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NOTÍCIAS & NOTAS

Notícia

Caros leitores, chegamos a edição mais
esperada do ano! A edição nº 52, especialmente
dedicada ao Dia do Médico e aos 09 anos do Jornal do Médico em Revista, que, graças a sua confiança, nos tornamos referência editorial sobre
Medicina & Saúde além de desfrutar de grande
prestígio com as maiores entidades médicas do
nosso estado.

Durante o encerramento desta edição, recebemos
uma última notícia do SIMEC, Sindicato dos
Médicos.

Nessa edição especial, destacamos as homenagens aos grandes personagens da medicina de
Fortaleza e da região do Cariri: Dr. Edísio Tavares
(decano da ACM) e in memoriam com Dr. Almir
Pinto (centenário de nascimento), Chico Passeata, Dr. Oziel de Souza Lima, Dr. Gothardo Lima,
Dr. José Carlos Ribeiro, Dr. Lyrio Callou (Barbalha/CE), Dr. Mário Malzoni (Juazeiro do Norte/
CE), Dr. José Ulysses Peixoto Neto (Crato/CE),
Dr. Francisco Miranda Tavares (Brejo Santo/CE)
e o Dr. Napoleão Neves da Luz (Jardim/CE).

Outra homenagem especial será direcionada para
o Serviço de Transplantes Hepáticos do Hospital
Universitário Walter Cantídio.

Enriquecendo ainda mais a nossa linha editorial, temos um novo integrante, o renomado
médico e presidente da SOCEARA, Dr. Carlos
Macedo, que traz o artigo sobre imagem clínica.
Em Sobral/CE, destacamos o pioneirismo no
cuidado à saúde da criança e da mulher com a
inauguração do Hospital da Criança e da Mulher Unimed Sobral, cooperativa presidida pelo
renomado médico Dr. Carlos Arcanjo.
Aproveitem a edição 52 do JM em Revista! Para
mais novidades, continuem acompanhando
nossos posts na Fan Page do Facebook.com/jornaldomedicoemrevista
Em dezembro, estaremos de volta com um especial sobre a II Comenda Jornal do Médico em
Revista Dia do Médico, XXVII Outubro Médico,
XXIV Congresso Cearense de Oftalmologia, além
artigos e reportagens sobre medicina & saúde.
Até lá e boa leitura! Feliz Dia do Médico doutor!

Josemar Argollo
Diretor-Executivo

A Comenda Sindical Médica edição 2013, irá
homenagear o renomado médico Dr. Raimundo
Barbosa, cardiologista do Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, aos seus
predicatos éticos e a dedicação a profissão e ao
ensino.

O evento será realizado dia 06 de Dezembro no
Tekas Buffet.
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Agência J. Argollo Propaganda & Marketing
Diretor-Executivo: Publicitário Josemar Argollo
de Menezes, Diretor de Jornalismo e Fundador:
Jorn. Juvenal Menezes [DRT-CE 1947] e Diretora
Administrativa: Nahimi Argollo de Menezes.
Jornal do Médico em Revista, fundado em 18
de Outubro de 2004.
Reportagens: Jorn. Dáphine Ponte; Edição de
Arte: Vaílton Cruz; Diagramação e Projeto Gráfico: Stúdio Uhul; Fotos: Marcildo Brito, Jeová
Dourado, Rui Norões e Fernando Farias; Revisão
e Copy Desk: Profa. Marcia Linhares Rodrigues.
Jornal do Médico em Revista nº 52/2013 [Setembro/Outubro] é uma publicação bimestral da
Agência J. Argollo Propaganda & Marketing, CNPJ:
14.045.893/0001-04, Filiada à ACI - Associação
Cearense de Imprensa.
Fone: +55 85 3063.1732 | Móvel/ Whats App:
9667.3827 | E-mail: jornaldomedico@hotmail.
com | Facebook: Jornal do Médico em Revista |
Portal: www.jornaldomedico.com.br.
A responsabilidade dos textos publicados são de
seus autores, não exprimem obrigatóriamente a
opinião da redação.

