
Ano VIII, edição nº 44, Maio/Junho 2012
Jornal do Médico | 1

Literatura
Dra. Celina Côrte Pinheiro
Página 06

História da Medicina
Dra. Ana Margarida
Página 03

Turma Prof. Antônio Ribeiro da Silva Filho, 
a marca da excelência no ensino médico 
do curso de medicina da Faculdade Christus

Colunistas 
desta edição

Patrocínio cultural

Medicina do Cariri
Ac. Dr. Napoleão Tavares
Página 09

Medicina Sobralense
Dr. Odorico Monteiro 
lançou em Sobral, o 
Cartão Nacional de 
Saúde

Página 10

Grandes Nomes 
da Medicina
Dr. Waldemar Alcântara, 
um século de saudades

Página 07

Medicina Potiguar
Geraldo Ferreira é eleito 
presidente da Federação 
Nacional dos Médicos

Página 10

Coluna Academia Medicna
Ac Dr. Marcelo Gurgel
Página 02

Saúde Ocular
Dra. Islane Verçosa
Página 05

Saúde Ocular
Dr. Aécio Dias
Página 06

Campus  Dom  Luís     85  3457.5300  |Campus  Parque  Ecológico   85  3265.8113 

FACULDADE  CHRISTUS

Administração      

Ciências  Contábeis     

 Direito      

Fisioterapia      

Medicina      

Sistemas  de  Informação

Enfermagem

Engenharia Civil

Tecnólogo em Radiologia

CURSOS

NOVOS CURSOS

Um lugar de grandes

www.fchristus.com.br

conquistas.

CONTÁBEIS, DIREITO E FISIOTERAPIA

* Direito: entre as instituições de ensino particulares do Ceará
Contábeis: entre todas as instituições de ensino particulares do Ceará  
Fisioterapia: entre todas as instituições de ensino do Ceará. Fonte mec.gov.br

1º LUGAR NO ENADE EM *

Confira mais
Página 02
- Coluna Academia Cearense de Medicina
Noite de festa na ACM

- Saúde Pública
Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto 
Studart Gomes, 79 anos

Página 03
- História da Medicina, Dra. Ana Margarida

Página 04
- Ensino Médico
Turma Prof. Antônio Ribeiro da Silva Filho, a 
marca da excelência no ensino médico do curso 
de medicina da Faculdade Christus

Página 05
- Saúde Ocular, Dra. Islane Verçosa

Página 06
- Saúde Ocular, Dr. Aécio Dias
- Literatura, Dra. Celina Côrte Pinheiro

Página 07
- Grandes Nomes da Medicina
Waldemar Alcântara, médico e político, um 
século de saudades

Página 08
- Medicina do Cariri
Unicred Cariri com nova sede

- SCG, Sociedade Cearense de Gastroenterologia
Projeto Jovem Gastro é sucesso em Fortaleza

Página 09
- Medicina do Cariri, Ac Dr. Napoleão Tavares
Hospital do Cariri registra primeira doação de 
órgãos para transplante

Página 10
- Medicina Potuiguar
Geraldo Ferreira é eleito presidente da Fenam

- Medicina Sobralense
Dr. Odorico Monteiro lançou em Sobral, o 
Cartão Nacional de Saúde

O curso de medicina 
da Faculdade 
Christus comemora 

a concretização de seu antigo 
sonho com a colação de 
grau da sua primeira turma 
de médicos, “Turma Prof. 
Antônio Ribeiro da Silva 
Filho”... Página 04

MÉDICO
Jornal do Ano VIII | Edição 44 | 2012 [Maio/Junho] 



Ano VIII, edição nº 44, Maio/Junho 2012
Jornal do Médico2 |

Uma saudade 
secular
Por: Jorn. Juvenal Menezes 
DRT-CE 1947 | Diretor de Jornalismo
E-mail: atendimento@jargollo.ppg.br

Caros leitores, a edição de nº 44 do JM está 
repleta de conceituados artigos e reportagens. 
Na série “Grandes Nomes da Medicina” a 

homenagem em destaque está pelo centenário de 
nascimento do saudoso Dr. Waldemar Alcântara.
Na série “Ensino Médico”, destacamos a primeira 
turma de medicina da Faculdade Christus, 
Turma Prof. Antônio Ribeiro da Silva Filho.
Dando continuidade a série “Saúde Ocular”, o 
Dr. Aécio Dias traz um interessante artigo sobre 
a Cirurgia de Catarata.
Ampliando o nosso quadro de colunistas, contamos 
com a médica oftalmologista, Dra. Islane Verçosa.
Destacamos a Academia Cearense de Medicina 
com a sucessão do Ac Dr. João Pompeu Lopes 
pelo Ac Dr. Antero Coelho Neto na presidência.
O interior do Estado do Ceará continua em pleno 
destaque com a Unicred Cariri inaugurando sua 
nova sede, o registr da 1ª doação de órgãos para 
transplante pelo Hospital Regional do Cariri 
(HRC) e o lançamento em Sobral/Ce do Cartão 
Nacional de Saúde pelo Secretário de Gestão 
Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, 
Odorico Monteiro.
A medicina potiguar se destaca com a eleição do 
novo presidente da Fenam, Dr. Geraldo Ferreira, 
presidente do Sinmed/RN.
Lembramos ainda que em outubro, faremos o 
lançamento da Revista Dia do Médico, trazendo 
artigos e reportagens sobre temas como Saúde 
Ocular, Saúde da Mulher, Saúde Suplementar, 
Saúde Pública, Direito Médico, Grandes Nomes 
da Medicina e muitos outros. Info: (85) 9667.3827 
e E-mail: jornaldomedico@hotmail.com
Aproveitem a edição 44 do JM, em agosto estaremos 
de volta reportando a colação de grau da primeira 
turma de medicina da Faculdade Christus, turma 
Prof. Turma Prof. Antônio Ribeiro da Silva Filho 
e muitos outros destaques. Até lá!
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Coluna Academia Cearense de Medicina

Noite de festa na ACM

Na noite de 17/05/2012, a Academia 
Cearense de Medicina (ACM) engalanou-
se para dar posse à sua Diretoria e ao seu 

Conselho Fiscal, eleitos para o mandato 2012-14. 
Serviu de cenário ao acontecimento, o auditório 
Castello Branco, da Reitoria da UFC.
Na ocasião foram empossados, como presidente, o 
acadêmico João Pompeu Lopes Randal, e, como vice-
presidente, o também acadêmico Vladimir Távora 
Fontoura Cruz. Passaram a compor a Diretoria, 
escolhidos por seus pares, os seguintes membros 
da ACM: Francisco Flávio Leitão de Carvalho, 
sec. geral; Lúcia Maria Alcântara de Albuquerque, 
sec.geral adjunta; João Martins de Sousa Torres e 
Sérgio Gomes de Matos, respectivamente, 1° e 2° 
secretários; Janedson Baima Bezerra, 1° tesoureiro, 
e José Ribeiro de Souza, 2° tesoureiro.
A solenidade foi enriquecida com a outorga de 
títulos de membros honorários a duas importantes 
figuras da medicina, no caso a Dra. Beatrice Luiza 
de Araújo Madrazo, brasileira de nascimento, 
mas com destacada atuação nos EUA. A honraria 
conferida à Dra. Beatrice foi um reconhecimento 
ao seu valor profissional e resultou, ainda, da 

Por: AC Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva, Membro titular da Cadeira Nº 18 da ACM

Saúde Pública

Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, 79 anos

E maio, o Hospital de Messejana Dr. Carlos 
Alberto Studart Gomes completou 79 anos. 
Para comemorar o aniversário da Instituição, 

reconhecida nacionalmente pela excelência nas 
áreas de cardiologia e pneumologia, foi realizada 
uma programação especial no dia 24/05 passado.
Um dos momentos de destaque foi a entrega da 
Comenda Dr. Carlos Alberto Studart Gomes 
a personalidades que participaram da história 
do HM, além de uma homenagem póstuma ao 
Dr. Trajano Augusto Almeida, ex-diretor do 
HM, que durante sua gestão, contribuiu para o 

Por: Jorn. Juvenal Menezes, DRT/CE 1947, Editor-Chefe Jornal do Médico, atendimento@jargollo.ppg.br

fortalecimento e difusão da gestão administrativa 
e do desenvolvimento tecnológico na área da 
cirurgia pulmonar.
Durante sessão solene foi apresentada pela dir. 
adm. do HM, Dra. Samya Coutinho, a evolução 
do hospital no cenário das transformações das 
Políticas Públicas da Saúde.
A programação contou ainda com a participação 
do Sec. de Saúde, Dr. Arruda Bastos; o Dep.
Carlomano Marques representando a Assembleia 
Legislativa, além do Sec. de Gestão Estratégica e 
Participativa do MS, Dr. Odorico Monteiro.

