TCMD por algum 
motivo. É interessante observar que 
alguns estudos mostram, inclusive, que 
pode haver menor exposição à radiação, 
menor uso de contraste e menor tempo 
de procedimento quando o CATE é 
realizado num paciente que já tem um 
mapeamento coronariano prévio por 
TCMD.

Todas tomografias realizadas na 

Clínica Boghos Boyadjian são feitas com 
imagens sub-milimétricas, permitindo a 
realização de estudos com riqueza de 
detalhes sem precedentes, aumentando 
a acurácia diagnóstica. A resolução 
espacial e a velocidade de exame são 
únicos. Além de tosos os exames 
convencionais, é possível realizar estudos 
a v a n ç a d o s  c o m  d e t a l h a m e n t o  
tridimensional isitrópico, reconstruções 
em todos os planos possíveis ,  
angiotomografias da cabeça aos pés, 
avaliação pulmonar com superior 
nitidez, estudos virtuais (broncoscopia, 
cistoscopia, colonoscopia, colonoscopis, 
etc.), coronariografias, varreduras 
multifásicas. A rapidez do exame é 
bastante confortável para o (a) paciente. 
É possível, por exemplo, examinar o 
tórax, o abdome e a pelve em menos de 
20 segundos!

Além do aparelho com tecnologia 
de fronteira contamos com um grupo de 
médicos radiologistas altamente 
qualificado ara avaliar os exames em 
sofisticadas Workstation, todos com 
treinamento em grandes centros de 
e n s i n o  m é d i c o  d o  p a í s .  E l e s  
potencialidades do aparelho. Para isso 
basta entrar em contato com o Dr. 
Ernesto Melo, Dr. Rodrigo Luna, Dr. 
Marcelo Pinheiro ou Dr. Franco Jr. 

Bo hos
Boyadjian

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Tomografia Computadorizada com
o mais moderno aparelho em uso
 clínico no país TC MULTI SLICE 
de 64 fileiras de detectores.

Av. Rui Barbosa, 1975  - Tel.: (85) 3266.2300  Confiabilidade de quem é pioneiro em diagnóstico por imagem

• ULTRASSONOGRAFIA

• TOMOGRAFIA
  COMPUTADORIZADA
  MULTILICE

• RESSONÂNCIA
  MAGNÉTICA

• RADIOLOGIA

• MAMOGRAFIA
  DIGITAL

• DENSITOMETRIA ÓSSEA

• ECOCARDIOGRAMA
  (C/Doppler colorido)

• ERGOMETRIA

• LABORATÓRIO DE
  ANÁLISES CLÍNICAS

• LITOTRIPSIA
  RENAL
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PALC
SBPC/ML

Av. Barão de Studart, 730 - Fone: 3261.2166
www.emilioribas.com.br   

Direção Médica

Dra. Maria Zélia Petrola Jorge Bezerra

Dr. Yuri Vieira Cunha Picanço

Trabalhar com qualidade, 

presteza e ética, 

melhorando continuamente

seus processos.

Cel . : (85 ) 8708.1040 - josemar work@hotmai l . com

Lay Out, Design, Sites, Editoração, Diagramação,

Jornais, Livros, Revistas e Guias.

Assessoria e Consultoria em Design

CNPJ: 03.612.191/0001-30

VEÍCULO INDEPENDENTE A SERVIÇO DA ODONTOLOGIA

E

VEÍCULO  INDEPENDENTE A SERVIÇO DA CATEGORIA MÉDICA

do

Carcinicultura / Aquicultura / Piscicultura

VEÍCULO  INDEPENDENTE A DIVULGANDO A PETROBRAS, GNV E BIODIESEL
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Duana
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

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

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

ESPERA DOLOROSA PELO TRANSPLANTE: Primeiro na fila de transplante é criança de 3 anos

Doações de órgãos estão rareando

Permanecer muito tempo na fila à 
espera de transplante de coração, fígado, 
rim e córnea se constitui num desafio 
constante aos pacientes. No caso dos 
pacientes que precisam de um novo 
coração, por exemplo, a demora pode ser 
maior em decorrência do risco de vida 
s e r  m a i s  e l e v a d o .  
       A criança Leonard Araújo Moura, de 
apenas três anos e sete meses é um 
exemplo de paciente que precisa, com 
bastante urgência, de um novo coração. 
Vítima de cardiopatia congênita comple-
xa, uma deformação nas funções do 
coração, que ocasionou o não surgimen-
to do lado direito do coração, fez com que 

“Independente da 
urgência, os receptores 
de transplantes 
esperam mais de um 
ano pelo transplante.”