JornaldoMédico em Revista, ano IX, nº 52, Set/Out, Dia do Médico 2013

3

O QUE
VOCÊ VAI
LER NESTA
EDIÇÃO

[•] acad. dr. marcelo gurgel carlos da silva
médico, economista e membro da academia cearense de
medicina, cad. 18
[+] marcelo.gurgel@uece.br
[“] blogdomarcelogurgel.blogspot.com.br

[•] dra. ana margarida arruda rosemberg
Médica e Historiadora
[+] anamargarida50@uol.com.br
[“]anamargarida-memorias.blogspot.com.br

[•] prof. dr. José maria chaves
ex-pres. da sobrames, membro da abrames – cad. nº 3,
membro da academia limoeirense de letras – cad nº 28
[+] jmchaves37@gmail.com

SUMÁRIO

• decano

CONSELHEIROS

p. 08

• dia do médico in memoriam

p. 10 a 13

• centenário

p. 14 e 15

• t.i x saúde

p. 16 e 17

• imagem clínica

p. 18

• pioneirismo

p. 20 e 21

• patologia clínica

p. 22

• abramede

p. 23

• dia do médico

p. 24 e 25

• câncer

p. 26

• memória da mediicna

p. 27

• cariri

p. 28 e 29

• in memoriam cariri

p. 30 à 35

• saúde

p. 36

• sobral

p. 38 e 39

• mais médicos

p. 40 à 42

• oito décadas

p. 44

[•] dra. celina côrte pinheiro
médica ortopedista e presidente da sobrames-ce
[+] celinacps@yahoo.com.br

[•] acad. dr. napoleão tavares neves
médico do cariri e membro da academia cearense de
Medicina
[+] (88) 3532.0559

[•] dr. idelfonso carvalho
médico mastologista do cariri
[+] idelfonsomastologia@gmail.com

[•] prof. dr. José herculano silva
médico ortopedista do cariri
[+] amigosdaciencia@bol.com.br

jornaldomedico
facebook.com/jornaldomedicoemrevista

4

[•] dr. francisco azevêdo
médico de sobral/ce e presidente cremec/Zona norte
[+] azevedo.78@hotmail.com

JornaldoMédico em Revista, ano IX, nº 52, Set/Out, Dia do Médico 2013

JornaldoMédico em Revista, ano IX, nº 52, Set/Out, Dia do Médico 2013

5

DIA DO MÉDICO IN MEMORIAM

DR. ANTÔNIO LYRIO
CALLOU: PARTEIRO DE
MEIA BARBALHA.
no dia do médico, a cidade de barbalha/ce orgulha-se
do legado deixado pelo ilustre médico lyrio callou

A

ntônio Lyrio Callou nasceu em Barbalha, em 18
de julho de 1902, terminando medicina na Faculdade
Nacional de Medicina, do Rio de
Janeiro, em 1930, especializando-se em Obstetrícia e como tal,
fez os partos de meia Barbalha.
Homem culto, escrevia bem,
tinha uma palavra fácil. Português escorreito. Foi prefeito de
Barbalha por 10 anos, chefiando
o seu Posto de Tracoma por toda
a sua vida, transformando aquele Posto DENERU em verdadeiro pronto-socorro da cidade que
ainda não tinha hospital.
Por longo tempo, chefiou o Posto Médico da Legião Brasileira
de Assistência.
Com a sua vivência de médico,
sentiu a necessidade de Barbalha ter um hospital, fundando a
Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Barbalha
que logo fundou o portentoso
Hospital-Maternidade São Vicente de Paulo inaugurado em
1970, concluído pelo Padre Eusébio de Oliveira Lima que o
concluiu com os fartos marcos
da Alemanha através da MISEREOR, entidade filantrópica da6

quele rico País. 350 mil marcos,
então!
No Posto de Tracoma de Barbalha onde trabalhei 6 meses sob
seu comando, ele chegou a ope-

rar pterígios, depois de um ano
no Rio de Janeiro especializando-se em Tracoma. Ali ele fazia
de tudo, inclusive engessando
fraturas e fazendo suturas, já
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Era doente de honestidade, posso garantir-lhes.