forma como atende às solicitações de colegas 
cearenses, vindo participar de eventos científicos, 
oportunidades em que repassa os últimos avanços 
da imagenologia norte-americana. Coube ao 
Dr. Antero Coelho na qualidade de propositor, 
saudar a homenageada e fazer-lhe a outorga do 
pelerine, da medalha de membro honorário e do 
certificado emitido pela ACM.
Cumprindo ritual semelhante, o Dr Napoleão 
Tavares Neto, nascido em Jardim há 82 anos 
e hoje ainda exercendo o seu labor médico, 
em Barbalha, foi agraciado com a comenda de 
Membro Honorário da Academia. Foi autor da 

proposta, em seu nome, o confrade Vladimir 
Cruz, incumbido também de saudá-lo e fazer-lhe 
a entrega do certificado, da medalha e do pelerine.
Nos momentos apropriados, tanto a Dra 
Beatrice Araújo, quanto o Dr. Napoleão Tavares 
apresentaram os seus agradecimentos, pela forma 
como haviam sido distinguidos, pela Academia, 
para concessão das honrarias. Por sua vez, o Dr. 
Antero Coelho fez a sua saudação de despedida 
como Presidente da entidade, já que, a partir 
daquele momento, o destino da ACM ficaria, 
por dois anos, nas mãos do Dr. João Pompeu 
Lopes Randal.

Dra. Socorro Martins [Diretora Geral HM] 
e Dr. Trajano Almeida Filho



Ano VIII, edição nº 44, Maio/Junho 2012
Jornal do Médico | 3

História da Medicina

Clemente Ferreira: Patrono da Tisiologia Brasileira
Por: Ana Margarida Furtado Arruda Rosemberg, médica e historiadora - e-mail: anamargarida50@uol.com.br

Clemente Ferreira nasceu em Resende 
- Rio de Janeiro. Seu pai José da 
Cunha Ferreira, português, e sua mãe 

Maria Neves da Cunha Ferreira, brasileira de 
Resende, lhe deram, na pia batismal, o nome 
de Clemente Miguel da Cunha Ferreira. 
Muito cedo, Clemente aprendeu, com o 
pai, não só as primeiras letras, mas francês, 
inglês, aritmética e um pouco de latim . 
Quando criança , trabalhou na roça e  aos 
13 anos  foi para o Rio de Janeiro estudar no 
Colégio Episcopal São Pedro de Alcântara, os 
preparatórios para o curso médico. 
Em 28 de dezembro de 1880, ao receber o grau 
de doutor em medicina, com 23 anos, teve a 
honra de ser o orador da turma e de ser ouvido 
pelo Imperador D. Pedro II que assistiu a  
solenidade de colação. Sua tese intitulada 
“Phtisica Pulmonar” escrita dois anos antes 
da descoberta do bacilo por Robert Koch  já 
evidenciava a paixão pela luta que abraçaria até 
o último de seus dias. 
Em Resende, seu torrão natal, iniciou sua 
carreira profissional como médico da Santa 
Casa de Misericórdia, sem remuneração, e, 
para sua subsistência atirou-se à vida fatigante 
de clinico  da roça, ganhando dez mil réis 
por légua e quatro mil réis por consulta. 
Durante cinco anos  dedicou-se com energia 
incomparável a este árduo trabalho, sempre 
estudando e colaborando em diversas revistas 
médicas européias . Surpreendeu-se, no 
inicio  da carreira, ao tornar-se membro 
correspondente da Sociedade Terapêutica de 
Paris. Este foi o primeiro de uma serie   de 
títulos que colecionou durante sua longa e 
operosa vida.
Em janeiro de 1883  casou-se com a senhorita 
Anália Pinheiro da Silva, cunhada de seu 
irmão, que lhe deu dois filhos e uma filha e foi 
sua companheira durante 56 anos. Também  
neste  ano  publicou um ensaio pioneiro sobre 
o clima de Campos do Jordão no tratamento 
da tuberculose. 
Em 1887, partiu para o Rio de Janeiro em busca 
de novos horizontes. Dirigiu o Serviço de 
Pediatria do Dr. Moncorvo Pai, na Policlínica 
do Rio, durante seis anos. 

imperiosa do governo assumir a luta.
Em 10 de julho de 1904, com um grupo de 
colaboradores e auxiliado por uma subvenção 
municipal conseguiu abrir em São Paulo o 
primeiro dispensário para o tratamento e 
profilaxia da tuberculose. 
Foi  convidado pelo Diretor  do Serviço 
Sanitário de São Paulo, Dr. Emilio Ribas, 
em 1905, para dirigir o Serviço de Proteção a 
Primeira Infância. Cargo que desempenhou 
por largos anos.
Viajou, juntamente com Adolpho Lutz, 
à  Paris a fim de participar do Congresso 
Internacional de Tuberculose, em outubro de 

Em 1889, participou da Comissão da Imprensa 
Fluminense, através de seus serviços gratuitos, 
para prestar cooperação na pavorosa epidemia 
de febre amarela que devastou Campinas. A 
tarefa foi árdua e ao se encerrar a campanha, 
o povo campineiro mandou cunhar uma 
medalha de ouro para homenageá-lo e o 
Imperador D. Pedro II galardoou-o com a 
comenda da Ordem da Rosa.
Em 1890, a Academial Nacional de Medicina 
lhe conferiu o título  de membro titular e  dois 
anos depois  discursava Clemente Ferreira, 
na sessão magna, como orador oficial, 
denunciando os erros dos governantes em 

Dispensário com o nome de “Dispensário-
Modelo Clemente Ferreira” e fez dele 
o principal armamento de luta contra a 
tuberculose até 1934, quando foi doado, pela 
Liga Paulista, ao governo de São Paulo com 
todo o mobiliário e o fim expresso de ser usado 
para o tratamento dos tuberculosos pobres. 
Em 1927, iniciou a “Campanha do Selo” 
encabeçando, durante vários anos, 14 dessas 
campanhas com a finalidade de educar a 
população e angariar verba para a Liga.
Em 1929, com 72 anos de idade, foi 
comissionado para iniciar o Serviço de 
Profilaxia de Tuberculose do Estado de 
São Paulo e permaneceu neste cargo até sua 
aposentadoria. 
Fundou, em 1935, um Dispensário Infantil e 
lá instalou o Serviço de Vacinação BCG. 
Em 1937, com 80 anos, inaugurou o 
“Abrigo Hospitalar Clemente Ferreira” 
para tuberculosos pobres, com 60 leitos, na 
Avenida Jabaquara. 
Em 1939, com 82 anos, foi condecorado 
como “Professor Honoris Causa” pela Escola 
Paulista de Medicina.
Além de ter fundado todos esses armamentos 
de luta contra a tuberculose, Clemente 
Ferreira, através da pena e da palavra (deixou 
escritos 45 discursos, conferências  e inúmeros 
artigos em jornais), mostrou que a tuberculose 
era uma doença social e que pouco valeriam 
as medidas curativas se não fossem adotadas 
medidas  profiláticas higiênicas e de melhoria 
das condições de vida dos trabalhadores. 
Afirmou: “O problema da tuberculose é um 
problema médico e em mais alto grau social. 
Como problema 1/3 médico e 2/3 social, a 
peste branca necessita de uma profilaxia e de 
uma terapêutica”. 
Faleceu no dia 6 de agosto de 1947, com 90 
anos de idade, deixando uma legião enorme 
de beneficiados, uma escola de tisiólogos e o 
profundo reconhecimento dos brasileiros por 
sua grandiosa obra.