Leonard passasse por quatro cirurgias.
  Na semana passada, seu nome foi 
incluído na lista de espera para trans-
plante de coração. De acordo com Klébia 
Castelo Branco, cardiologista pediátrica 
do Hospital de Messejana, a urgência 
pelo transplante fez com que Leonard 
fosse colocado no topo da lista para o 
transplante. “Enquanto não realizamos o 
transplante, tivemos que dobrar a dose 
da medicação para manter o coração em 
f u n c i o n a m e n t o ” ,  d i z .
   “Foi prioridade máxima. Mas até o 
momento não apareceu nenhuma 
possibilidade de um novo coração para o 
paciente”, completa Klébia. No caso de 
Leonard, os problemas cardíacos 
surgiram desde o segundo mês de vida, 
quando foi realizada a primeira cirurgia. 
Posteriormente, Leonard passou por 
mais três operações, sendo uma aos três 

anos; outra em novembro de 2006 e a 
última em fevereiro deste ano.
   Segundo Klébia, que é responsável 
pelo paciente, as cirurgias deveriam 
corrigir as falhas existentes no coração 
de Leonard, mas até o momento não foi 
possível. O coração está maior e os 
batimentos mais lentos. “As cirurgias 
permitiram que ele fosse sobrevivendo. 
Mas agora é preciso receber um outro 
c o r a ç ã o ” ,  e n f a t i z a .
      A situação de Leonard é apenas uma 
em relação aos casos dos inúmeros 
pacientes que precisam também de um 
transplante de órgão. De acordo com a 
mãe da criança, Maria Laura Ribeiro 
Araújo Moura, apesar de ser um 
momento considerado delicado, ela tem 
a certeza que seu filho irá receber o 
transplante o mais rápido possível. 

Fonte: Diário do Nordeste

através da parceria com instituições 
públicas e privadas. Um exemplo que faz 
a diferença é a campanha “Doe de 
Coração”, promovida pelo Grupo Edson 
Queiroz em parceria com o Sistema 
Verdes Mares desde 2003.

Aumento médio 30%.

Fonte: Diário do Nordeste, 26/02/2007
Caderno Cidade.

Para que haja uma quantidade maior 
de transplantes de coração e, com isso, 
acabar definitivamente com a lista de 
espera, é preciso haver uma conscientiza-
ção social sobre os benefícios da doação 
de órgãos. Os registros da Central de 
Transplantes do Estado do Ceará apon-
tam para uma situação adversa: cada vez 
mais a lista de pacientes aumenta devido à 
n ã o  d o a ç ã o  d e  ó r g ã o s .

Nos últimos três anos, por exemplo, o 
transplante de coração foi o que menos 
ocorreu quando comparado com os 
transplantes de córnea, rim e fígado. Em 
2004, por exemplo, a doação de coração 
beneficiou apenas 24 pacientes. Em 
2005, 13; e 16 pacientes no ano passado. 
De acordo com a enfermeira da Central de 
Transplantes, Fátima Lima, a quantidade 
de doador é sempre menor quando 

comparada com as pessoas que se 
encontram na lista para receber os órgãos.
De acordo com o relatório de 2007, entre 
janeiro e fevereiro, foram realizados 
apenas 61 transplantes em todo o Estado. 
O de coração mantém a mesma propor-
ção. Somente três doações foram realiza-
das.
Doe de Coração

É preciso engajamento da sociedade 

PS - O menino Leonardo reportado neste Jornal faleceu em 28/02
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A
 Faculdade Leão 
Sampaio promoveu 
no  dia 19 de Janeiro 

de 2007 , no auditório do 
Memorial Padre Cícero, em  
J u a z e i r o  d o  N o r t e  ,   
solenidade de formatura dos 
concludentes dos cursos de 
Administração e Ciências 
Contábeis, entregando ao 
C a r i r i  m a i s  d e  1 3 0  
profissionais competentes e 
preparados para alavancar 
melhorias nos diversos 
setores da economia regional.
A Faculdade Leão Sampaio 
conta hoje com 08 cursos de 
graduação (Administração 
,Ciências Contábeis, Serviço 
s o c i a l  ,  E n f e r m a g e m ,  
Fisioterapia , Educação 
F í s i ca ,  B iomed ic ina  e  
Psicologia ) , Além de mais de 
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Um marco

do Cariri

Médico
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FACULDADE DE MEDICINA
DO CARIRI EM BARBALHA/CE

10

FACULDADE LEÃO SAMPAIO REALIZA SOLENIDADE DE FORMATURA

Formatura Contábeis

Colação Faculdade Leão Sampaio

10 cursos de Pós –graduação nas 
diversas áreas ,atualmente com mais 
de 3500, está  estabelecida em 02 
Campus universitários e  vem 
contribuindo de forma decisiva no 
desenvolvimento do Carir i  ,  
comprometida com o progresso e a 
formação da juventude caririense, ela  
firmou-se definitivamente como 
Sinônimo  de qualidade de ensino 
Superior para todos  os segmentos 
sociais . 
O dinamismo da Faculdade Leão 
Sampaio hoje pode ser percebido 
através das  várias atividades  na 
áreas Sociais , Saúde e Empresarial . 
Alinhada com sua visão  que é ser 
referência de ensino superior no 
Nordeste conta com um Corpo 
docente de alto padrão e uma  
estrutura física comparada com as 
melhores instituições de ensino do 
país .
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Formandos Faculdade de Medicina de Barbalha/Ce

O Jornal do Médico traz a medicina do interior para a Capital, PARTICIPE!!!



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, 
Obstretícia, Nutrição, Eletroencefalograma 
e Eletrocardiograma.

