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Caros leitores, mais uma edição do JM (nº 
47), a última de 2012 com reportagens e 
artigos sob a chancela de conceituados 

nomes da medicina.
Destacamos nesta edição as homenagens 
conferidas a medicina cearense pela passagem 
do Dia do Médico, uma parceria entre Jornal do 
Médico, Academia Cearense de Medicina, Unimed 
Fortaleza, Unimed Cariri e Unicred Cariri.
Para a coluna “História da Medicina”, a Dra. Ana 
Margarida traz o artigo sobre “Edward Jenner 
e a Vacina”. Continuando a série “Literatura” 
adocicanado a nossa leitura, a Presidenta da 
SOBRAMES/CE, Dra. Celina Côrte Pinheiro traz 
o interessante artigo “Indiferente”.
Já o Ac Dr. Marcelo Gurgel traz seu artigo sobre 
“A Antologia da SOBRAMES de 2012”.
No Cariri o imortal Ac Dr. Napoleão Tavares 
Neves traz seu artigo sobre “Dr. Herculano Silva, 
Um Ás da Prótese de Fêmur no Cariri”, além das 
homenagens pelo Dia do Médico. Em Sobral/
Ce os destaques estão para “Hospital do Coração 
Padre José Linhares Ponte, referência  hospitalar 
no Estado do Ceará” e “Unimed Sobral, referência 
em cooperativismo médico”.
Na Medicina Potiguar destacamos a “Parceria 
entre CFM, FBH e Romário pode garantir mais 
vagas para treinamento a pessoas com deficiência”.
Aproveitem a edição 47 do JM, em Fevereiro do 
próximo ano estaremos de volta em definitivo no 
formato Revista com reportagens, artigos e muitos 
outros destaques da Medicina.
Deixamos registrado a você leitor, nosso especial 
agradecimento, que ao longo desse ano vem nos 
acompanhando nessa longa jornada. Agradecemos 
também aos nossos parceiros comerciais, que 
além de publicarem suas mensagens publicitárias, 
colaboram com o contínuo desenvolvimento do 
JM. Muito obrigado!
Por fim, desejamos a todos um Natal com muita 
paz e harmonia e um 2013 repleto de realizações! 
Até lá!
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A Medicina na Literatura

A Antologia da SOBRAMES de 2012

A Sociedade Brasileira de Médicos 
Escritores (SOBRAMES), órgão 
representativo dos que cuidam do 

corpo, enquanto lavam a alma, foi criada, 
como ente nacional, há mais de trinta 
anos, possuindo filiais na maioria das 
unidades federadas. A Regional do Ceará 
(SOBRAMES/CE), uma das pioneiras 
sucursais do Brasil, funcionando, sem 
solução de continuidade, há mais de três 
décadas, caracteriza-se por ser uma das com 
maior atividade no País.
As Antologias da SOBRAMES/CE tiveram 
a sua largada em 1981, sob o selo editorial 
do Centro Médico Cearense, com o 
título “VerdeVersos: antologia poética”, 
uma iniciativa comandada pelos médicos 
Emanuel de Carvalho e Paulo Gurgel, 
respectivamente, primeiro e segundo 
presidente desse grêmio literário. Na 
sequência, três antologias ainda sairiam 
editadas pelo CMC: Encontram-se: verso 
e prosa (1983), Temos um pouco: prosa & 
poesia (1984) e Criações. (1986). Foi só a 
partir de 1987, que os livros passaram a ter 
selo editorial próprio da SOBRAMES/CE.
Presentemente, em 2012, trinta e um anos 
após a publicação seminal, a produção 
literária chega à sua 29ª edição, exibindo 
pujante avanço, com expressa qualidade, 
servindo para estimular o surgimento de 
novos escritores no meio da classe médica, 
e até estimulando carreira solo de alguns 
confrades sobramistas, em seus lançamentos.
A escolha do presente título “Murmúrios 
Literários”, proposta pelo sobramista João 
Brainer Clares de Andrade, interno do Curso 
de Medicina da Uece, foi a mais votada 
entre as tantas denominações sugeridas por 
ele, as quais, por sinal, poderão vir a lume, 
nas próximas coletâneas. 

Por: AC Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva, Editor, Sobramista, Membro titular da Cadeira Nº 18 da ACM | E-mail: marcelo.gurgel@uece.br

O título atual é bem sugestivo e apropriado 
à prestação de homenagens póstumas aos 
sobramistas falecidos no ano em curso: o poeta 
Hamilton Monteiro, por intermédio do seu 
amigo e colega Geraldo Beserra, e o cronista 
Airton Monte, louvado em versos pelo poeta 
José Telles, e, em prosa, por Marcelo Gurgel.
O fato é que o nome escolhido faz lembrar 
a letra da antiga canção do repertório de 
Miltinho: “Rio, caminho que anda e vai 
resmungando, talvez uma dor...”
Essa obra, cotejada com as anteriores, bate 
recorde em número de colaboradores, 
uma vez que dela tomam parte cinquenta 
e um sobramistas, dos quais quarenta e seis 
médicos, dois estudantes de medicina e três 
não médicos, estes enfileirados entre os 
bons amigos da SOBRAMES/CE.
Convém destacar as marcantes contribuições 
da prefaciadora, a poeta Regine Limaverde, 
professora da UFC, além de imortal da 
Academia Cearense de Letras (ACL), que 
enobrece essa edição e ratifica a estreita 

interação, envolvendo a SOBRAMES/
CE e a ACL, e do colega sobramista Isaac 
Furtado, dublê consagrado de artista plástico 
e cirurgião plástico, exímio igualmente no 
manejo do bisturi e do pincel, responsável 
pela concepção e elaboração da capa.
De novo, a SOBRAMES/CE dá a sua receita 
de sucesso. E o faz de uma forma precisa, 
com recomendação de uso do seu produto, 
na dose certa e no tempo exato, como 
manda a posologia da boa leitura. Isso, 
agora, é reforçado com mais “Murmúrios 
Literários”, ganhando densidade e atraindo 
um número ainda maior de leitores 
frequentes dessa antologia quase trintona, 
rearranjada na presente publicação, para 
consagrar o lema de quem “sabe faz a hora, 
não espera acontecer”.
Aos sobramistas, toda a nossa laetitia pela 
parceria cada vez mais promissora, e mais 
identificada com os anseios dessa sociedade 
de mostrar o belo, por meio da palavra 
escrita, em forma de prosa e de versos.

“...trinta e um anos após a publicação seminal, a produção literária 
chega à sua 29ª edição, exibindo pujante avanço...”
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História da Medicina

Edward Jenner e a Vacina 
Por: Ana Margarida Furtado Arruda Rosemberg, médica e historiadora
E-mail: anamargarida50@uol.com.br

Edward Jenner (1749-1823) foi cientista, 
naturalista e médico inglês inventor da 
vacina antivaríola. No século XVIII, em 

Londres, as epidemias de varíola matavam de 
20% a 40% das pessoas. Os que sobreviviam 
ficavam desfigurados ou cegos. 1/3 da população 
apresentava cicatrizes e 2/3 dos cegos tinham 
tido varíola. A partir da vacinação, a incidência 
foi caindo até que, em 1980, a varíola foi banida 

material extraído de uma vesícula de varíola. 
Era a variolização. Em 1735, cerca de 850 
pessoas foram submetidas à variolização, na 
Grã-Bretanha. Entretanto, seu sucesso era 
relativo, pois 12% das pessoas morriam. Era 
preciso inventar um método mais seguro de 
prevenir a varíola. Foi Jenner, o inventor que 
nasceu no dia 17 de maio de 1749, em Berkeley, 
na Inglaterra. Com 13 anos, foi ser aprendiz de 
um cirurgião rural. Em 1770, mudou-se para 

Londres e estudou medicina. Voltou à sua 
cidade natal e realizou experimentos contra a 
varíola. Jenner extraiu o pus da mão de uma 
ordenhadora com varíola bovina e o inoculou 
em um garoto de 8 anos, James Phipps, em 
quatro de maio de 1796. Ele contraiu a doença 
de forma branda. Depois, inoculou, no garoto, 
líquido extraído de uma pústula de varíola 
humana. James não adoeceu. Estava imune à 

“Era preciso inventar um 
método mais seguro de prevenir 

a varíola. Foi Jenner, o 
inventor.”

da Terra ( Se essa Terra 
for no sentido de Planeta 
é com letra maiúscula). 
Desde a antiguidade, 
buscou-se a cura da varíola. 
Curandeiros da China e 
Índia criaram uma técnica 
de imunização. Trituravam 
as cascas das feridas dos 
variólicos e sopravam o 
pó nas narinas das pessoas. 
Com isso, estimulavam 
o sistema imunológico, 
prevenido casos graves. 
Os árabes faziam incisões 
nos braços e esfregavam o 

varíola. O reconhecimento 
em seu país só veio após 
médicos de outros países 
adotarem a vacinação. 
Em 1904, no Rio de 
Janeiro, uma campanha 
de vacinação obrigatória, 
comandada por Oswaldo 
Cruz,  causou uma 
violenta revolta popular 
que ficou conhecida como 
“A Revolta da Vacina”. 
Jenner faleceu em 1823. 
Se ele estivesse vivo 
ficaria maravilhado com o 
número de doenças que a 

vacinação hoje é capaz de combater. O mundo 
terá sempre uma dívida de gratidão com 
Jenner por ter inventado a vacina, uma das dez 
supremas descobertas da medicina.