relação aos problemas 
médicos. 
Em 1893, publicou 
no “Bulletin de 
Therapeutique”, o 
seu primeiro estudo 
sobre a tuberculose 
infantil. Este foi 
um dos mais de 200 
trabalhos científicos 
publicados em revistas 
médicas nacionais e 
estrangeiras. 
Após ter sido nomeado 
Inspetor Sanitário, em 
1896, fixou residência 
em São Paulo e 
combateu, durante 
quatro anos, a febre 

amarela que ainda remanescia em diversas 
cidades do interior. 
Em 17 de julho de 1899, fundou a Associação 
Paulista de Sanatórios Populares para 
tuberculosos (depois chamada de Liga 
Paulista contra a Tuberculose) tornando-se 
seu presidente perpétuo. A partir de então, 
encabeçou uma ferrenha luta contra a peste 
branca que sorrateira, devastadora e insidiosa 
dizimava a população paulistana. 
Em 1902, criou a revista “Defesa contra 
a Tísica”. Através dela, conscientizou a 
população e as autoridades sanitárias sobre 
a magnitude da tuberculose e a necessidade 

1905, representando 
o Estado de São 
Paulo. Durante cinco 
meses  permaneceu na 
Europa estudando as 
organizações de luta 
contra a peste branca 
na França, Bélgica, 
Alemanha e Portugal. 
Ao retornar  publicou 
relatório  completo dos 
estudos feitos.
Em 1908, sensibilizou 
um grupo de damas 
paulistas para 
fundarem  a “Obra de 
Preservação dos Filhos 
de Tuberculosos 
Pobres”. Contando 

com a tenacidade da Viscondessa da Cunha 
Bueno  a referida instituição inaugurou, 
em 1913, na cidade de Bragança Paulista, o 
primeiro Sanatório de Preservação Infantil.
Clemente Ferreira participou, em 1912, do 
Congresso Internacional contra Tuberculose, 
em Roma, recebendo vários prêmios por sua 
atuação pessoal como Presidente  da Liga 
Paulista e Diretor  do Dispensário. Participou, 
ainda, de Congressos de  Tuberculose  na 
Argentina, Uruguai e em várias capitais do 
Brasil até o fim de sua vida.
Depois de uma luta hercúlea, inaugurou, em 
1913, à Rua da Consolação, a nova sede do 
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Turma Prof. Antônio Ribeiro da Silva Filho, a marca da excelência 
no ensino médico do curso de medicina da Faculdade Christus

O curso de medicina da Faculdade 
Christus comemora a 
concretização de seu antigo sonho 

com a colação de grau da sua primeira turma 
de médicos, “Turma Prof. Antônio Ribeiro 
da Silva Filho”, que terá como Paraninfo 
o Prof. Marcos Kubrusly. A entrega dos 
diplomas para os alunos está marcada para o 
dia 27 de julho de 2012, às 19h30, no Marina 
Park Hotel (Salão Atlântico Hall).
Percorrendo a longa trajetória que se deu 
início no dia 01 de agosto de 2006, os alunos do 
curso de medicina participaram de inúmeras 
atividades promovidas pela coordenação 
como a Jornada de Medicina da Christus 
(uma especialidade por ano), Jornada 
de Medicina Interna, Jornada de Saúde 
Esportiva, Jornada de Eletrocardiograma, 
Curso de Gastroenterologia e Hepatologia, 
Curso de Uso Racional de Antimicrobianos 
na Prática Clínica, Curso de Doenças 
Infecciosas, Curso de Cirurgia Plástica, 
Curso de Exame Neurológico, Eletivo de 
Suturas e Anestesia, Eletivo de Imagenologia, 
entre outras atividades de Pesquisa, Ensino 
e Extensão.

Ensino Médico

Por: Jorn. Juvenal Menezes DRT/CE 1947, Editor-Chefe Jornal do Médico, atendimento@jargollo.ppg.br 

O Curso de Medicina Christus em 
parceria com a Faculdade de Medicina 
de Sherbrooke (Canadá) e com a equipe 
de psicopedagogas e pedagogas Christus 
(Maria Dilene Rodrigues, Elenise Machado, 
Áurea Frota, Ana Verúcia Dantas, Ana 
Luísa Castro) e seus médicos professores 
fortalecem o NÚCLEO DE APOIO 
PEDAGÓGICO, com o propósito de 
promover o ensino médico de elevada 
qualidade. O Núcleo oferece capacitação 
permanente ao corpo docente, por meio 
de seminários, além de também promover 
apoio acadêmico e psicopedagógico ao 
corpo discente através do SERVIÇO DE 
APOIO PSICOPEDAGÓGICO. As ações 
buscam a excelência do ensino médico e 
o aprimoramento dos serviços prestados à 
população na área da saúde. 

PRODUÇÃO LITERÁRIA

início de março de 2012, o Coordenador 
do curso de medicina, Prof. Dr. Antonio 
Ribeiro, lançou o livro “Anatomia do Baço 
Aplicada a Cirurgia do Trauma”. Obra 
literária que contou com a participação do 
Prof. Dr. Grijalva Costa, que, por ocasião 
do lançamento, destacou a participação 
efetiva dos estudantes na construção dos 
capítulos. Em 239 páginas, divididas em 
28 capítulos, o livro é uma dedicatória de 
amor à cirurgia e à aplicação das técnicas 
cirúrgicas no entendimento global e 
complexo do funcionamento do corpo 
humano. Finalizando, o mantenedor 
da Faculdade Christus, Estevão Rocha, 
declarou que “este livro soma-se aos demais 
já publicados pela coordenação de Medicina 
da Faculdade Christus, revelando a intensa 
movimentação científica já estabelecida na 
Instituição. Especialmente nas obras do Prof. 
Ribeirinho, percebemos sua habilidade em 
conduzir os alunos e revelar estrelas. Nosso 
agradecimento ao trabalho do Professor e a 
sua constelação”. 
 
O Curso de Medicina da Faculdade 
Christus registra nos seus anais as 
seguintes publicações:
- Exame Clínico Roteiro Estrutural (2008)
- Livro do Médico da Família (2009)
- Atlas Texto de Anatomia Humana (2009)
- Iniciação à Medicina Intensiva (2010)
- Ginecologia Baseada em Problemas (2011)

ESCOLA DE MEDICINA (CEM)
Quanto ao desenvolvimento prático da 
atividade médica destaca-se a Clínica-escola 

No decorrer do curso, a coordenação do 
curso estimulou no fomento a produção 
literária com constantes publicações de 
livros, cartilhas, manuais e guias. No 

de Medicina (CEM), local de excelência 
de atendimento ao paciente e ensino 
acadêmico disponível aos alunos do Curso 
de Medicina Christus. Oferece ao público 
várias especialidades, como endocrinologia, 
pneumologia, reumatologia, cardiologia, 
nefrologia, gastroenterologia, psiquiatria, 
clínica médica, pediatria e ginecologia 
e obstetrícia. Conta com os melhores 
profissionais médicos da cidade.
O espaço integra o programa de 
responsabilidade social da instituição e foi 
cuidadosamente planejada para oferecer 
assistência em todas as etapas do tratamento 
em saúde: diagnóstico, intervenção e 
acompanhamento. Os atendimentos são 
realizados por estudantes supervisionados 
por médicos-professores, em consultas 
previamente agendadas. Além de livre 
demanda, tanto da Capital como do interior 
do Estado, a CEM é referenciada pelas 
Secretarias Municipais de Saúde.

PRÁTICA MÉDICA

A excelência do curso de medicina da 
Faculdade Christus deve-se ao ensino e 
dedicação no ensino médico, coroando o 
sucesso de uma metodologia diferenciada no 
Estado e importantes parcerias com grandes 
instituições na área da saúde. A metodologia 
de aprendizagem baseada em problemas 
(PBL) foi implantada sob orientação da 
Universidade de Medicina de Sherbrooke 
(Canadá) - com mais de trinta anos de 
experiência em educação médica -, sendo 
assinado um acordo pedagógico entre as 
duas instituições. A Faculdade de Medicina 
de Amiens (França), após assinatura do 
acordo de cooperação, recebe vários alunos 
para estágios eletivos e internato, bem como 
o Centro Universitário de Bicêtre (França) 
e as faculdades de Ciências Médicas de 
Lisboa (Portugal), Universidade do Porto 
(Portugal) e Harvard University (EUA). 
O curso dispõe no seu corpo docente com 
professores e preceptores com titulações 
atendidas pelas exigências do MEC. 

EDUCAÇÃO MÉDICA
Com os diferenciais desenvolvidos durante a 
formação, o Curso de Medicina da Faculdade 
Christus entrega à sociedade cearense 
profissionais amplamente qualificados como 
bons médicos generalistas, aptos a atuarem 
em qualquer área médica com atendimento 
humanizado, pensamento crítico e agilidade.