PROCEDIMENTO REALIZADOS NA HEMODINÂMICA
DE JAN/2000 À 10/MAIO/2006
- Angioplastia: 418
- Implantes de marca-passo: 720
- Artereografia Craniana e Periférica: 804
- Cateterismo Cardíaco: 3220

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 

& & 

Unicardio
Cariri

UNIDADE  CÁRDIO  DIAGNÓSTICA  DO  CARIRI

Um marco do cariri médico

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
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EMAGREÇA NAS BIKES E ESTEIRAS DA NOSSA LINHA 2007
E TENHA UMA VIDA SAUDÁVEL E INTELIGENTE

BIKE
CENTRO
SERVIÇO AUTORIZADO CALOI FITNESSBICICLETAS

A BIKE CENTER integra você a uma vida saudável, oferecendo 
produtos aeróbicos  eanaeróbicos, proporcionando maior 
qualidade de vida. Perca Peso apenas praticando exercícios, 
fale com seu médico. 

as melhores marcas em um só lugar:

fale conosco: (085) 3226.7449 / www.bikecentro.com.br

FACULDADE DE MEDICINA DO CARIRI EM BARBALHA/CE

o dia 26 de Janeiro, próximo 
passado, aconteceu no Cariri, Num marco indelével de sua 

opulência médica: a Faculdade de 
M e d i c i n a  d o  C a r i r i ,  d a  U F C  
Universidade Federal do Ceará, em 
Barbalha, lançou solenemente no 
mercado de trabalho, a sua 1ª. Turma de 
novos médicos.

Foi um acontecimento histórico e 
marcante.

Decididamente, um marco histórico 
de singular significado, são apenas 35 
novos médicos, dos quais 15 são 
mulheres.

É uma turma brilhante, lutadora e 
coesa, cuja capacidade profissional, eu 
constatei, pois muitos estagiaram comigo 
no Programa de Saúde da Família, de 
Barbalha.

É um grupo sadio, idealista, 
vocacionado, gente brilhante, capaz de 
fazer bonito nas residências médicas 
deste Brasil afora.

Portanto, repito, está fincado no 
Cariri Médico, este marco indelével, cuja 
realização primeira foi devido ao 
trabalho determinado do então 
Deputado Federal Rommel Feijó de Sá, 
que conseguiu sensibilizar o então Reitor 
R O B E R T O  C l á u d i o ,  d a  U F C  
Universidade Federal do Ceará, no seu 
sonho de interiorizar o Curso de 
Medicina da Universidade.

Esta sensibilização foi processada 
de maneira constante, durante quase 04 
anos, baseada em duas pilastras 
basilares:

1) As t radições médicas de 
Barbalha desde o já distante 1922, 
quando chegou aqui, recém formado, o 
inclíto Doutor Leão Sampaio.

2) 2) A excelência da rede 

h o s p i t a l a r  d e  B a r b a l h a ,  c o m  
praticamente quatro bons hospitais: 
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, 
desde 1970, HOSPITAL SANTO 
ANTONIO, HOSPITAL DO CORAÇÃO 
D O  C A R I R I  e  C E N T R O  D E  
ONCOLOGIA DO CARIRI.

Barbalha é a cidade interiorana 
mais bem servida de leitos hospitalares, 
cerca de 500 leitos, para uma população 
de 50.000 habitantes aproximadamente.

Acrescente a tudo isto o histórico 
HOSPITAL SÃO FRANCISCO, no Crato, 
plantado no distante 1936!

Barbalha regionalizou-se pela 
assistência HOSPITALAR, ATRAINDO 
PARA CÁ QUASE 150 MUNICIPIOS DE 
TODO O Nordeste.

Uma vez escolhido o vistoso e 
imponente prédio do Colégio Santo 
Antonio, o pioneiro do nosso ensino, o 
Centro de Melhoramentos de Barbalha, 
através seu Presidente, Doutor Fabriano 
Sampaio, não vacilou em entregar o 
prédio gratui tamente,  a  UFC 
Universidade Federal do Ceará, 
mediante a promessa de receber um 
prédio novo para o colégio Santo 
Antonio, como de fato recebeu go 
governo Tasso Jereissati.

O Prefeito Edmundo de Sá Filho, 
consolidou esta almejada posse.

Pois bem, graças a toda esta “ 
engrenagem” de negociações, Barbalha 
teve a Faculdade de Medicina da UFC 
Universidade Federal do Ceará, sem 
perder o seu historio Colégio Santo 
Antonio, hoje um moderno prédio na 
entrada da cidade.

Houve um somatório de espírito 
público das nossas lideranças e 
autoridades de todos os níveis, cujo 
coroamento foi a formatura da primeira 

turma de médicos da Faculdade de 
Medicina do Cariri, de Barbalha; 35 
jovens lançados agora no mercado de 
trabalho médico do Nordeste.

Em Barbalha foi sempre assim, o 

espírito público, sempre vence todas 
dificuldades de uma pequena cidade 
interiorana.   

HONRA AO MÉRITO!

Formandos UFCe Barbalha

Por: Dr. Napoleão Tavares 
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