A saúde pública em Fortaleza 
e a transição

A transição na área de saúde, entre a 
gestão que se finda e a nova gestão 
que estará à frente do destino da 

nossa cidade nos próximos quatro anos, tem 
se mostrado pouco ou sem transparência e 
nos deixa preocupados apesar de esperançoso 
em uma melhoria da qualidade de saúde 
oferecida à população usuária do SUS e de 
melhores condições de trabalho. A situação 
atual da saúde na cidade de Fortaleza foi o 
tema principal na última eleição e é o maior 
desafio para o próximo prefeito.
Hospitais e postos de saúde sucateados, 
cobertura de apenas 36% da população 
pelo PSF (Programa de Saúde da Família), 
falta de medicamentos, filas enormes para 
procedimentos eletivos, como exames e 
cirurgias, falta de diálogo entre gestão e 
servidores, baixos salários e obras paradas 
em diversos equipamentos de saúde vêm 
mostrar o descaso da atual gestão com o 
povo mais carente da nossa cidade.
No primeiro turno da eleição municipal, o 
Sindicato dos Médicos trouxe de maneira 

Saúde Pública

Por: Dr. José Maria Pontes, Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará

democrática todos os candidatos a prefeito 
para discutir e sugerir ideias para uma 
nova Fortaleza de paz e, no segundo turno, 
estiveram presentes no nosso sindicato 
no Dia do Médico, 18 de outubro, os dois 
candidatos que assinaram um documento 
no qual se comprometiam que se eleitos, 
realizariam todos os nove itens proposto por 
nós, que iam desde concurso público até a 
recuperação de todos os equipamentos de 
saúde em âmbito municipal.
Sabemos que o setor de urgência e 
emergência na nossa cidade é o mais crítico 
e que outros setores ficam muito a desejar e 
que será necessário um investimento maior 
na área de saúde para que realmente se possa 
recuperar toda estrutura sucateada e para 
que isso ocorra é necessária uma decisão 
política do novo prefeito de investir pesado 
na área de saúde. Por ser médico e estudioso 
do assunto, estamos na torcida que o novo 
chefe do executivo possa recuperar uma 
das áreas sociais mais carente para nossa 
população que é o setor saúde. 

“Sabemos que o setor de urgência 

e emergência na nossa cidade é 

o mais crítico e que outros setores 

ficam muito a desejar...”
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Entrevista com 
o Reitor da 
Unichristus,
Dr. José Rocha
JM - Doutor José Rocha, quais 
etapas percorridas que o senhor destaca pela 
Faculdade Christus ter se tornado o Centro 
Universitário Christus?
Dr. José Rocha - A primeira foi encontrar 
professores com elevada competência acadêmica 
e grande capacidade de trabalhar em equipe. Esta 
foi a primeira e mais importante etapa.
Na sequência, foram organizados currículos 
adequados a cada curso, visando a excelência no 
futuro exercício profissional dos nossos alunos. 
As instalações físicas foram projetadas visando à 
compatibilização com o projeto pedagógico, cuja 
realização foi com grande esforço econômico. 
Por último, os equipamentos necessários foram 
inseridos nos diversos ambientes educacionais, 
possibilitando a ação educacional da nossa instituição. 

JM - Quais são os impactos e benefícios 
imediatos para a instituição e também para 
o seu corpo docente e discente?
Dr. José Rocha - Os professores da instituição 
foram incluídos em plano de carreira, que está 
em fase inicial. Cursos e capacitação profissional 
ocorrem com frequência regular, buscando 
sempre o crescimento profissional dos professores 
e melhor desempenho dos nossos alunos. A 
especificação desses cursos leva em consideração 
as especificidades de cada curso. 
A instituição tem autonomia para criar novos 
cursos no município de Fortaleza e validar os 
diplomas universitários entregues aos seus alunos.   

JM - Após esse merecido reconhecimento, 
quais são as metas e projetos traçados pela 
Diretoria do Centro Universitário Christus?
Dr. José Rocha - Pretendemos continuar a 
aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, 
oferecendo para a nossa cidade cursos superiores 
de muita qualidade. Agora com maior autonomia. 

Faculdade Christus agora é UNICHRISTUS

Há 17 anos, oferecendo curso superior 
de qualidade, a Faculdade Christus 
tem se estabelecido como um dos mais 

conceituados centros de ensino superior no Ceará.  
Desde 1995, a Faculdade Christus investe na 
formação de profissionais qualificados para 
o mercado cearense. A instituição chegou 
ao mercado, oferecendo dois cursos: o de 
Administração de Empresas e o de Pedagogia, 
e as aulas eram realizadas apenas no período 
da noite. Desde o início, a qualificação dos 
professores foi uma das marcas registradas 
da Faculdade, e, devido a isso, 70% do corpo 
docente era composto por mestres e doutores. 
Hoje, com quase 17 anos de atividade, a 
Unichristus cresceu. Até o primeiro semestre 
de 2012, já se formaram cerca de 1800 alunos. 
A infraestrutura foi pensada para oferecer 
uma formação mais completa aos futuros 
profissionais da instituição. Os três campus, 
Dom Luís, Parque Ecológico e Dionísio Torres 
contam com modernas salas de aula, auditórios, 
bibliotecas e laboratórios de última geração. 
O centro de ensino disponibiliza atualmente 
onze cursos. São eles: Administração de 
Empresas, Administração Hospitalar, Direito, 
Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, 
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 
Fisioterapia, Enfermagem, Tecnológico em 
Radiologia e Medicina. Além dos cursos de 
graduação, a instituição oferece cursos de 
pós-graduação nas áreas jurídica, contábil, 
educacional e saúde. 
A responsabilidade social é também um atributo 
importante pautado pela Unichristus. O Plantão 

Ensino Médico

Há 17 anos oferecendo curso superior de qualidade, a Faculdades Crhistus tem se estabelecido como 
um dos mais conceituados centros de ensino superior no Ceará. 
Por: Jorn. Jaqueline Amorim, Repórter Jornal do Médico, atendimento@jargollo.ppg.br 

Alegre, projeto desenvolvido pelos alunos de 
Medicina, proporciona momentos de alegria e 
descontração às crianças carentes e com graves 
enfermidades. Certamente, esses momentos 
levam essas crianças a conviverem de forma 
mais lúdica com o momento difícil que estão 
passando. 
Todas as atividades, de forma direta ou indireta, 
são consideradas acadêmicas e oportunizam 
aos alunos a aquisição de novos conteúdos e o 
desenvolvimento de hábitos e atitudes que serão 
muito úteis para um desempenho profissional 
de sucesso. 
A pesquisa também é bastante estimulada na 
instituição. Os alunos são instigados a escrever 
artigos, que são publicados em revistas científicas; 
e equipes de alunos e professores, durante os 
últimos anos, escreveram livros, que hoje são 

utilizados também em outras instituições. 
Os cursos tecnológicos em Radiologia e 
Medicina alcançaram nota 5, o nível mais alto 
no Índice Geral de Cursos da Instituição – 
IGC - que indica a qualidade para faculdades, 
universidades e centros universitários. Este 
indicador é baseado na qualidade dos cursos 
de graduação e pós-graduação (mestrado e 
doutorado). A IGC avalia as qualidades e 
as informações de infraestrutura do curso, 
instalações físicas e a quantidade de docentes 
no curso. 
Devido a uma boa avaliação dos cursos e o 
bom conceito geral da Faculdade Christus 
pelo MEC, a instituição deu mais uma passo a 
frente. A portaria 1098 de 31 de agosto de 2012 
transformou a Faculdade Christus em Centro 
Universitário – Unichristus.
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Jornal do Médico lança edição especial para 
o Dia do Médico e homenageia a classe médica cearense
O Jornal do Médico chega à sua 46ª edição, com um aspecto inovador, o formato revista. Além do 
lançamento, o veículo de comunicação em parceria com a Academia Cearense de Medicina homenageia 
nomes da medicina no Ceará.