Não percam na próxima edição em Agosto, a 
reportagem sobre a entrega dos diplomas.
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Lentes intraoculares de tecnologia avançada
O que há de mais moderno na cirurgia de catarata

A CATARATA  ainda é a principal causa de 
cegueira reversível no mundo.  A cirurgia 
da Catarata  tem evoluído de forma 

excepcional, tornando-se um dos procedimentos 
com a melhor relação custo benefício na medicina 
e representando uma grande repercussão na 
qualidade de vida do paciente. Estes  benefícios 
devem-se principalmente ao AVANÇO 
DA TECNOLOGIA DAS LENTES 
INTRAOCULARES, que estão cada vez mais 
se firmando como uma opção segura na decisão 
da CIRURGIA PERSONALIZADA DO 
CRISTALINO COM CATARATA. 
Com a EVOLUÇÃO DAS TÉCNICAS 
CIRÚRGICAS DA CIRURGIA DE 
CATARATA, técnica  de facoemulsificação 
que utiliza caneta de ultrassom para fragmentar 
o cristalino, necessitando  portanto de incisão 
pequena, houve também uma espantosa 
evolução das Lentes Intraoculares  nos 
últimos tempos.  A primeira delas foram as 
LENTES DOBRÁVEIS,  onde o  implante 
acontece através de uma pequena incisão, 
diminuindo assim os riscos e complicações 
cirúrgicas. E, atualmente, estamos vivendo a 
revolução das LENTES PREMIUM OU 
DE TECNOLOGIA AVANÇADA, que 
vieram agregar características especiais as 
Lentes tradicionais, possibilitando deixar 
o paciente independente dos óculos para a 
grande maioria das suas atividades. 
No uso das lentes intraoculares convencionais 
monofocias,  o paciente, como o nome diz, 
terá apenas um ponto focal com qualidade, 
pois essa lente só corrige apenas a miopia ou 
a hipermetropia, não corrige ao astigmatismo 
e a presbiopia (grau de perto).  O paciente 
necessitará de correção com óculos para a 
maioria das suas atividades.
Surgiram também as LENTES 
INTRAOCULARES MULTIFOCAIS, 
bem como corrigem a visão de longe e de 
perto na mesma lente dando uma maior 
INDEPENDENCIA  visual aos pacientes.  
O paciente operado de catarata volta a sua 

Saúde Ocular

Por: Dra. Islane Verçosa, médica oftalmologista, Diretora do CAVIV e Coordenadora do Projeto de Prevenção à Cegueira Infantil no Estado do Ceará
E-mail: islane@caviv.com.br | Fone: (85) 3066.1400

situação de “jovem”, antes da presbiopia, pois 
fica independente dos óculos para a maioria 
das atividades, tanto pra  longe quanto para 
perto. Essas lentes multifocais possuem 
pontos de foco simultâneos, longe e perto.
PACIENTES  COM ASTIGMATISMO 
e PRESBIOPIA também tem sua chance 
de independência dos óculos no momento 
da cirurgia de catarata, pois com as LENTES 
MULTIFOCAIS TÓRICAS, pode-se,  
eliminar o grau de astigmatismo. Essas lentes têm 
marcações do eixo  de correção do astigmatismo.
E PARA QUEM JÁ OPEROU DE 
CATARATA, existe a opção das LENTES 
SUPLEMENTARES, que são usadas para 
corrigir, ajustar e melhorar o resultado e 
desempenho da lente tradicional que já foi 
implantada anteriormente. Essas lentes estão 
sendo cada vez mais empregadas, são lentes  
implantadas dentro do olho no sulco ciliar, 
e possibilita  corrigir os graus de miopia ou 
hipermetropia associada ou não a, astigmatismo,  
além de corrigir o grau de perto. Não interfere 
com a LIO anteriormente implantada e tem 
excelente biocompatibilidade.
Vale lembrar que o conceito de implante de 
lente intra-ocular surgiu em 1766 por um 
oftalmologista Italiano chamado Tadini, e 
foi documentado por Giacomo Casanova, 
e a  primeira tentativa de implante foi em 
1795 por outro Italiano chamado Casaamata. 
Como não tiveram o sucesso esperado, 
o conceito foi posto de lado e somente 
ressurgiu em 1949, 154 anos depois, quando  
Harold Ridley, oftalmologista inglês teve a 
coragem de implantar uma lente de vidro e 
polimetilmetacrilato e um mineral, o quartz. 
HOJE NO SÉCULO XXI esta tecnologia 
chegou ao seu ápice, assim parece... 
Dra. Islane Verçosa também participa 
ativamente para reduzir a cegueira prevenível  
e tratável até o ano 2020. Atua como 
parceira nas ações orientadas pela OMS-
Organização Mundial de Saúde e IAPB- 
Agencia  Internacional de Prevenção a 

Cegueira e conta como o apoio da CBM e do 
CAVIVER. Aqui no Ceará  seu foco de ação 
esta  em prevenir e tratar as principais causas 
de cegueira na Infância, que são Catarata  
Congênita, Retinopatia da Prematuridade  e 
altos erros refracionais. Atua  como facilitadora 
no processo de reabilitação visual e global da 
criança. Vejam  no quadro abaixo as ações 
e os números de atendimentos.

A fim de agregar alta tecnologia 

e segurança para você desfrutar 

de uma nova visão, O  CAVIV  

disponibiliza o que há de mais 

moderno para a correção de erros 

refracionais, seja na utilização 

das Lentes de Tecnologia 

Avançada  nas cirurgias de 

catarata e / ou através da cirurgia 

refrativa a laser.

Treinamentos do Teste do Olhinho no Estado.

Consultas em crianças com alta complexidade

Exames sob sedação

Cirurgias em olhos de crianças

Triagem ROP (nas unidades neonatais do HGF, 

HGCC, HIAS, MEAC)

Reabilitação Visual

Doações de Óculos com parceria das Óticas 

Itamaraty, com 90%, os 10% entre Óticas Diniz 

e Óticas Vizoo e parcerias ocm os Laboratórios 

Essilos e Zeiss.

266 profissionais da área da Saúde foram 

treinados nos 23 Hospitais Pólos do Estado 

e 250 estudantes de Medicina e Pediatras do 

HGF, HGCC, HIAS, MEAC e HGWA.

8.079

362

797 cirurgias. Desta, 496 foram cirurgias de 

Catarata na Criança.

3.381 RN > 1500. Destes 131 foram 

submetidos a tratamento cirúrgico.

2874 atendimentos

563 doações

Dra. Islane Verçosa
Formada desde 1989 pela Universidade Federal do 
Ceará. Realizou Residência Médica no HGF, tendo 
sido a 1ª colocada no concurso. Diretora do Centro 
de Aperfeiçoamento Visual Islane Verçosa (CAVIV) 
e Especialista em Oftalmologia Geral, Cirurgia da 
Catarata, Cirurgia Refrativa a Laser, atendimento 
de casos cirúrgicos especiais em crianças, já realizou 
centenas de procedimentos cirúrgicos em crianças e 
adultos e notabilizou-se pelos excelentes resultados 
obtidos em problemas de alta complexidade. É preceptora 
do Serviço de Residência Médica em Oftalmologia 
do HGF. Coordenadora do Projeto de Prevenção à 
Cegueira Infantil no Estado do Ceará, conquistou o 
1º lugar no Prêmio de Incorporação de Conhecimentos 
Científicos ao SUS e ganhou o Prêmio de Incentivo em 
Ciências e Tecnologia para o SUS 2009.  Autora do 
livro “Catarata na Criança” lançado em junho de 2008 
e tem várias publicações em outros renomados livros da 
oftalmologia brasileira. Participa constantemente de 
congressos nacionais e internacionais como coordenadora 
e palestrante. Ex-presi. da Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia Pediátrica (SBOP) biênio 2007-2009. 
Ex–pres. (1ª mulher) da Sociedade Cearense de 
Oftalmologia (SCO) biênio 1999 e 2000.
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Cirurgia de Catarata
Saúde Ocular

Por: Dr. Aécio Dias, Médico Oftalmologista, Cremec 7264 | Talento e Tecnologia | aecio@draeciodias.med.br

O tratamento disponível e 
reconhecido cientificamente para a 
catarata é, sem dúvida, a intervenção 

cirúrgica para a remoção do cristalino opaco. 
O cristalino é uma lente natural,  que pode ser 
retirado  por facoemulsificação (um aparelho 
que usa ultra-som  para triturar e aspirar o 
cristalino), que  tem a vantagem de exigir 
corte menor e ausência de suturas. Deve-se 
colocar uma outra  lente no lugar para evitar 
que o paciente seja obrigado a utilizar óculos 
de grau. O objetivo da cirurgia - simples, 
rápida e sob anestesia local - é substituir o 
cristalino danificado por uma lente artificial 
que recuperará a função perdida.   

cerca de 2,2 mm na esclera (parte branca 
do olho) ou na córnea clara (logo acima 
da área onde a córnea encontra a esclera) . 
Com o ultra-som , a catarata é fracionada 
em partículas microscópicas aspiradas. Em 
seguida, para compensar a remoção do 
cristalino, é implantada uma lente intra-ocular  
(LIO).  A incisão em degrau faz com que o 
olho permaneça completamente selado pela 
pressão natural externa.
O facoemulsificador (INFINITI, ALCON) 
foi desenvolvido com tecnologia ultrassônica 
que proporciona menor tempo da cirurgia, 
menor incisão cirúrgica, menos pontos e 
possibilidade de colocar lentes intra-oculares  
dobráveis.
Auxilia  a extração da catarata, que é 
fragmentada em pequenos pedaços e, ao 
mesmo tempo aspirada, mantendo o olho 
sempre com pressão adequada através de um 
mecanismo de irrigação contínua.