que ainda não havia hospitais
na sua cidade, sendo um grande benemérito de Barbalha e do
Cariri.
Nascido de família abastada, tinha sítios e fazendas, gozando
de largo conceito médico, político e social em todo o Cariri, integrando os quadros do Centro
de Melhoramentos de Barbalha,
como um grande benemérito da
sua Terra Natal que amava acima de tudo.
Foi também fundador da Cooperativa de Crédito de Barbalha
que presidiu por longo tempo,
sem ônus para aquele modelar
estabelecimento bancário, pioneiro de Barbalha.
Fundou também o Centro Educacional Lyrio Callou que tantos
serviços tem prestado à sua Terra Natal no campo da instrução.
Chegou a ser o maior colecionador de moedas do Cariri, quiçá
do Ceará, numismática convicto.

“(...) Homem
culto, escrevia
bem, tinHa uma
palavra fácil.
português
escorreito.

Difícil mesmo é citar um melhoramento de Barbalha que não o
tenha como fundador ou inspirador, inclusive a histórica Liga
Barbalhense Contra o Analfabetismo, a única existente no Brasil das 300 Ligas fundadas pelo
Presidente Venceslau Braz. Nasceu ele no Engenho Tupinambá,
arredores de Barbalha, engenho
modelo do Cariri, cujo casarão
está sendo restaurado em boa
hora por seus filhos: engenheiro
Heraldo Luna Callou, gerente da
Venceslau Construtora Callou e
do médico Oftalmologista, José
Lyrio Luna Callou, bem sucedido industrial da Fábrica de Soros de Barbalha, a 7ª maior do
Brasil que abastece de soros os
estados do Nordeste e de parte
do Brasil.
CONSELHEIRO
[•] dr. napoleão tavares neves
| médico e membro da academia
Cearense de Medicina
[+] (88) 3532.0559
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DECANO

EDÍSIO TAVARES:
PRESTIGIADO DECANO
DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA

J

tor de Nefrologia do Hospital das
Clínicas, de 1963 a 1976.

osé Edísio da Silva Tavares
nasceu em Fortaleza, a 30
de março de 1920, filho de
Júlio Vianna da Silva Tavares e
Diva de Holanda da Silva Tavares.
Cursou o primário, no Instituto
São Luiz, e o secundário (Ginasial), no Liceu do Ceará, em Fortaleza, Ceará, e, na conformidade
da legislação educacional vigente, fez a formação complementar
(pré-médico), no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, Pernambuco.
Em 1941, começou o seu curso
médico na Faculdade de Medicina do Recife, formando-se em
1946, e logo regressou ao Ceará,
para iniciar sua atividade profissional em Tauá, onde residiu
por seis anos. Depois dessa experiência no Inhamuns, voltou
a Fortaleza, fixando residência
em definitivo e instalando o seu
consultório.
Em 1953, foi nomeado médico
do Serviço de Inspeção de Saúde
do Instituto de Previdência do
Estado do Ceará (IPEC), no qual
viria a ser chefe do Serviço Médico-Hospitalar.
Em 1956, foi admitido como professor assistente voluntário da
cadeira da Terapêutica Clínica da
Faculdade de Medicina do Ceará,
passando a contratado e depois a
docente efetivo da Universidade
8

“(...)exerceu
com grande
destaque
a clínica
particular
em clínica
médica e em
nefrologia(...).”
Federal do Ceará (UFC). Com a
extinção dessa cadeira, via reforma universitária, passou a
integrar a disciplina de Clínica
Médica, vindo a se aposentar em
1988, como professor adjunto do
Centro de Ciências da Saúde da
UFC. Exerceu a chefia do Depto.
de Medicina Clínica, em sucessivos mandatos, e a chefia do Se-