Homenagens Dia do Médico

O Jornal do Médico chegou à sua 46ª 
edição, com inovação e lançou o 
formato revista. A publicação especial 

tem como objetivo enaltecer a atividade 
médica e homenagear as suas respectivas 
entidades representativas em alusão ao Dia do 
Médico, comemorado em 18 de outubro. A 
edição é composta por reportagens exclusivas, 
homenagens póstumas e artigos com a 
participação de grandes nomes da medicina.
Na noite do dia 26 de outubro, aconteceu no 
Auditório Castelo Branco da UFC (Reitoria) 
em conjunto com a solenidade de posse de 
02 novos imortais da medicina na Academia 
Cearense de Medicina, Dr. Henry Campos 
e Dr. Sebastião Diógenes, o lançamento da 
revista e as homenagens às entidades médicas 
e médicos centenários (In Memoriam) com a 
comenda  “Jornal do Médico, Dia do Médico”.
O Acad. Dr. Marcelo Gurgel afirmou que se trata  
de mais um momento grandioso e dessa vez de 
forma combinada. “A academia dá posse com 
regularidade a novos imortais, a novos membros 
da casa eleitos de forma muito cuidadosa. E 
desta, nós vamos conciliar uma posse com 
outras atividades. A posse do Dr. Sebastião, 
conhecido professor de otorrinolaringologia, 
figura muito querida no meio médico cearense e 
simultaneamente nós vamos ter outra atividade, 
como o lançamento da revista Jornal do Médico”, 
disse o Acad. Dr. Marcelo Gurgel.
Para o Acad. Dr. Flávio Leitão, o Jornal do 
Médico juntamente com o patrocínio da 
Academia Cearense de Medicina homenageou 
três luminares da medicina cearense que 
completariam cem anos se vivos fossem, que são 
os doutores Guarany Mont’Alverne, Joaquim 
Eduardo de Alencar e Waldemar Alcântara, que 
foi governador do Estado inclusive. “Além dessa 
homenagem a eles três, o João Barbosa Pires de 
Paula Pessoa que é o decano da gastroenterologia, 
das doenças do estômago, também está 
sendo homenageado e o Jornal do Médico e a 
Academia resolveram prestigiar as entidades que 

Por: Jorn. Jocasta Pimentel, Repórter Jornal do Médico, atendimento@jargollo.ppg.br 

Unimed, Dr. Ximenes, é uma importância 
muito grande as homenagens que vêm do meio 
médico, porque a Unimed existe justamente 
para isso. Dr. Tales Sampaio, representante 
da Associação Médica Cearense, disse que a 
entidade fica sensível, pois está num momento 
de preparação ao seu centenário. “Esse prêmio 
vem contemplar e coroar todo esse trabalho 
e faz parte da história de todos os médicos, 
que participaram direta ou indiretamente da 
Associação Médica. Então, a Associação Médica 
agradece esse prêmio e fica muito feliz em 
participar desse momento”, declarou Dr. Tales. 
Também homenageado, o Conselho Regional 
de Medicina foi representado pelo Dr. Lino 
Holanda que afirmou que a homenagem é 
gratificante para o Conselho, a atual diretoria e os 
conselheiros por ser uma homenagem vinda da 
Academia Cearense de Medicina. “Realmente, 
isso enobrece o nosso trabalho e eu fico muito 
agradecido e satisfeito”, disse Dr. Lino.
As famílias dos médicos centenários estiveram 
presentes para receber a comenda concedida 
pelo Jornal do Médico e Academia Cearense 
de Medicina. Segundo a filha de Waldemar 
Alcântara, seu pai foi uma pessoa de muita atuação 
tanto na medicina, como na política do Estado do 
Ceará. “Na medicina, a gente pode citar como 
uma coisa máxima, a maior contribuição que ele 
deu foi a fundação da Faculdade de Medicina e, 
trinta anos depois, ele fundou essa academia que 
hoje está apreciando a sua memória”, afirmou 
Acad. Dra. Lúcia Alcântara. 
Vera, filha do Acad. Joaquim Eduardo Alencar, 
disse que depois de tantos anos, está vendo que 
todo o trabalho que ele fez na faculdade como 
professor e pesquisador está sendo reconhecido.
Dr. Ronaldo Mont’Alverne que esteve presente 
na cerimônia acredita que o Jornal do Médico 
deu um passo a frente a homenagear vultos do 
passado e do presente, exibindo suas qualidades, 
para que não caiam no esquecimento.
A noite foi encerrada com um coquetel servido 
aos convidados.

representam os médicos 
de uma maneira geral”, 
afirmou Acad. Dr. Flávio 
Leitão.
O mais novo membro da 
academia, Dr. Sebastião 
Diógenes descreveu o 
significado da cerimônia 
para ele “É um momento 
muito importante, 
porque é o coroamento 
de toda uma jornada que 
tenho correspondido 
com as expectativas das 
pessoas, dos colegas, 
dos pacientes e da 

sociedade”, pontuou Dr. 
Sebastião.
Algumas entidades 
médicas também 
foram homenageadas: 
Academia Cearense de 
Medicina, Conselho 
Regional de Medicina, 
Sindicato dos Médicos, 
Associação Médica 
Cearense, Associação 
Médica Brasileira, 
Associação dos Hospitais 
do Estado do Ceará e 
Unimed Fortaleza.
Para o representante da 

Ac. Dr. Ronaldo Mont’Alverne [Homenagem 
Centenário Dr. Guarany Mont’Alverne] e Ac. Dr. 

Randal [Pres. ACM]
Vera Alencar [Homenagem Centenário Acad. Joaquim 

Eduardo Alencar] e Ac. Dr. Randal [Pres. ACM]

Ac. Dra. Lúcia Alcântara [Homenagem 
Centenário Acad. José Waldemar Alcântara e 

Silva] e Ac. Dr. Randal [Pres. ACM]

Esq/Dir: Dr. Sérgio Pessoa [Rep. o homenageado Prof. Pessoa, Dr. Ximenes [Rep. Unimed Fortaleza], 
Ac Dr. Lino Holanda [Sec. Geral Cremec], Ac Dr. Randal [Pres. ACM], Ac Dr. Paulo Picanço [Rep. 

AHECE], Dr. Tales Sampaio [Vice-Pres. AMC] e Dr. Wellington Carmerino [Rep. SIMEC]
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Uma comemoração de alto nível!
Medicina do Cariri

Por: Ac Dr. Napoleão Tavares Neves, da Academia Cearense de Medicina (88) 3532.0559

No dia 17 de outubro de 2012, 
o festejado Jornal do Médico 
promoveu um luxuoso evento 

comemorativo do Dia do Médico em Juazeiro 
do Norte/CE. Tudo aconteceu no requintado 
auditório da UNIMED Cariri, gentilmente 
cedido por seu Presidente, Dr. Francisco de 
Assis Sampaio que também contou com o 
apoio da Unicred Cariri.
Foi tudo muito distinto e alegre, sendo 
saudadas grandes personalidades médicas do 
Cariri: homenagem póstuma aos doutores, 
Leão Sampaio e Mozart Cardoso de Alencar, 
afora homenagens à classe médica do Cariri, à 
Unimed Cariri, à Unicred Cariri, à Cremec/
Cariri, Simec/Cariri, à AMC/Cariri e à 
Sociedade Cearense de Gastroenterologia, 
55 anos. A grande homenagem ficou para o 
Acad. Dr. Napoleão Tavares Neves, clínico, 
por haver recebido recentemente título 
honorífico de Membro da Academia Cearense 
de Medicina, em Fortaleza/CE.
A solenidade aconteceu com vários oradores, 
usando da palavra: Dr. Francisco de Assis 
Sampaio, dando boas-vindas aos presentes 
pela UNIMED Cariri, e destacando a feliz 
parceria UNIMED Cariri e Jornal do Médico; 
Dr. Prof. Herculano Silva, representando as 
famílias dos Médicos Leão Sampaio e Mauro 
Sampaio, ausente por motivos superiores; 
Dr. Gualter Matos Cardoso de Alencar, em 
nome do seu genitor, Dr. Mozart Cardoso de 
Alencar; Dr. Robério Motta, representando 
a Sociedade Cearense de Gastroenterologia 
pelos 55 anos de fundação; jornalista Juvenal 
Menezes, fundador do Jornal do Médico 
e o Acad. Dr. Napoleão Tavares Neves, 
agradecendo a comenda recebida.
Após a magna sessão, foi servido um suculento 
e variado coquetel, ao tempo em que a 
excelente edição especial do Jornal do Médico 
em REVISTA foi distribuída aos presentes, 
ensejando demasiados elogios dos presentes 
à sua bela feição gráfica, sem esquecer o seu 
excelente e eclético conteúdo!
Até o Dr. Prof. Cícero Ferreira Fernandes 
Costa, colega de turma do Médico, Napoleão 
Tavares Neves, escreveu do Recife dizendo-se 
encantado com a leitura do Jornal do Médico 
em REVISTA, destacando a surpresa de ali 

haver encontrado artigo do jornalista Juvenal 
Menezes sobre o seu particular amigo, Dr. 
Pedro Almino.
É bom que se diga que o Prof. Cícero Ferreira 
Fernandes Costa é o Médico brasileiro que 
mais entende de artes em geral, com destaque 
para a pintura e a escultura, além de ser 

...excelente edição 

especial do Jornal do 

em REVISTA foi 

distribuída aos presentes, 

ensejando demasiados 

elogios dos presentes à 

sua bela feição gráfica, 

sem esquecer o seu 

excelente e eclético 

conteúdo!