Benefícios
A anestesia tópica e a incisão autosselante 
trouxeram a cirurgia de catarata a um nível 
mais alto.  Com o colírio anestésico não há 
necessidade da dolorosa injeção de anestesia, 
a qual retarda a restauração da visão e pode 
causar inchaço e descoloração da pele. Muitos 
pacientes são capazes de ver nitidamente logo 
após a cirurgia. Atualmente, na maioria dos 
casos, é possível retornar às atividades como 
ler e dirigir, em curto espaço de tempo.

Operatório
Pré-Operatório
Para a cirurgia de catarata são realizados exames 
pré-operatórios, os quais vão determinar 
o grau da lente intra-ocular  para implante  
bem como a melhor técnica a ser escolhida 
para essa cirurgia. Os resultados cirúrgicos 
geralmente são muito bem-sucedidos e  no 
pós-operatório  faz-se acompanhamento 
prolongado, uso de medicamentos específicos 
e se necessário lentes refrativas. 

Pós-Operatório
As pessoas têm diferentes períodos de 
recuperação, mas  de acordo com a Sociedade 

Dra. Celina Côrte Pinheiro, médica ortopedista 
e Presidenta da SOBRAMES/CE

Calçadas da fama
Literatura

Por: Dra. Celina Côrte Pinheiro, médica ortopedista, presidenta da Soc. Bras. Médicos Escritores/Ce
E-mail: celinacps@hotmail.com

Não é apenas a cidade de Hollywood, 
na Califórnia, que possui a Calçada 
da Fama, com seus 5,6 km de 

extensão. Fortaleza também tem a sua, não 
apenas uma, mas duas que se estendem pelas 
Avenidas Domingos Olímpio e Bezerra 
de Menezes, consideradas as melhores do 
Brasil, e que contribuíram para elevar a 
média da cidade, em qualidade de calçadas, 
a 7,6 pontos. Foi a maior pontuação de todo 
país. As demais capitais pesquisadas tiveram 

manutenção, dificultando a acessibilidade, 
mesmo em áreas nobres da cidade. Sem 
contar aquelas tomadas por lixo, obrigando 
os pedestres a se exporem ao tráfego de 
veículos. 
Pesquisas são ferramentas úteis para 
avaliação, desde que atendam a parâmetros 
bem estabelecidos, para que suas conclusões 
sejam confiáveis e possam ser utilizadas na 
definição de políticas públicas ou na avaliação 
de programas implantados. Se o processo é 

que se conformar com uma 
pontuação inferior, capaz de 
ferir os brios dos cidadãos 
que habitam respeitáveis 
metrópoles, em regiões mais 
desenvolvidas do país. O 
surpreendente resultado 
adveio de uma pesquisa 
levada a cabo, no período de 
fevereiro a abril de 2012, pelo 
Portal Mobilize Brasil, uma 
associação sem fins lucrativos 
(?),  qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), com foco nas áreas de 
educação, cultura e cidadania. Apesar do 
resultado, a população local não foi tomada 
pelo orgulho. Ao contrário, a ironia foi a  
tônica do sentimento da maioria das pessoas. 
E não poderia ser diferente!  Quem se 
propuser a caminhar nesta cidade enfrentará 
calçadas irregulares, de má qualidade ou 
com pavimentação improvisada e sem 

inadequado, a conclusão será 
igualmente equivocada, com 
falsos resultados, satisfatórios 
aos interesses momentâneos. 
Eis porque  não se pode 
crer em tudo que nos chega, 
mesmo quando se apresenta 
sob um aparente viés 
científico. O espírito crítico 
deve sempre estar presente 
para não nos deslumbrarmos 
com resultados que, quando 
muito, servem para mascarar 

problemas mais graves, fundamentais para a 
qualidade de vida da população. 
Fortaleza merece, sem dúvida, calçadas 
de boa qualidade em toda sua extensão, 
mas não é com a ilusão advinda de uma 
estranha pesquisa que a população mudará 
suas percepções quanto aos problemas que 
enfrenta em seu cotidiano. A realidade é 
nítida e fala mais alto!

Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa 
(EUA), 98% dos pacientes apresentam 
melhora da visão após a cirurgia. Uma visão 
melhor do que os pacientes tinham, antes de 
desenvolverem a catarata. Uma vez removida, 
a catarata não voltará.

Recomendações:
- Não use colírios, especialmente os que 
contém  corticóides, sem recomendação 
médica e respeite o prazo determinado pelo 
médico para aplicação do medicamento;
- Procure um oftalmologista imediatamente 
se notar qualquer inflamação ou sofrer algum 
trauma na região dos olhos;
- Consulte também o oftalmologista sempre 
que notar alguma alteração visual. A evolução 
da catarata é lenta, pode ocorrer primeiro em 
um dos olhos e a pessoa vai se acostumando 
com a perda progressiva da visão; 
Não tenha medo da cirurgia. Os resultados 
são animadores e a recuperação, muito rápida.
 
Modernos Equipamentos
Microscópio Cirurgico  (ZEISS)

Tipos de lentes
Vários tipos de lentes estão disponíveis para 
a implantação. Atualmente, a mais utilizada 
é a dobrável, que torna o procedimento 
ainda mais rápido e seguro. Na maioria das 
vezes  dispensa pontos cirurgicos . Há ainda 
as lentes bifocais, extremamente práticas, pois 
permitem melhora da acuidade visual tanto de 
longe como de perto.

Tecnologia
Técnica
A catarata é removida por meio da 
facoemulsificação ou cirurgia com pequena 
incisão. Usando, apenas, anestesia tópica 
(colírios) faz-se uma incisão em degrau de 

Com o uso dos mais sofisticados 
equipamentos como os biômetros Ultrascan 
e o IOL Master da Zeiss, a necessidade de 
óculos ficou muito reduzida pela exatidão 
do cálculo do grau da lente intra-ocular 
. Para se conseguir a cirurgia perfeita  no 
consultório do Dr. Aécio Dias dispõe do 
Facoemulsificador Infiniti e do Microscópio 
Cirúrgico ZEISS. Estas  máquinas pela sua 
modernidade permitem maior segurança e 
melhores resultados na cirurgia da catarata. 
A incisão em degrau faz com que o olho 
permaneça completamente selado pela 
pressão natural externa.     

Facoemulsificador (INFINITI, ALCON)

É um biômetro de não contato,  que utiliza 
tecnologia de interferometria parcial da 
coerência óptica. Realiza exames de Biometria  
a laser. Dois feixes de laser de diodo são 
emitidos ao longo do eixo visual, incidindo 
sobre a superfície da córnea e sobre a retina, 
efetuando medidas do comprimento axial, 
ceratometria, profundidade da câmara 
anterior, medidas branco a branco. Tem maior 
precisão de medidas biométricas.     
Indicado para Biometria  pré-cirurgia de 
facectomia com implante de lente intra-ocular 
; Biometria  em olhos preenchidos por óleo de 
silicone; Altas  miopias com estafiloma posterior 
e Pré-operatório  de transplante de córnea e 
doenças da retina. Cálculo por interferometria, 
mais preciso, do grau da lente intra-ocular  a ser 
implantada na cirurgia da catarata.