Além dessas atividades, exerceu
com grande destaque a clínica
particular em Clínica Médica e
em Nefrologia, especialidade que
abraçou com afinco e teve nele o
pioneirismo no Ceará. Enquanto
manteve atividades clínicas, foi
um ativo membro efetivo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, tendo exercido a função de Secretário
da Regional do Ceará, participado
de vários congressos nacionais de
Nefrologia com apresentação de
trabalhos científicos.
É acadêmico-fundador da Academia Cearense de Medicina, a qual
foi presidente, sendo o atual diretor de publicações, desse sodalício,
competindo-lhe a feitura dos anais
e de outras editorações. É uma
presença constante nas reuniões
dessa academia, para a qual concorre com valiosas contribuições,
mercê da sua lucidez e da memória
privilegiada que preserva.
Por seus atributos de dedicação,
idealismo e honestidade, tão
prevalentes em sua existência,
foi alvo de diversas homenagens
prestadas por seus pares e instituições médicas.
CONSELHEIRO
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[•] acad. dr. marcelo gurgel | academia cearense de medicina, cad. 18
[+] marcelo.gurgel@uece.br

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Há 38 anos cuidando da sua imagem
A PRIMEIRA

O futuro da medicina diagnóstica
chegou no Ceará.

3,0 TESLA
DO CEARÁ

Nova Ressonância Magnética da Clínica Trajano
Almeida:
3,0 Tesla de campo magnético
multitransmissão de sinais
16 canais.

O dobro de tecnologia para
um melhor diagnóstico de
seus exames.

Philips Achieva 3,0 Tesla Tx

Recém lançada na Europa pela Philips Healthcare, a RM Achieva 3,0 Tesla Tx
(Multitransmissão) é considerada pelos especialistas o mais moderno equipamento
do mercado internacional. Devido as suas características técnicas, produz imagens
mais detalhadas o que proporciona um diagnóstico mais preciso, além de reduzir
consideravelmente o tempo de exame.
É um prazer para a Clínica Trajano Almeida oferecer esta tecnologia aos cearenses.
Achieva 3,0 Tesla Tx
Multitransmissão

Transmissão Convencional

Serviços
- Ressonância Magnética 1,5T e 3,0T;
- Tomografia Computadorizada Multislice;
- Mamografia Digital;
- Radiologia Digital;

- Videofluoroscopia da deglutição;
- Ultrassonografia com Doppler Colorido;
- Densitometria Óssea;
- Exames laboratoriais;

Estacionamento gratuito e com manobristas.
RESP. TÉCNICO:
Dr. Trajano Almeida - CRM: 2002
Dr. José Joaquim Almeida - CRM: 3423

Av. Dom Luis, 200 – Fortaleza/CE – Fone/Fax: 85 3066.7900 / 3066.7916
JornaldoMédico
em Revista, ano IX, nº 52, Set/Out, Dia do Médico 2013
www.trajanoalmeida.com.br
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DIA DO MÉDICO IN MEMORIAM

FRANCISCO DAS
CHAGAS DIAS
MONTEIRO
UMA PASSEATA DE SAUDADES NO DIA DO
MÉDICO

F

rancisco das Chagas Dias
Monteiro (o Chico Passeata), nascido em Fortaleza,
em 7 de novembro de 1947, iniciou a sua graduação na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), em
janeiro de 1966, porém, devido
às perseguições da ditadura militar, somente concluiu o curso em
julho de 1976. Cursou Especialização em Saúde Pública na Unicamp, em 1984, obtendo o título
de especialista em Saúde Pública.
Em 1995, ingressou no Mestrado
Acadêmico em Saúde Pública da
UFC, encerrado em 1997. Era
especialista em Medicina Sanitária e em Clínica Médica. Começou a sua atuação profissional,
em julho de 1976, no Hospital
de Aratuba, onde trabalhou na
assistência médica hospitalar e na
saúde da comunidade. Em 1979,
aceitou o convite para trabalhar, como médico, na Secretaria
Municipal de Saúde de Campinas
-SP. Em 1986, retornou ao Ceará,
para assumir o cargo de diretor de
assistência médica da Secretaria
de Saúde do Município de Fortaleza. Em 1990, foi empossado na
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), como servi-

dor público federal. Consagrou
parte dos seus esforços em prol
das melhores condições do trabalho médico com militância em
diversas entidades de defesa do
exercício profissional. Faleceu
em Fortaleza, em 12 de agosto
de 2011, deixando um legado de
reconhecimento público, independente do matiz ideológico ou
da vinculação partidária.
CONSELHEIRO
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DIA DO MÉDICO IN MEMORIAM