Esq/Dir: Dr. Gualter Alencar (Dr. Mozart Cardoso Alencar In Memoriam), Jornalista Juvenal Menezes (Fundador Jornal do Médico), 
Acad. Dr. Napoleão Tavares Neves, Sr. Antônio Bencardino (Gerente de Negócios Unicred Cariri), Dr. Luiz Carlos (Rep. Simec Cariri), 

Dr. Francisco de Assis Sampaio (Pres. Unimed Cariri), Dr. Erich Pires Lisboa (Rep. AMC Cariri), Dr. João Ananias (Rep. Cremec/Cariri),  
Prof. Herculano Silva (Rep. família Dr. Mauro Sampaio e Leão Sampaio), Dr. Robério Motta (Pres. Soc. Cearense Gastroenterologia), 

Publicitário Josemar Argollo (Dir. Geral Agência J. Argollo/Jornal do Médico) e Sra. Nahimi Menezes (Dir. Adm. Agência J. Argollo/Jornal do Médico)

Acad. Dr. Napoleão Tavares Neves recebe das mãos do fundador do Jornal do Médico, 
Jornalista Juvenal Menezes a comenda Jornal do Médico, Dia do Médico!

Catedrático de Tocoginecologia da Faculdade 
de Ciências Médicas de Pernambuco, além 
de Membro da Academia Pernambucana 
de Médicos Escritores, da Sociedade de 
Ginecologia e Obstetrícia de Pernambuco e da 
Sociedade de Ciências e Artes de Pernambuco. 
Uma sumidade!

Pois bem, tudo isso estimula para que o Jornal 
do Médico fique editando a partir do próximo 
ano em definitivo no formato Revista.
E aqui vale a pena repetir as verdades daquele 
Salmo que diz: “MUITO FAZ, QUEM BEM 
FAZ, O BEM QUE FAZ!”.
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Rejuvenescimento sem cirurgia  Posto do Antigo 
SAMDÚ, do 
Crato, Serviço 
de Assistência 
Médica 
Domiciliar e 
Urgência  

Tem início na França na década de 
30, uma técnica conhecida com 
CARBOXITERAPIA, quando usada 

por um grupo de cardiologistas, para pesquisas 
terapêuticas em pacientes com doença 

O Posto do SAMDÚ do Crato era constituído 
dos seguintes Médicos:

1) Dr. José Ulisses Peixoto Neto, Chefe do 
Posto,
2) Dr. Carlos Barreto de Carvalho,
3) Dr. Meudo Ribeiro da Silva,
4) Dr. João Filgueiras Teles, Médico de 
Barbalha,
5) Dr. Mário Malzone, Médico de Juazeiro 
do Norte,
6) Dr. Raimundo Coelho Bezerra de Farias, 
por último.
Este Posto Médico funcionava, mais ou 
menos, como os demais Postos de SAMDÚ 
de todo o Brasil, obviamente sem o rigor 
disciplinar do Posto do SAMDÚ de Juazeiro 
do Norte, cuja chefia era  encarnada pelo 
rigoroso cumprimento do dever do Dr. 
Carlos Irlando Pereira de Matos que 
costumava imprimir displina e seriedade em 
tudo o que dirigia.! Recentemente falecido 
em Manaus, com 80 anos de idade, deixo-
lhe aqui as minhas homenagens pelo grande 
Médico que foi, inclusive, meu parente e 
grande amigo.

Medicina do Cariri

Por: Dr. Gilmar Alves Neto (Dermatologia Estética) CRM/CE 9383, colaboração Prof. Herculano Silva (Conselho Editorial Jornal do Médico)

Por: Ac Dr. Napoleão Tavares Neves, da Academia 
Cearense de Medicina (88) 3532.0559

de 30 minutos por sessão, dependendo da área 
a ser tratada. Podendo permitido um novo ciclo 
depois de 6 a 10 meses.   A ação farmacológica, 
o CO2 se difunde facilmente, exercendo sua 
função. Sua introdução sob a pele se completa 
com um movimento de massagem manual 
que ajuda a distribuir o anidrido carbônico e 
fazê-lo circular. O CO2, ao entrar em contato 
com a graxa se difunde e, parte dele, vai aos 

reações químicas de lipólise – processo que 
rompe as células gordurosas – além de promover 
aumento da circulação de sangue na região, 
oferecendo mais nutrientes aos tecidos tratados, 
otimizando drenagem linfática da região afetada 

vascular periférica 
e a acumulação de 
graxas.  A técnica 
foi conhecida pela 
sociedade científica 
a partir da década de 
50, após publicações, 
e difundida na 
Itália, sendo usada 
e utilizada há 13 
anos em Medicina 
Estética.   O novo 
método consiste 
em pequenas doses de CO2 (gás carbônico 
medicinal) que são administradas por um 
Dispositivo de Controle de Fluxo (ICD – 
Infusion Control Device). O anido-carbônico é 

um gás atóxico, não 
embólico e presente 
n o r m a l m e n t e 
como parte do 
m e t a b o l i s m o 
celular das trocas 
gasosas. O CO2 
puro medicinal é 
o mesmo utilizado 
em cirurgias de 
videolaparoscopia, 
histeroscopia e 
como contraste em 
arteriografias. O 

tratamento consiste em aplicação subcutânea 
com agulha esterilizada similar a que se usa para 
aplicar insulina, conectada a uma mangueira 
muito fina, e um equipo especial, por meio de 
injeção hipodérmica nas regiões afetadas. O 
aparelho permite regular a velocidade do fluxo 
de CO2 (contido em um tanque de oxigênio), 
tempo de injeção e monitorar a percentagem 
de dose administrada. A carboxiterapia não 
representa toxicidade sistêmica nem efeitos 
secundários, salvo um ligeiro e fugaz desconforto 
na zona de aplicação. O ideal é poder efetuar 
duas a três sessões por semana em um total 
de 18 a 20 sessões corporais, com aplicação de 
pequenas quantidades de dióxido de carbano 
(alto grau de pureza – 99,9%), de uma duração 

glóbulos vermelhos.  Quando em contato com 
a hemoglobina, cede o oxigênio às malhas e ou 
regiões afetadas. Os primeiros resultados com 
o uso do gás se observam imediatamente, na 
qualidade da malha, na pele que torna mais lisa e 
as zonas afetadas se tornam mais finas, tratando 
de maneira eficaz o problema da celulite, 
melhorando, além disso, a circulação sanguínea.  
As indicações e regiões do corpo para aplicação 
de carboxiterapia: Gordura localizada, flacidez 
da pele, ondulações pós-lipoaspiração e HLPA 
(hidrolipoaspiração), estrias, calvíce (em fase 
de testes – com bons resultados apresentados), 
celulite (hidrolipodistrofia ginóide), linhas de 
expressão e aumentos dos sulcos faciais, nas 
bolsas abaixo dos olhos, disfunções circulatórias, 
com bons resultados em microvasos. No 
tratamento da celulite e gordura localizada, a 
infusão de gás no local tem como efeito provocar 
uma distensão que permite promover a ruptura 
de algumas células de gordura, desencadeando 

e eliminação mais rápida da gordura que foi 
mobilizada de dentro das células.  No tratamento 
da flacidez de pele, que é mais comum em 
abdômen, face interna de coxas, braços, pescoço, 
colo e região da papada, a técnica promove 
aumento do fluxo de sangue para a região, além 
de estimular a produção de colágeno e fibras 
elásticas, responsáveis pela firmeza da pele. Por 
esse mesmo princípio, a técnica tem ótimos 
resultados em tratamentos de rejuvenescimento 
facial. Estão sendo realizados na Itália e no Brasil, 
para o tratamento de estrias, principalmente as 
estrias largas, promovendo melhora da textura 
da pele e da coloração, também pelo princípio 
da renovação das fibras colágenas e de elastina.  
As contraindicações do método são: Epilepsia, 
tecidos com sinais de necrose, hipertensão 
arterial descompensada, insuficiência hepática 
e renal, insuficiência cárdio-respiratória, 
insuficiência arterial grave, gestação, trombose, 
tromboflebite e embolia.
A carboxiterapia é uma técnica boa e válida 
sempre que seja bem utilizada e aplicada por 
profissionais médicos experientes. 