Desenvolvido com tecnologia ultrassônica 
que proporciona menor tempo da cirurgia, 
menor incisão cirúrgica, menos pontos e 
possibilidade de colocar lentes intra-oculares  
dobráveis. Auxilia a extração da catarata, que 
é fragmentada em pequenos pedaços e, ao 
mesmo tempo aspirada, mantendo o olho 
sempre com pressão adequada através de um 
mecanismo de irrigação contínua.     

IOL Master (ZEISS System)
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21 de junho, Sessão solene do Conselho 
Universitário da UFC em homenagem a 
Waldemar Alcântara, ex-professor e ex-diretor 
da Faculdade de Medicina da UFC

Waldemar Alcântara, médico e político, 
um século de saudades

José Waldemar de Alcântara e Silva nasceu 
em 12 de Abril de 1912 em Anacetaba, 
(atual São Gonçalo do Amarante). 

José Waldemar tornou-se o Dr. Waldemar 
Alcântara quando formou-se na Faculdade 
de Medicina da Bahia, em 4 de dezembro de 
1938. Desde então, exerceu a profissão médica 
o resto de sua vida, tendo também ocupado 
diversos cargos públicos, tendo destaque por 
seus princípios éticos e eficiência.
Após sua formatura, voltou para a cidade 
natal, e, em 20 de maio de 1939, casou-se com 
Dona Maria Dolores de Alcântara e Silva, sua 
prima, e teve quatro filhos: Luiza Maria de 
Alcântara, Lúcio Gonçalo de Alcântara, Lúcia 
Maria de Alcântara Albuquerque e Lília Maria 
de Alcântara e França. Após seu casamento, 
mudou-se para Fortaleza, a fim de fazer um 
curso de três meses com o sanitarista Dr. 
Uzeda, que lhe deu uma visão mais ampla 
sobre a problemática sanitária no Brasil.
Seu primeiro cargo público foi como chefe 
do Posto de Saúde de Quixadá, em 1940. 
Além do seu cargo no Posto, mantinha 
um consultório particular, onde atendia 
gratuitamente aqueles que não podiam pagar 
a consulta. Como Clínico Geral, teve amplo 
conhecimento das doenças que, na época, 
afligiam a população local, como as doenças 
infecciosas e parasitárias.
Nesse mesmo ano, assumiu o cargo de Chefe 
do Centro de Saúde de Fortaleza, passando, em 
seguida, a dirigir o Serviço de Epidemiologia 
do Departamento Estadual de Saúde. Em 
1942, assumiu a direção da Policlínica de 
Fortaleza.
Dr. Waldemar Alcântara também foi 
presidente do Centro Médico Cearense e 
foi grande defensor dos interesses da classe 
médica, ajudando a fundar a Faculdade de 
Medicina do Ceará, em 12 de maio de 1948. 
Dr. Waldemar de Alcântara foi um dos 34 
professores da nova Faculdade. A reconhecida 

Grandes Nomes da Medicina

O Jornal do Médico, com o quadro “Grandes Nomes da Medicina”, em homenagem ao centenário de seu 
nascimento, traz nessa edição o perfil biográfico do inesquecível médico e político Dr. Waldemar Alcântara.

competência em assuntos de saúde pública foi 
fundamental para o convite que recebeu. 

Nesse período, a Faculdade sofreu diversas 
modificações, como a transferência de cadeiras 
e clínicas para o bairro de Porangabussu e a 
fundação de diversos serviços especializados 
para a população de baixa renda no Hospital 
Escola e Maternidade Escola “Assis 
Chateubriand”.
Em 1963, foi convocado para ocupar 
novamente a Secretaria de Saúde, quando 
elaborou um grande projeto sanitário para 
o Ceará. Em 1958, elegeu-se suplente do 
senador Dr. Francisco de Menezes Pimentel 
(PSD-PTB-PRD). Com a extinção dos 
partidos em 1965, Dr. Waldemar filiou-se 
à Arena e elegeu-se suplente de senador nas 
eleições de 1966, compondo chapa com Paulo 
Sarasate. Com sua morte, assumiu o mandato 
em outubro de 1968.
No entanto, um dos momentos mais 
importantes da vida do Dr. Waldemar 
Alcântara foi sua participação na criação do 
Banco do Nordeste e a escolha de Fortaleza 
para sediá-lo. Logo após a criação, assumiu o 
cargo de médico do Banco, mas logo subiu 
para os cargos de Diretor e Substituto Eventual 
da Presidência, na administração de Rubens 
Costa, que conduziu o Banco por dez anos. 
Participar de um Banco, para o Dr. Waldemar, 
significava uma oportunidade de lutar com 
mais recursos pelo desenvolvimento da região 
Nordeste.
Em eleições indiretas, foi escolhido para o 
cargo de Vice-Governador do Estado do 
Ceará, no Governo de Adauto Bezerra, em 
1974. Com a renúncia do titular, assumiu o 
Governo do Estado, onde permaneceu entre 
fevereiro de 1978 e março de 1979. Embora 
seu mandato tenha sido breve, foi marcado 
por importantes realizações, como ajuste 
salarial para funcionários públicos e criação 
de quatro mil moradias e diversos Conjuntos 
Sociais Urbanos.
Sempre muito católico, foi filiado da Associação 

Por: Jorn. Juvenal Menezes DRT/CE 1947, Editor-Chefe e Jorn. Ilana Ramos, atendimento@jargollo.ppg.br 

11 de abril, Solenidade na Assembleia 
Legislativa/CE e lançamento oficial e a 
obliteração pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos de selo postal alusivo a data.

Quando a Faculdade de Medicina foi 
incorporada a Universidade Federal do 
Ceará, foi efetivado e exerceu o cargo de 
Professor Catedrático da Cadeira de Doenças 
Infecciosas e Tropicais do Departamento de 
Saúde Comunitária.  Lá, também foi Diretor 
do Instituto de Medicina Preventiva, membro 
do Conselho Universitário e recebeu o título 
de Professor Emérito e Doutor Onoris Causa, 
além de ter ocupado o cargo de Diretor da 
instituição.
Ele ingressou na política e elegeu-se Deputado 
Constituinte pelo Partido Social Democrático 
(PSD) em 1946. Na Assembleia Estadual, 
ocupou os cargos de 1º Vice-Presidente e 
Presidente da Comissão de Saúde Pública e 
Assistência Social.
Seu histórico de atividades o credenciou para 
o exercício do cargo de Secretário da Educação 
e Saúde do governo de Raul Barbosa, em 1951. 
Essa foi sua oportunidade de ver seus projetos 
de solução para os problemas sanitários do 
Estado finalmente postos em prática. Foi 
responsável pela inauguração do Hospital de 
Maracanaú, em 1952, criou novos postos de 
atendimento no interior do Ceará e conseguiu 
construir vários hospitais nas principais 
regiões do Estado.
Em 1957 foi escolhido para o cargo de diretor 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Ceará, onde permaneceu até 1963. 

dos Filhos de Maria e da Associação dos 
Médicos Católicos. Foi fundador e presidente 
do Instituto do Câncer do Ceará, membro da 
Academia Brasileira de Medicina Militar e da 
Sociedade Cearense de Cardiologia.
Dr. Waldemar Alcântara faleceu em dezembro 
de 1990, em Fortaleza, ao lado da esposa e 
filhos. O grande número de pessoas de todas as 
classes sociais que compareceu ao seu funeral 
foi uma demonstração da sua importância 
social, tanto na medicina, quanto na política e 
no magistério.

...foi presidente do 

Centro Médico Cearense 

e foi grande defensor 

dos interesses da classe 

médica, ajudando a 

fundar a Faculdade de 

Medicina do Ceará, em 

12 de maio de 1948.

“

“

12 de abril, Missa em ação de graças na Capela 
Profeta São João Batista.

Homenagens conferidas pelo seu centenário de nascimento
13 de abril, Sessão 
especial no plenário 
do Senado Federal 
em comemoração ao 
centenário de nascimento 
e relançamento da 
publicação “Relatório da 
Comissão Coordenadora 

27 de abril, 
Homenagem 
da Câmara 
dos 
Vereadores 
do município 
de São 
Gonçalo do 
Amarante.de Estudos do Nordeste (COCENE)”, do 

Senado Federal em versão fac-similar.

26 de abril, Descerramento de placa em honra 
ao ex-professor e ex-diretor da Faculdade de 
Medicina da UFC, Waldemar Alcântara.

10 de maio, Homenagem do Ginásio 
Valdemar Alcântara, no município de Quixadá.