OZIEL DE SOUZA LIMA
o dia do médico lembra do líder da anestesiologia

O

ziel de Souza Lima nasceu em Mossoró-RN, em
1951. Iniciou o seu curso
médico na Universidade Federal
do Maranhão, de onde se transferiu para Universidade Federal
do Ceará (UFC), formando-se em
1976. Ele foi um dos mais ativos
anestesiologistas do estado do
Ceará, destacando-se como profissional e liderança em sua especialidade. Fez Residência Médica
em Anestesiologia e tinha o título
de Especialista em Anestesiologia
(TEA) obtido por concurso da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Foi um dos fundadores da

Cooperativa dos Anestesistas do
Ceará e presidente da Sociedade
Cearense de Anestesiologia. Teve
intensa atividade no jornalismo
médico, tendo sido, por vários
anos, editor responsável pela coluna Fato Médico, publicada semanalmente. Publicou, em colaboração com Dalgimar Beserra de
Meneses, dois livros: “Garranchos
Esculpidos” e “Reflexões Espinhosas”. Faleceu em Fortaleza em 2
de julho de 2010.
CONSELHEIRO
[•] acad. dr. marcelo gurgel | academia cearense de medicina, cad. 18
[+] marcelo.gurgel@uece.br
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DIA DO MÉDICO IN MEMORIAM

GOTHARDO LIMA
o dia do médico lembra do líder nato da oncologia

G

othardo Peixoto de
Figueiredo
Lima,
médico formado pela
UFC, em 1974, foi um dos
pioneiros da Oncologia Clínica no Ceará. Ele foi o responsável, em junho de 1988,
pela implantação do Serviço de Oncologia Clínica
do Instituto do Câncer do
Ceará (ICC), tendo chefiado
esse ser viço por mais doze
anos. Por sua competência
profissional e seu espírito
empreendedor,
conquis-

12

tou a liderança e o respeito
dos cancerologistas clínicos
brasileiros, tendo ocupado
funções diretivas na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e presidido um
dos congressos nacionais
dessa entidade. Faleceu em
Fortaleza em 5 de janeiro de
2013.
CONSELHEIRO
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DIA DO MÉDICO IN MEMORIAM

JOSÉ CARLOS RIBEIRO
o primeiro a exercer a especialidade de anestesiologia

J

osé Carlos da Costa Ribeiro
nasceu em Fortaleza, em 4 de
novembro de 1915. Cursou
medicina na Faculdade Fluminense
de Medicina, no Rio de Janeiro, de
1934 a 1939. Retornou ao Ceará
em 1940, assumindo então o cargo
de médico no Serviço de Saúde Pública do Estado e o posto de médico
da Maternidade Dr. João Moreira,
atuando como especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Em 1948,
pontificou como um dos artífices da
fundação da nossa primeira escola
médica. Juntos, ele e o Dr. Haroldo
Juaçaba, montaram o primeiro banco de sangue do Ceará. Foi também
ele o primeiro a exercer a especialidade de Anestesiologia, aportando

notáveis avanços técnicos em sua
época. Recebeu o registro Nº 1 do
CREMEC por ter sido dele a tarefa
maior em organizar e em implantar
o Conselho profissional dos médicos

cearenses, o qual foi seu primeiro
presidente, de 1967 a 1968. Exerceu
a Coordenação do Curso de Medicina da UFC. Além de titular de Medicina Legal e Deontologia do Curso de
Medicina da UFC, ainda acumulou,
na década de setenta, a direção-geral
do IML do Estado. Foi diretor-geral
do Hospital Geral Dr. César Cals e
do Hospital Universitário Walter
Cantídio. Foi um dos fundadores
da Academia Cearense de Medicina,
em 1978. Faleceu em Fortaleza em 8
de novembro de 1994.
CONSELHEIRO
[•] acad. dr. marcelo gurgel | academia cearense de medicina, cad. 18
[+] marcelo.gurgel@uece.br
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CENTENÁRIO