Dr. Gilmar Alves Neto, Dermatologia Estética, CRM/
CE 9383
Rua São Francisco, 620, Centro, Juazeiro do Norte/CE.
Fone: (88) 3512.3019 | 8116.3454
E-mail: alvesgan@hotmail.com  

Referências:
01) http://www.drjorgepatino.com
02) Portal Educação: Cursos Online 
http://www.portaleducação.com.br
03) Dermatologia / Azulay, Rubem David, David Rubem Azulay, 
Luna Azulay , 5ª edição
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Em maio de 2013, a medicina estará reunida
no I Congresso Luso-Brasileiro de Oncologia Clínica

O I Congresso Luso-Brasileiro de 
Oncologia Clínica (CLBOC), 
presidido pelo Dr. Gothardo Peixoto 

Figueiredo Lima e promovido pela Sociedade 
Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC-CE), 
a ser realizado no período de 02 a 04 de maio 
de 2013, em Fortaleza-CE, está em fase de 
ampla divulgação com estande montado nos 
maiores eventos nacionais e internacionais, 
tais como o Congresso Português de 
Oncologia, realizado em Albufeira, ASCO 
Annual Meeting 2012 (Congresso Americano 
de Oncologia), realizado em Chicago,  ESMO 

Oncologia

Por: Imprensa Jornal do Médico, atendimento@jargollo.ppg.br

2012 Congress (Congresso Europeu de 
Oncologia) , realizado em Viena e atualmente 
no XIX Congresso Brasileiro de Cancerologia 
(CONCAN), realizado em Fortaleza. 
Nessas ocasiões, diversos médicos 
oncologistas, público-alvo do evento, tem 
recebido muito bem a notícia, inclusive 
afirmaram apoio científico ao evento, a 
exemplo  grandes expoentes da oncologia 
mundial, tais como Dr. Fernando Maluf  e 
Dr. Antônio Carlos Buzaid, este segundo 
na ocasião do CONCAN coordenou 
conferência com o tema “Discussão de Casos 

de Câncer de Mama” e contou com a presença 
de debateres de alto nível, a exemplo do Dr. 
Gothardo Lima,  presidente do I CLBOC,  
Dr. Ronaldo Ribeiro, Dra. Iane Lima e Dr. 
Eduardo Cronemberger, estes três últimos 
membros da Comissão Executiva do referido 
evento a ser realizado em Maio de 2013, 
no Gran Marquise Hotel, em Fortaleza, 
com principal objetivo de atualizar os 
profissionais de oncologia sobre os maiores 
avanços terapêuticos na área, especialmente 
nos principais temas envolvidos, tais como 
mama, pulmão, urogenital e gastrointestinal.

Conhecendo o renomado presidente do I Congresso Luso-Brasileiro de Oncologia Clínica.

Dr. Gothardo Peixoto Figueiredo 
Lima, natural de Fortaleza-CE, onde 
graduou-se em medicina pela UFC 

no ano de 1975 tendo ainda Especialização em 
Oncologia Clínica pelo Instituto Nacional do 
Câncer – INCA/RJ (1976-1977) e Título de 
Especialista em Cancerologia pelo Conselho 
Federal de Medicina (1983).

Sua experiência profissional tem os seguintes 
destaques: Diretor-Presidente da Quimioclinic. 
(Desde a inauguração em 1994), Fundador do 
Serviço de Quimioterapia do Centro de Controle 
em Oncologia - CECON/AM, Diretor do 
Centro de Controle em Oncologia em Manaus 

- CECON/AM (1978-1979), Fundador e Chefe 
do Serviço de Oncologia Clínica do Instituto do 
Câncer do Ceará - ICC/CE (1980-2000), Chefe 
do Serviço de Oncologia Clínica do Centro 
Regional Integrado de Oncologia - CRIO/CE 
(2000-2011).

Participação de importantes sociedades 
médicas:
Membro Sociedade Brasileira de Oncologia 
Clínica (SBOC), onde ocupou diversos cargo na 
diretoria, Membro da American Society of Clinical 
Oncology (ASCO), Membro da European 
Society for Medical Oncology (ESMO), Membro 
da Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC), 

Membro da Sociedade Brasileira de Mastologia 
(SBM), Membro-fundador da Sociedade 
Cearense de Cancerologia (SOCECAN), 
Membro da Sociedad Latinoamericana y del 
Caribe de Oncologia Médica - SLACON, 
Membro-fundador e atual presidente Sociedade 
Brasileira de Oncologia Clínica -  SBOC/CE.

Presidiu importantes Congressos da área:
Presidente do II Congresso Cearense de 
Cancerologia, em Fortaleza (2007), Presidente 
do XVI Congresso Brasileiro de Oncologia 
Clínica, em Fortaleza (2009) e Presidente do 
I Congresso Luso-Brasileiro de Oncologia 
Clínica, em Fortaleza (2013).

Há vários anos, ao término do 
atendimento de uma criança, em um 
grande hospital de emergência, o 

médico se surpreendeu com o pedido de uma 
mãe: “Doutor, será que o senhor pode passar um 
calmante para essa menina?” - e explicou - “Lá 
no bairro onde a gente mora, ela não pode ver 
uma facadinha que fica toda se tremendo...”
A violência disseminada passa a ser vista com 
naturalidade. Qualquer manifestação orgânica 

representa tibieza pessoal para uma comunidade 
habituada à bestialidade que, de tão corriqueira, 
já não desperta emoções. A indiferença à 
violência torna-se parâmetro de normalidade. 
Não há lugar para o medo e a indignação. Aquele 
que sofre ou reage se encontra na contramão da 
vida. Daí a tendência a se tentar inibir qualquer 
resposta do corpo ao estímulo desagradável. 
Apela-se, com naturalidade, aos medicamentos 
com o fito de se exercer controle sobre a emoção.

Literatura 

Indiferença
Por: Dra. Celina Côrte Pinheiro, médica, escritora e Presidenta da SOBRAMES/CE, E-mail: celinacps@yahoo.com.br

A violência das ruas há muito também invadiu as 
escolas. Estas deveriam ser ambientes seguros, 
serenos, destinados ao crescimento ético-
moral e intelectual. Contudo, o narcotráfico, as 
brigas de gangues, o porte de arma entre alunos 
coabitam com o aprendizado (?).  Imersos nessa 
violência, os alunos convivem pacificamente 
com tais anomalias, desde que não se sintam 
incomodados por aqueles que se desviam 
do caminho desejável. A escola, por sua vez, 

lança mão de estratégias de sobrevivência para 
proteger o alunato e os professores da violência 
que grassa em seu ambiente. Todavia, quando 
o sarcasmo da violência se torna incontrolável, 
as escolas vão a nocaute e cerram suas portas. 
À comunidade desprotegida só resta o 
silêncio... Consagra-se, dessa forma, a vitória 
dos violentos! Contudo, os bons não podem 
se omitir sob o risco de vivenciarmos uma 
realidade insustentável.

Dr. Gothardo Peixoto Figueiredo Lima
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em enfermarias. Em agosto, a instituição 
inaugurou uma das mais modernas salas 
de cateterismo cardíaco do Ceará e recebeu 
novos equipamentos, que proporcionarão um 
atendimento mais preciso e seguro aos pacientes. 
Em entrevista, o diretor do Hospital, Klauber 

Hospital do Coração Padre José Linhares 
Ponte é referência no estado 
Com equipamentos de primeiro mundo, a 
instituição possui uma das mais modernas 
salas de cateterismo cardíaco do Ceará.

Pressão alta, taxas de glicose e colesterol 
avançadas, sedentarismo, sobrepeso e 
obesidade, além de hábitos como fumo, 

baixa ingestão de frutas e verduras são fatores 
de risco para doenças cardiovasculares que, 
segundo dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), representam a principal causa de 
morte em todo o mundo.  Os dados indicam que, 
a cada ano, 17,3 milhões de pessoas morrem em 
todo o mundo em decorrência de complicações 
no coração. A estimativa da OMS é que, em 
2030, o total de mortes chegue a 23,6 milhões. 
No Ceará, segundo dados da Secretaria de Saúde 
do Estado, baseados em números do Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM/Datasus), 
em 2011, morreram cerca de 13.596 pessoas 
vítimas de doenças no aparelho circulatório. 
Desse total, 3.734 das mortes foram relacionadas 
ao coração. 
Com o objetivo de diminuir esses dados e 
proporcionar mais saúde para a população, o 
Hospital do Coração de Sobral, no Ceará, vem 
contribuindo há 16 anos com atendimento 
e estrutura de alto padrão tecnológico para o 
tratamento de problemas cardíacos. Através desse 

Medicina Sobralense

Por: Jorn. Jaqueline Amorim, Repórter Jornal do Médico, atendimento@jargollo.ppg.br

Nova Sala de Cateterismo Cardíaco

trabalho, o hospital tem se tornado referência 
nos mais variados métodos de diagnósticos 
especializados.
O Hospital do Coração de Sobral recebe 
pacientes de aproximadamente 61 cidades do 
Ceará e de estados vizinhos e contribui, além 
do atendimento clínico, com vários estudos 
nacionais e internacionais na área de Cardiologia, 
através dos quais mantém vínculos científicos 
com importantes instituições do Brasil, da 
Europa e dos Estados Unidos. O hospital conta 
uma equipe renomada, orientada pelo médico 
José Klauber Roger Carneiro, atual diretor-
geral do Hospital. São aproximadamente 143 
profissionais entre corpo clínico, cardiologistas 
clínicos, cirurgiões cardíacos, anestesiologista, 
hemodinamicistas, intensivistas, corpo de 
enfermagem, fisioterapeutas e auxiliares de 
enfermagem. 
Atualmente, o Hospital do Coração realiza cerca 
de 250 atendimentos ambulatoriais diários, 70 
atendimentos diários no pronto atendimento, 
25 cirurgias cardíacas mensais, 90 angioplastias 
coronarianas mensais, 200 internações mensais 
em UTI e 150 internamentos mensais 

JM - Quais foram os maiores impactos 
ocorridos pelas últimas melhorias realizadas 
no Hospital do Coração de Sobral no 
que tange aos pacientes, corpo clínico e 
principalmente na medicina sobralense?