Lançamento do livro “Waldemar do Ceará 
e dos Alcântaras”, da jornalista Claudia 
Albuquerque, e relançamento, em versão 
fac-similar, da publicação “A Faculdade 
de Medicina e sua Ação Renovadora”, do 
Jornalista J. C. Alencar Araripe.

25 de junho, Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Ceará, entrega 
da Medalha Governador Raul Barbosa, in 
memoriam.

20 de junho,
Sessão solene 
na Câmara 
Municipal de 
Fortaleza.
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Revista Dia do Médico, em outubro, aguardem!
Grandes Nomes da Medicina, História da Medicina, Direito Médico, 

Saúde Ocular, Saúde da Mulher e muito mais.

Informações: jornaldomedico@hotmail.com 

Projeto Jovem Gastro é sucesso 
em Fortaleza

Unicred Cariri com nova sede

O encontro reuniu 90 participantes 
e contou com a presença do 
presidente da Sociedade Cearense de 

Gastroenterologia, Robério Motta, que recebeu 
a todos com alegria e falou sobre o Projeto 
Jovem Gastro uma iniciativa da FBG. Outro 
convidado foi Hélio Rzetelna que apresentou-
se com o tema Doença Inflamatória Intestinal e 
Probióticos e Gerson Domingues, abordando a 
Doença do Refluxo Gastroesofágico.
Voltado para os residentes, estagiários, pós-

Com a presença de vários cooperados, 
autoridades e colaboradores, foi 
inaugurada em abril a nova sede da 

Unicred Cariri no Juazeiro Open Mall.
Com isso, os cooperados poderão utilizar as 
novas instalações com espaço comfortável e 

SCG - Sociedade Cearense de GastroenterologiaMedicina do Cariri

O Projeto Jovem Gastro realizado na cidade de Fortaleza no 
dia 02 de junho foi um sucesso!

Fonte: Antônio Bencardino, Gerente de Negócios Unicred Cariri | antonio.bencardino@unicredcariri.com.br

Fonte: FBG e Dr. Robério Motta, presidente da SCG - Sociedade Cearense de Gastroenterologia

graduandos, especializandos e estudantes 
de medicina e ligas acadêmicas das áreas do 
aparelho digestivo o Projeto Jovem Gastro 
aconteceu no dia 02 de junho, no Seara Praia 
Hotel, Fortaleza (CE).
O Projeto Jovem Gastro busca estimular 
a participação ativa e inovadora do jovem 
profissional, baseada em atividades de educação 
continuada, esclarecimentos a respeito do 
mercado de trabalho e promoção de maior 
integração entre os núcleos formadores.

amplo estacionamento. 
A Unicred aproveita a oportunidade e 
informa que, em sintonia com o mercado 
financeiro, reduziu as taxas de diversas 
linhas de crédito.
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Academia Cearense de Medicina, um sodalício de elevado gabarito!

Hospital do Cariri registra primeira doação de órgãos para transplante

O Jornal do Médico perguntou-me 
como vi o meu ingresso na douta 
Academia Cearense de Medicina, 

a convite. Acho que foi mera cortesia da 
SOBRAMES – Sociedade Brasileira de 
Médicos Escritores que, no seu sonho de 
interiorização, veio até o Cariri através de 
brilhante comitiva integrada pelos grandes 
médicos, Prof. Dr. Flávio Leitão, Prof. Dr. 
José Maria Chaves e Dr. Vladimir Távora 
Fontoura Cruz.
A partir deste contato inicial no Cariri, o Dr. 
Vladimir Távora Fontoura da Cruz, levou 
o meu modesto nome para a apreciação do 
brilhante colegiado que bondosamente, o 
aprovou por unanimidade, certamente por 
mera cortesia aos colegas interioranos.
O Dr. Vladimir Távora Fontoura da Cruz, 
com certeza, foi o responsável maior por meu 
ingresso na Academia Cearense de Medicina, 
o que aconteceu na engalanada noite de 17 de 
maio do ano em curso de 2012.
O que houve ali foi verdadeira apoteose 
à Medicina Cearense em uma brilhante e 
irretocável noitada cultural difícil de ser 
superada, quando, brilhantes oradores 

O Hospital Regional do Cariri (HRC) 
registrou a primeira doação de 
órgãos para transplante desde que 

foi inaugurado (08/04/2011). O Governo 
do Estado e a Secretaria da Saúde montaram 
uma operação de logística para viabilizar 
o aproveitamento dos órgãos doados. Ao 
meio-dia da sexta-feira (01/05), a Central de 
Transplantes da Sesa registrou a notificação 
de potencial doadora no HRC. No domingo 
(03/05), os órgãos doados foram transplantados 
no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e no 
Hospital Universitário Walter Cantídio.
Entre a notificação e o fechamento do 
protocolo de morte encefálica da paciente de 
41 anos, a Central de Transplantes acionou a 
Casa Civil que autorizou voo para o transporte 
da técnica responsável pela realização do 
exame e do aparelho de eletroencefalograma 
portátil. O resultado do exame recebeu o 

Medicina do Cariri

Medicina do Cariri

Por: Dr. Napoleão Tavares Neves, médico e Membro Honorário da Academia Cearense de Medicina | (88) 3532.0559

Por: Assessoria de Comunicação e Informação da Sesa, Selma Oliveira, (85) 3101-5220 / 5221

ocuparam a tribuna em verdadeira e autentica 
louvação à classe médica.
Uma vez constituída a mesa que presidiu os 
trabalhos, houve a posse dos doutores Beatrice 

Luiza de Araújo Madrazo e Napoleão Tavares 
Neves, respectivamente saudosos pelos Drs. 
Antero Coelho Neto e Vladimir Távora 
Fontoura Cruz.

Houve breve agradecimento dos dois sócios 
honorários admitidos.
Em seguida, aconteceu a solene posse da nova 
Diretoria da Academia para o biênio maio de 
2012 a maio de 2014 nas pessoas dos doutores 
João Pompeu Lopes Randal, Presidente e 
Vladimir Fontoura Cruz e demais membros 
da nova Diretoria. Houve bonitos discursos 
de despedida do Presidente que saia, Dr. 
Antero Coelho Neto e do que entrava Dr. 
João Pompeu Lopes Randal, seguindo-se 
lauto coquetel nos jardins da Reitoria, com 
música ao vivo e muita distinção.
Compete-me aqui agradecer a bela peça 
oratória que me foi dirigida pelo brilhante 
colega, Dr. Vladimir Távora Fontoura Cruz, 
consumado orador pela postura cênica, pelo 
brilho da palavra e até pela mímica.
Foi tudo irretocável e de uma beleza sem par, 
de tal modo que só me compete afirmar como 
Nero, ao avesso:
Vim
Ví 
E fiquei besta com o que ví!
A todos muito obrigado pela distinção a este 
índio Carirí aculturado.

laudo por neurologista do HRC. O protocolo 
de morte encefálica foi fechado às 2h20min 
do domingo (03/05). Após entrevista, a família 
autorizou, às 3h18min, a doação do coração, 
pulmão, pâncreas e rins.
Para o transporte da equipe de captação de 
fígado do Hospital Universitário até o Cariri e 
dos órgãos doados para Fortaleza, a Casa Civil 
autorizou outro voo. A cirurgia para retirada 
dos órgãos foi realizada no HRC às 7 horas de 
domingo. Os rins foram captados pela equipe 
de transplante renal da Fundação Leandro 
Bezerra de Menezes, da cidade do Crato. 
No Hospital Universitário, uma mulher de 
49 anos recebeu o fígado e um homem de 
43 anos recebeu o rim direito. No HGF, um 
homem de 48 anos recebeu o rim esquerdo. 
Coração e pâncreas não foram retirados por 
falta de receptor compatível e, o pulmão, por 
incompatibilidade de tamanho. A família não 

autorizou a doação das córneas.
No Ceará, o IJF é a principal unidade 
de captação de órgãos para transplantes, 
responsável, em 2011, por 70,4% dos órgãos 
transplantados no Estado no ano passado. 
No Cariri, o HRC se prepara para se tornar 
também importante unidade de captação 
no Estado e para, futuramente, se habilitar 
como unidade transplantadora. O perfil do 
HRC, assim como dos outros três hospitais 
regionais que o Governo do Estado vai 
entregar à população em Sobral (Hospital 
Regional Norte), Quixeramobim (Hospital 
e Maternidade Regional do Sertão Central) 
e na Região Metropolitana de Fortaleza 
(Hospital Regional Metropolitano), comporta 
a realização de transplantes.
O Ceará vem registrando recordes sucessivos 
de transplantes ano a ano. Em 2011, o 
Estado superou pela primeira vez a marca 

de mil transplantes, atingindo o total de 
1.297 procedimentos. Este ano, até o dia 
06/06, já haviam sido realizados no Estado 
486 transplantes – 103 de rim, três de rim/
pâncreas, 14 de coração, 70 fígado, dois de 
pulmão, oito de medula óssea, 377 de córnea, 
um de pâncreas isolado, um de pâncreas pós-
rim e sete de esclera.
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Medicina SobralenseMedicina Potuiguar

Fonte: Secretaria de Saúde e Ação Social de Sobral/CeFonte: fenam.org.br

contemplados com 5.375.000 cartões.
O Sistema Municipal de Saúde de Sobral 
atende aproximadamente 1,5 milhão 
usuários do município e de toda a Região 
Norte do Ceará.

MAIS SOBRE O CARTÃO
Quatro Portarias foram publicadas pelo 
Ministério da Saúde instituindo o Marco 

O potiguar, Geraldo Ferreira Filho, 
presidente do Sindicato dos 
Médicos do Rio Grande do Norte, 

será o novo presidente da Federação Nacional 
dos Médicos (FENAM). Ele foi eleito neste 
sábado, 26 de maio, durante o XI Congresso 
da FENAM, que reuniu representantes dos 
53 sindicatos médicos do país, na cidade de 
Natal. Concorrendo em chapa única, ele foi 
eleito por unanimidade e aclamação. Geraldo 
substituirá Cid Carvalhaes, que assumiu a 
entidade em 2010, e emocionado, desejou 
boas-vindas aos novos diretores.
A nova diretoria, composta pela presidência, 
vice-presidência, 12 secretarias, dez diretorias, 
além do Conselho Fiscal e seis regionais, 
comandará a entidade a partir de 1º de julho, 
no biênio 2012/2014. A posse da futura 
diretoria ainda não tem data definida.
Em seu primeiro discurso, Geraldo Ferreira 
agradeceu a todos que o acompanharam neste 
processo. “Agradeço aos meus familiares, 

Dr. Odorico Monteiro lançou em 
Sobral, o Cartão Nacional de Saúde

Geraldo Ferreira é eleito presidente 
da Federação Nacional dos Médicos

amigos e pela generosidade dos estados do 
Nordeste que me indicaram à esta eleição e o 
acolhimento de todos os outros estados que 
me apoiaram. Deixo o meu compromissos 
com as causas médicas, que deverão ser 
levados adiante pela administração de cada 
sindicato. Nossa diretoria está pronta, e como 
presidente dos médicos do Brasil, lutarei por 
eles em cada pedaço deste país.”
O Ministro da Previdência, Garibaldi Alves 
Filho, prestigiou o evento. “Tenho satisfação 
de ser testemunha do que aconteceu no final 
destes trabalhos, onde todas as resoluções 
que foram aprovadas se deram de forma 
democrática, o que significa dizer que o 
Congresso teve um encaminhamento que 
respeitou a opinião de cada sindicato e de cada 
membro da FENAM. Tenho uma satisfação 
muito grande também em saber que um 
potiguar será o próximo presidente desta 
entidade,” disse o ministro ao se referir ao 
presidente eleito.

Presidente – Geraldo Ferreira Filho
Vice-presidente – Otto Fernando Baptista
Secretário-geral – João Batista de Medeiros
1º Secretário – José Tarcísio da Fonseca Dias
Secretário de Finanças – Cid Célio Jaime 
Carvalhaes 
Diretor de finanças – Mário Antonio Ferrari
Secretário de Assuntos Jurídicos – Vânio 
Cardoso Lisboa
Diretor de Assuntos Jurídicos – Marcelo 
Alvarez Quinto
Secretário de Comunicação – Rodrigo 
Almeida Souza
Diretor de Comunicação – Waldir Araùjo 
Cardoso
Secretário de Formação e Relações Sindicais 
– José Erivalder Guimarães de Oliveira
Diretora de Formação e Relações Sindicais – 
Lúcia Maria de Sousa Aguiar do Santos
Secretário de Formação Profissional e 
Residência Médica – Jorge Luiz Eltz de Souza
Diretor de Formação Profissional e 
Residência Médica – Antônio José Pereira 
dos Santos
Secretário de Relações Trabalhistas – 
Eduardo Santana
Diretora de Relações Trabalhistas – Janice 
Painkow
Secretário de Benefícios e Previdência – João 
Fonseca Gouveia
Diretor de Benefícios e Previdência- 

Fernando Antônio Nascimento e 
Nascimento
Secretário de Saúde Suplementar - Márcio 
Costa Bichara
Diretor de Saúde Suplementar – Álvaro 
Norberto Valentin
Secretário Direitos Humanos, Discriminação 
e Gênero: - José Roberto Cardoso Murisset
Diretora de Direitos Humanos, 
Discriminação e Gênero: Maria Rita de Assis 
Sabo Brasil
Secretário de Educação Permanente – 
Deoclides Cardoso Oliveira Junior
Diretor de Educação Permanente – Ari 
Wajsfeld

Conselho Fiscal
T1 – Elza Luiz de Queiroz
T2 – Anete Maria Barroso de Vasconcelos
T3 – Rosilene Alves de Oliveira

Suplentes
S1 – Adolfo Silva Paraíso
S2 – Ellen Machado Rodrigues
S3 – César Augusto Ferrarezi

Representantes junto às entidades 
sindicais de grau superior

Titular – Jacó Lampert
Suplente – Tarcisio Campos Saraiva de Andrade

“a meta é universalizar 

o Cartão Nacional 

de Saúde até 2014, 

garantindo que o 

cidadão já saia da 

maternidade com seu 

número”

Conselho Municipal 
de Saúde, dentre 
outras autoridades.
Ao todo, 189 mil 
cartões serão entregues 
aos sobralenses, 
mesmo os que 
possuem plano de 
saúde privado.
A a expectativa é de 
que o Ceará seja um 
dos primeiros Estados 
do país a universalizar 
o uso do Cartão. As 
cidades de Sobral e 
Ubajara, que também 
recebeu solenidade 
neste sábado (26), 
integram a primeira 
etapa de implantação 
do Cartão, que 
contempla 1.300 
municípios com 
100% dos usuários 
cadastrados no 
Cadastro Único dos 
Usuários do SUS 
(CadSUS) e Sistema de 
Regulação (SisREG) 
implantados.

Em solenidade realizada na Escola de 
Saúde Pública Visconde de Saboya 
de Sobral, o secretário de Gestão 

Estratégica e Participativa do Ministério 
da Saúde, Odorico Monteiro, lançou dia 
26/maio, o Cartão Nacional de Saúde. 
Prestigiaram a solenidade o prefeito 
Veveu Arruda, secretário da Saúde e Ação 
Social, Carlos Hilton Soares, membros do 

Até o momento, foram solicitadas a 
fabricação e distribuição de cerca de 19 
milhões de cartões para todo o Brasil. 
Deste total, 902 mil cartões para o Ceará. 
Até o final deste ano, a previsão é de que 
outros 151 municípios cearenses sejam 

Regulatório do Cartão 
Nacional de Saúde. 
O primeiro processo 
de higienização 
permanente dos 
bancos de dados 
deve estar concluído 
ainda este semestre. 
Em evento que 
aconteceu em 09 
de maio, no Rio de 
Janeiro, o secretário 
Odorico Monteiro 
entregou à Agência 
Nacional de Saúde 
mais de 30 milhões 
de números do 
Cartão, pertencentes 
a usuários das 
operadoras de planos 
de saúde. A atualização 
e registro dos dados 
repassados pela ANS 
atende determinação 
da Portaria de criação 
do Sistema Cartão 
Nacional de Saúde, 
prevendo que todo 
cidadão brasileiro terá 
seu registro único no 

SUS. A medida vai fortalecer o controle e 
o ressarcimento, pelas operadoras, ao SUS. 
Segundo Odorico Monteiro, “a meta é 
universalizar o Cartão Nacional de Saúde 
até 2014, garantindo que o cidadão já saia da 
maternidade com seu número”.

CONFIRA OS NOMES QUE COMANDARÃO A FENAM, 
BIêNIO 2012/2014:

Ao centro o presidente eleito da FENAM Dr. Geraldo Ferreira