Dr. Roger - Em agosto de 2012, inauguramos 
uma nova Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI) com 12 leitos, mais uma sala de 
cateterismo cardíaco (a mais moderna do estado 
do Ceará), um Pronto Atendimento específico 
para convênios (medicina suplementar) e um 
ultrassom intracoronariano acoplado a reserva 
fracionada de fluxo (FFR). Atualmente, o 
Hospital do Coração Padre José Linhares Ponte 
dispõe de 22 leitos de UTI equipados com o que 
existe de mais moderno para o tratamento de 
pacientes graves. O fato é que dispomos de duas 
UTIs que nada ficam a dever a nenhuma outra 
instituição do Nordeste. Além das conquistas 
estruturais, avançamos sobremaneira nos 
recursos humanos: a coordenadora destas 
unidades, Dra. Melissa Parente, tem pós-
graduação específica em terapia intensiva, 
com extensa formação em centros com grande 
expertise nesta área. Implantamos a assistência 
de fisioterapia durante as 24 horas, com 
profissionais também com formação dedicada à 
terapia intensiva. Como inovação, implantamos 
a coordenação de protocolos, rotinas e educação 
permanente das próprias UTIs com o objetivo 
de organizar indicadores e, sobretudo, de 
qualificar os nossos enfermeiros e técnicos de 
enfermagem durante a assistência. Quanto ao 
novo equipamento de cateterismo cardíaco, 
ele tem nos proporcionado exames com 
maior qualidade e segurança. Além disso, 
ampliamos a nossa capacidade assistencial com 
duas máquinas e passamos a atender pacientes 
provenientes de outras regiões do Ceará, 
inclusive de Fortaleza. Esse fato é histórico 
para a medicina cearense: a inversão do fluxo 
de pacientes da capital para o interior. Esta 
perspectiva, obviamente, fortalece muito a 
medicina de Sobral e nos faz figurar como 
um dos mais importantes centros da medicina 
nordestina. O novo Pronto Atendimento para 
convênios é um espaço moderno, humanizado 
e muito bem equipado, destinado a atender 
com a máxima eficiência àqueles que nos 
procuram. Enfim, são serviços que também se 
prestam às mudanças de paradigma, sobretudo 
na biotecnologia e na arquitetura hospitalar da 
nossa cidade.

JM - Entre os inúmeros desafios 
enfrentados por essa competente Direção, 
quais foram os desafios superados de 
maior relevância?

Dr. Roger - O mais importante desafio tem sido 
o convencimento intrainstitucional do valor da 
EXCELÊNCIA e do PERFECCIONISMO 
em tudo que fazemos. Espraiar esse conceito 
como o mais vital na nossa sobrevivência tem 
sido o papel de maior relevância na nossa gestão. 
Para tanto, os nossos líderes têm sido induzidos 
ao papel de pedagogos. Aqueles que ensinam os 
valores, as estratégias e como torná-los vivos no 
cotidiano da Instituição. Outro grande desafio 
tem sido o de conciliar a qualidade com o 
reembolso que nos fazem o SUS e os convênios. 
Quanto ao SUS, convivemos com uma tabela 
muito defasada, desatualizada nas inovações 
tecnológicas que a medicina tem implementado, 
além de não garantir plenamente o que 
produzimos. Quanto aos convênios, também 
nos ressentimos do pagamento insuficiente e, 
sobretudo, da política de categorização linear 
dos prestadores, desconsiderando os esforços, 
às vezes hercúleos, que alguns fazem em prol 
da qualidade, absolutamente necessária na 
assistência à saúde. 

JM -  Além de figurar como referência 
na saúde hospitalar do Estado do Ceará, 
que projetos estão sendo traçados pela 
Direção em termos de ampliação, 
tecnologia e certificação?

Dr. Roger - Temos evoluído muito na 
modernização biotecnológica do Hospital. 
Todos os nossos equipamentos estão 
atualizados e em programa de manutenção 
preventiva. Temos consolidada uma 
assistência eficiente e humanizada. O nosso 
Escritório da Qualidade é um dos serviços 
mais atuantes da Instituição. Na perspectiva 
financeira, estamos com vitalidade para o 
bom cumprimento da nova atividade. Por 
tudo isso, é hora de certificar, buscar o selo 
de qualidade. Temos sido persistentemente 
estimulados, tanto pelo Estado, como pelo 
Município. É possível que, em breve, sejamos 
a primeira instituição do interior cearense com 
certificação. Outros projetos também estão 
no nosso planejamento estratégico, como o 
fortalecimento do nosso serviço de imagem 
com a aquisição de equipamentos que possam 

Entrevista com o Dr. Klauber Roger, Diretor-Geral
do Hospital do Coração Padre José Linhares Ponte

Roger, disse que isso amplia a possibilidade 
de diagnósticos, auxiliando no tratamento de 
doenças cardiovasculares, sobretudo as doenças 
arteriais e coronarianas, que hoje são as principais 
causas de mortes em todo o mundo. 

servir tanto a Cardiologia, como a Clínica 
Médica, no seu todo. Outro grande objetivo 
é intensificar a participação do Hospital do 
Coração nos bons projetos sociais que já 
existem na nossa cidade, como a Fazenda da 
Esperança e o Abrigo Sagrado Coração de 
Jesus, para idosos. É hora de deixar os nossos 
muros e retribuir à cidade tudo de bom o que 
o seu povo tem nos proporcionado.

JM - O Jornal do Médico é um veículo de 
comunicação dedicado a classe médica 
que circula há 08 (oito) anos, veiculando 
artigos e reportagens sobre a medicina 
cearense com espaço também para a 
medicina do interior. Qual sua opinião 
sobre esta publicação?

Dr. Roger - Primeiramente, gostaria de 
dizer-lhe que não mais existe a figura do 
interior. O que predomina nos nossos dias é o 
conceito geodésico das nossas atividades. Com 
a perspectiva do conhecimento instantâneo, os 
“gaps” culturais foram, em boa parte, corrigidos. 
O exemplo disto é o que já discutimos. Hoje, 
temos a possibilidade de termos nas cidades de 
médio porte, como Sobral, os bons ventos do 
conhecimento de qualidade, em abundância 
e de forma democrática. Isto é o que vale. 
Aliás, o mundo acontece nas cidades de médio 
porte. Quanto ao Jornal do Médico, o reputo 
como absolutamente necessário. Ajuda na 
propagação das boas ideias, na celebração dos 
bons feitos e no reconhecimento àqueles que 
contribuem firmemente para uma sociedade 
melhor. Sou leitor sistemático do Jornal. 
Gosto da sua formatação e da sua intenção, 
explícita, de plataforma aos feitos da Medicina 
em todos os rincões do nosso Ceará.

Conhecendo o Diretor do Hosiptal do 
Coração Padre José Linhares Ponte.

José Klauber Roger Carneiro, Graduado em 
Medicina pela Universidade Federal do Ceará 

(1989). Residência em Clínica Médica no Hospital 
Universitário Walter Cantídio da Universidade 

Federal do Ceará. Residência em Cardiologia Clínica 
pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 
em São Paulo. Residência em Hemodinâmica e 

Cardiologia Intervencionista pelo Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia. Mestre em Clínica Médica 

pela Universidade Federal do Ceará. Doutor em 
Cardiologia pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Membro Titular da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC). Membro Titular 
da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e 

Cardiologia Intervencionista (SBHCI). Membro 
Titular da Sociedade Latino-americana de 

Hemodiinâmica e Cardiologia Intervencionista 
(SOLACI). Membro titular e fundador da Sociedade 

Norte e Nordeste de Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista. Professor Adjunto de Cardiologia 

da Universidade Federal do Ceará (Campus de 
Sobral-CE). Atual diretor geral do Hospital do 

Coração de Sobral. Editor da Revista de Cardiologia 
Invasiva da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica 

e Cardiologia Intervencionista. Atual presidente 
da Sociedade Norte e Nordeste de Hemodinâmica 
e Cardiologia Intervencionista. Atual conselheiro 

da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e 
Cardiologia Intervencionista. Tem experiência 

em Medicina, com maior atuação em Cardiologia 
Clínica e Cardiologia Intervencionista. Tem como 

linhas de pesquisa a Síndrome Coronariana Aguda, 
farmacologia adjunta na Síndrome Coronariana 

Aguda e métodos de imagem em Cardiologia 
Intervencionista.
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Unimed Sobral, referência em cooperativismo médico 

Entrevista com o gerente administrativo da Unimed Sobral

O ano de 2012 foi pleno de desafios, 
todos superados pela atual gestão 
da Unimed Sobral, que tem o seu 

conselho de administração presidido pelo Dr. 
Francisco Carlos Nogueira Arcanjo.  Com 
investimentos realizados em atendimento, 
recursos humanos, aquisição de equipamentos 
e ampliação de serviços do seu hospital, a 
UNIMED Sobral se tornou definitivamente 
a referência em prestação de serviços de saúde 
para toda a zona norte/noroeste do estado do 
Ceará.

Em destaque podemos descrever:

• Unimed Lar: Um novo conceito em 
serviços de saúde que, além de facilitar a 
recuperação do paciente, o mantém em pleno 
conforto do seu lar ao lado de sua família. 
A Unimed Lar conta com a supervisão 
de uma equipe multidisciplinar (Médico 
Coordenador, Médico Assistente, 
Enfermeiros, Fisioterapeutas, Auxiliares 
de Enfermagem, Nutricionista e 
Terapeuta Ocupacional) altamente 

Jornal do Médico - Sr. Wescley, a Unimed 
Sobral liderada pelo renomado médico Dr. 
Francisco Carlos Nogueira Arcanjo vem 
implementando inúmeras ações, como 
Unimed Lar, Mulher Unimediana e Medicina 
Preventiva para oferecer maior comodidade 
aos seus usuários. O êxito dessas realizações 
deve-se também a competência de sua gerência 
administrativa. Quais foram os maiores desafios 
enfrentados pela gerência para a consolidação 
dessas realizações?

Wescley - Foram vários os desafios, 
participações em feiras, Convenções Regionais 
N/NE e Nacional, Workshops, Planejamento 
Estratégico das Unimeds do Estado do 
Ceará. Após a participação desses eventos, 
senti-me seguro para elaborar um plano de 

Medicina Sobralense

Por: Imprensa Jornal do Médico, atendimento@jargollo.ppg.br

capacitada e atualizada, para o melhor 
atendimento aos seus usuários. Alia-se a essas 
“vantagens” para o paciente o atendimento 
INDIVIDUALIZADO, o que certamente 
contribui para uma recuperação mais rápida 
sem a necessidade de internações hospitalares. 

• Medicina Preventiva: Serviço de orientação 
que a Unimed Sobral disponibiliza aos seus 
usuários, com ações voltadas para a prevenção 
de doenças, além de estimular a cada um para 
a prática de hábitos saudáveis e estilo de vida 
que lhes distanciem cada vez mais das portas 
de hospitais e consultórios.

• Mulher Unimediana: Uma associação 
criada com o objetivo de programar ações 
sociais assistenciais à comunidade, além de 
atuar no desenvolvimento das potencialidades 
de crianças, adolescentes e adultos com 
necessidades especiais. O desenvolvimento 
dessas ações tem sido possível a partir do 
envolvimento laboral filantrópico e voluntário 
das MULHERES UNIMEDIANAS 
(cooperadas e esposas ou filhas de 

cooperados), que atuam como Agentes de 
Transformação Social e de Desenvolvimento 
pautado nos valores transcendentes, como 
ética, comprometimento, responsabilidade e o 
compartilhamento.

• Hospital Unimed Sobral: Ampliação e 
modernização dos serviços de imagem, 
com a aquisição de novos equipamentos 
de Raios X, Ultrassonografia e Tomógrafo 
Computadorizado. Os cooperados têm uma 
infraestrutura de qualidade para melhor 
atenderem sua clientela. Além disso, a 
expectativa maior é a da inauguração do 
Centro de Cardiologia Hospital Unimed 
Sobral, que contará com um moderno Serviço 
de Eletrocardiografia, Ecocardiografia, 
Ergometria cardíaca, Mapa e Holter. A 
Coordenação do Centro de Cardiologia 
Hospital Unimed Sobral funcionará 
sob a responsabilidade e a competência 
reconhecidas dos Drs. José Maria Bezerra e 
Vicente Lopes Monte Neto; os cardiologistas 
Guarany Mont’Alverne Pierre e José Gerardo 
Frota Mont’Alverne Parente, não menos 

competentes e responsáveis completarão, 
juntamente com o serviço de enfermagem, a 
equipe de recursos humanos do CCHUS. 

A Unimed Sobral conta com instalações 
próprias, bem como quase 20mil usuários, 
corpo de colaboradores capacitado e central 
de relacionamento altamente treinada para dar 
maior assistência e comodidade a todos os que 
necessitem desses serviços com o postulado de 
trabalhar pelo futuro sem esperar por ele.

negócios, com visão econômico-financeira, 
acompanhando as tendências de mercado e de 
gestão orçamentária.

Jornal do Médico - A gestão do Dr. Carlos 
Arcanjo é marcada pela ousadia e inovação 
para o crescimento da Unimed Sobral. 
Discorra sobre alguns feitos que esta gerência 
acompanhou e mencione a participação  junto 
à Diretoria Executiva.

Wescley - Acontecem periodicamente 
reuniões com os Conselhos de Administração, 
Fiscal e Técnico, com o intuito de alinhar 
planejamento mensal administrativo, 
econômico-financeiro, bem como a avaliação e 
admissão de novos serviços a serem prestados.

Jornal do Médico - A ampliação e 
modernização do Hospital Unimed Sobral 
foi mais um grande marco da gestão do Dr. 
Carlos Arcanjo. Ali vocês terão um Centro 
de Cardiologia. Como foi a participação 
administrativa nesse processo?

Wescley – Com a nova visão administrativo-
empresarial, uma marca do atual conselho de 
administração, a UNIMED contratou um 
Administrador Hospitalar que, juntamente 
com uma nova diretoria administrativa, 
clínica e técnica, elaboraram os novos planos, 
entre eles o do Centro de Cardiologia, que 
foram determinantes para o novo conceito 
de qualidade do Hospital, e por extensão da 
UNIMED de Sobral como empresa.

Francisco Wescley Alves de Sousa, nascido em Sobral no dia 19 de setembro de 1980, casado, graduado em RH pela UVA - 
Universidade Vale do Acaraú, com pós-graduação lato sensu em Gestão Empresarial Estratégica pela FA7 – Faculdade 7 de 
Setembro. Além disso, foi admitido na Unimed Sobral em 02 de maio de 1996.
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Parceria entre CFM, FBH e 
Romário pode garantir mais vagas 
para treinamento a pessoas com 
deficiência

Definida data de inauguração do 
Hospital Regional Norte

Mais um 
passo para 
fazer valer 

a lei que garante 
benefícios às pessoas 
com deficiência e de 
baixa renda foi dado 
nesta quarta-feira (6). 
A Campanha Aprendiz 
com Deficiência 
voltada à criação de 

Medicina PotiguarMedicina Sobralense

Fonte: CREMERN, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte

Fonte: Coordenadoria de Imprensa do Governo do Estado, Casa Civil, comunicacao@casacivil.ce.gov.br

com as condutas 
sociais e políticas que 
expressem legítimos 
direitos das pessoas 
com deficiência”, 
apontou o 1º vice-
presidente do CFM, 
Carlos Vital.
Na opinião de 
Romário, os brasileiros 
têm a obrigação de 

estágios remunerados em empresas de saúde 
de todo o Brasil, foi lançada na Câmara dos 
Deputados, em Brasília. O projeto é uma 
parceria entre o Conselho Federal de Medicina 
(CFM), a Federação Brasileira de Hospitais 
(FBH) e o deputado federal Romário (PSB-
RJ).
Com uma história em quadrinhos tendo 
como protagonista o tetra campeão de futebol 
Romário, uma cartilha chama os empresários 
da saúde de todo o país a abraçar a causa. A 
publicação, juntamente com cartazes, será 
encaminhada aos diretores e donos dos quase 
sete mil hospitais de todo o país, na expectativa 
de angariar adesão à proposta. “O paradigma da 
Medicina na contemporaneidade tem sua base 
na dignidade humana e torna-se relevante aos 
interesses dos médicos em poder contribuir 

A Região Norte do Estado vai começar 
o ano de 2013 com um equipamento 
que vai revolucionar a qualidade 

dos serviços de saúde ofertados. O Hospital 
Regional Norte será inaugurado no dia 17 de 
janeiro de 2013. A definição da data aconteceu 
dia 30/Outubro, em Sobral, durante reunião 
entre o governador Cid Gomes e secretários 
e técnicos ligados à obra.  Durante a reunião, 
foram definidas questões sobre energia, 
água, infraestrutura, equipamentos, além de 
estrutura externa de acesso ao HRN.
O Hospital será inaugurado em sua totalidade, 
mas o funcionamento pleno, a exemplo do que 
aconteceu com o Hospital Regional do Cariri, 
será feito por etapas.  Primeiramente serão 
realizados os procedimentos ambulatoriais, 
em seguida os exames mais elaborados, 
pequenos partos, cirurgias programadas e, 
em seguida, os serviços de emergência. A 
reunião teve as presenças  do prefeito de 
Sobral, Veveu Arruda;  os secretários Arialdo 
Pinho (Casa Civil), Arruda Bastos (Saúde) e 
o Superintendente do DAE, Quintino Vieira.
O HRN vai assistir a população de toda 
a macrorregião Norte, num total de 1,5 
milhão de habitantes dos 55 municípios. 
Com 57 mil metros quadrados de área, será 
o maior hospital do Interior do Nordeste. Na 
estrutura de assistência, terá 382 leitos. Desse 
total, 199 exclusivamente para internação. O 
número de leitos de UTI que a população da 
macrorregião Norte passará a ter com o novo 
hospital chega a 70, que somados aos 30 semi-

empunhar a bandeira. “A cartilha mostra 
que as pessoas com deficiência são capazes 
de trabalhar”. Na Câmara dos Deputados, 
Romário tem se mostrado entusiasmado com 
o trabalho de inclusão do Conselho Federal 
de Medicina. “Apesar do preconceito que 
ainda existe, nós estamos conseguindo mudar 
a mentalidade dessas pessoas e reverter esse 
quadro”, concluiu. 

Dados apontam a existência de 45 milhões de 
brasileiros com algum tipo de deficiência, o 
equivalente a 24% da população. “A lei de cotas 
pretende criar, em quatro anos, cerca de 150 mil 
vagas para portadores de necessidades especiais, 
o que é pouquíssimo”, considera o membro da 
Comissão de Ações Sociais do CFM, Ricardo 
Paiva.

intensivos da Unidade de Pediatria sobe para 
100 leitos.
No Hospital tem capacidade para realizar 60 
cirurgias por dia e até 1.300 internações por 
mês. Foram investidos R$ 229.082.947,73, 
recursos do governo do Estado e de 
financiamento com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). Desse total, R$ 
169.653.521,73 em obras e R$ 59.435.000,00 
na aquisição de equipamentos. Destaque para 
o aparelho de ressonância magnética. Com 
esse equipamento, mais uma região, além do 
Cariri, no Hospital Regional do Cariri, passa a 
ter acesso ao exame de ressonância na própria 
região onde mora. Antes dos novos hospitais 
regionais construídos pelo governo do Estado, 
a ressonância magnética, na rede pública, era 
feita apenas no Hospital Geral de Fortaleza, na 
Capital.
Os profissionais que trabalharão no HRN 
estão sendo convocado por meio de uma 
seleção pública. Do total de 1.641 vagas 
ofertadas, 697 são para profissionais de nível 
superior. Somente para médicos, são 342 
vagas.
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competência e da 
sua determinação.
Dava-lhe esta 
homenagem porque 
ele bem a merece.
Hoje, Dr. 
Herculano Silva 
tem clínica em 
Juazeiro para cuidar 
de probelmas mais 
amenos, como 
Osteoporose, Lombalgias e casos afins.
Mas fiz questão de nominar o milagre 
que ele operou em minha genitora 
pelo qual ficamos eternamente gratos 
à sua competência e rápido poder de 
decisão, como verdadeiro Ás da Cirurgia 
Traumatológica no Cariri que ele adotou 
como sua terra-mãe.

Jornal do Médico em Revista 
repercurte em Recife/PE 

Dr. Luiz Porto é agraciado com a comenda Sindical Médica 2012 

Repercursão da Medicina do Cariri

Comenda Sindical Médica 2012

Colaboração: Ac Dr. Napoleão Tavares Neves, da Academia Cearense de Medicina, (88) 3532.0559

Fonte: Assessoria de Imprensa do SIMEC, Jorn. Carolina Bede

do jaleco branco”.
Deliciei-me, sobremodo, com cada artigo por 
você escrito que enriqueceu o gabarito do 
periódico.
Na página 10 da mesma revista tem um artigo 
de Juvenal Menezes sobre “Dr. Pedro Almino 
de Queirós e Souza” (este último sobrenome 
escrito por mim). Grande figura o Pedro 
Almino, por sinal meu amigo. Em 1963, Pedro 
deslocou-se de Fortaleza, a meu convite, para 
assistir o parto de meu terceiro filho, Hélio, 
nascido em Campos Sales. Ele relata essa 
história no seu livro intitulado “Memórias de 
um tempo fugaz”.
Enriquece sobremodo, minhas leituras 
favoritas.

Cícero Ferreira Fernandas Costa

O JORNAL DO MÉDICO me 
encantou sobremaneira. Li com 
vivo interesse, a minibiografia 

do estimado amigoo escrita pelo Prof. José 
Herculano da Silva onde é espelhada uma 
caminhada de Napoleão Tavares Neves, 
exemplo de homem e de médico. Como 
resumo, é bastante significativo, mas está muito 
distante do seu incomensurável currículo. 
Parabéns, Napoleão por tão invejável carreira.
A seguir vem “Luminares da Medicina 
do Cariri”; “Como nasceu a Faculdade 
de Medicinda da UFC de Barbalha”; “O 
DOUTOR LEÃO SAMPAIO, médio que não 
aprendeu a dizer não”; “Dr. Mozart Cardoso 
de Alencar, uma explosão de inteligência 
e de otimismo”; “Dr. Mauro Sampaio, o 
grande médico com mais de meio século de 
medicina”; “Dr. Gualter Alencar, Diplomata 

A diretoria do Sindicato dos Médicos do 
Estado do Ceará escolheu o médico 
Luiz Gonzaga Porto Pinheiro para ser 

o agraciado de 2012 com a Comenda Sindical 
Médica. A Comenda tem a finalidade de 
homenagear, anualmente, um profissional que 
tenha se destacado, tanto na área de saúde, como 
na defesa da categoria. A homenagem aconteceu 
no dia 7 de dezembro com um grande e seleto 
público.

Dr. Herculano Silva, Um Ás da 
Prótese de Fêmur no Cariri 

Medicina do Cariri

Por: Ac Dr. Napoleão Tavares Neves, da Academia Cearense de Medicina (88) 3532.0559

D r. Herculano Silva, quando 
ainda Acadêmico de Medicina 
no Recife, já dava aulas de 

traumatologia na Faculdade de Ciências 
Médicas onde fez o Curso Médico, 
tornando-se um verdadeiro Ás da 
traumato – ortopedia.
Certa vez, levei-o a cuidar da minha 
genitora que fraturara o fêmur em uma 
queda no sítio. Ele, ao ver a radiografia, 
mostrou-se preocupado: era uma fratura 
transtrocanteriana do fêmur. Decidiu 
fazer a fixação dos fragmentos ósseos com 
fixador externo. Fe-lo da melhor maneira 
possível. 
Em 30 dias, retirou os fixadores e a minha 
mãe andou tranquilamente até o final da 
sua vida, mais do que nonagenária!
Foi um verdadeiro milagre da sua 

Além da entrega da Comenda, duas médicas 
também foram homenageadas. As Dras. Giovana 
Louella Aguiar Bezerra de Farias, representando o 
PSF e Penélope Matos Wirtzbiki, representando 
a Emergência do HGF.

Mini-currículo Luiz Gonzaga Porto Pinheiro
Doutorado em Cirurgia pela UFPE (2000). 
Atualmente é Professor Adjunto da UFC, 
Chefe do Serviço de Mastologia da Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand-MEAC-UFC e do 
Hospital das Clínicas-HUWC, Coordenador 
do Laboratório de Cirurgia Experimental 
Profº Dr. Saul Goldemberg (Especialista em 
Pesquisa com linfonodo sentinela), Presidente 
da Soc.Cearense de Cancerologia e profissional 
liberal, Presidente do Grupo de Educação e 
Estudos Ontológicos - Consultório Particular 
na área de Oncologia com especialidade em 
mastologia.