ALMIR DOS SANTOS
PINTO: UM SÉCULO
DE DIGNIDADE E
COMPETÊNCIA
nascido em 15 de fevereiro de 1913, o médico e político
do ceará, completaria cem anos caso estivesse vivo

F

ilho de Melquíades Pinto Nogueira e Isabel Santos Pinto,
Almir dos Santos Pinto nasceu a 15 de fevereiro de 1913, na
cidade de Lavras da Mangabeira/
CE, casou-se com Dona Aracy, com
quem teve 05 filhos, José Aramir
Bezerra Pinto (Cel. Exército), Maria
Arair Pinto Paiva, Advogada e Professora da UFRJ, Izabel Aracimir
Pinto Pinho, administradora, Luiz
Aramicy Bezerra Pinto, farmacêutico bioquímico e administrador hospitalar, além de Sebastião Almircy
Bezerra Pinto, economista.
Almir dos Santos Pinto teve uma
atuação marcante na medicina e na
política. Sua história na medicina
inicia-se em 1931, quando prestou
exame para o vestibular da Faculdade de Medicina do Recife/PE e
logo em seguida transferiu-se para
a Faculdade de Medicina da Bahia,
concluindo sua graduação no ano
de 1936. No ano seguinte a sua formatura, o Dr. Almir Pinto estabeleceu uma clínica na cidade de Maranguape-CE, tendo sido ainda o
diretor-fundador do Hospital-Maternidade Professor Olinto de Oliveira (atual Hospital-Maternidade

* 15 de fevereiro de 1913 + 19 de novembro de 1991
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Dr. Almir Pinto) e do Instituto dos
Pobres, onde teve a oportunidade
de prestar seus relevantes serviços
à causa da Previdência Social.
Em outubro de 1942, após um curso e estágio de três meses no Serviço de Saúde do Exército, foi-lhe
conferida a patente de 2° Tenente
Médico da Reserva.
Poeta bissexto e jornalista, o Dr. Almir Pinto também era filiado à Associação Cearense de Imprensa tendo alguns livros publicados: Como
Sobrevivem os Municípios Brasileiros (1979), Discursos/79 (1980),
Discursos/80 (1981), Pronunciamentos do Ano de 1981 (1982) e O
Parlamento em Versos (1984.
A política também contou com as
inestimáveis contribuições do Dr.
Almir Pinto, onde foi Prefeito Municipal de Maranguape-CE no ano
de 1944 com atuação até o ano de
1947, quando concorreu às eleições
para a Constituinte Estadual, tornando-se deputado e sendo ainda
reeleito para mais sete mandatos

consecutivos.
Na AL/CE, Assembleia Legislativa
Estado do Ceará, o Dr. Almir Pinto
chegou a presidir aquela casa por
três ocasiões (1959, 1965 e no biênio 1973/74), onde chegou a assumir o Governo do Estado por 17 vezes. Presidiu ainda as Comissões de
Constituição e Justiça, de Educação
e a CPI do Contrabando no Estado
do Ceará.
Como Secretário de Estado, chegou
a ocupar as pastas de Segurança Pública, de Interior e Justiça, de Educação e Cultura e de Saúde.
No ano de 1980 foi eleito Senador,
tendo participado na qualidade de
Delegado do Congresso Nacional
ao Conclave da IPU - International
Parlamentary Union, em Manila,
Filipinas. Integrou ainda as Comissões de Finanças, Saúde, Legislação
Social, Minas e Energia e Municípios, como titular; e as de Constituição e Justiça, Assuntos Regionais e Distrito Federal. Suplente da
Mesa Diretora do Senado.

Outros legados deixados pelo Dr.
Almir Pinto na medicina, foi a sua
luta pela classe médica, tendo presidido o CREMEC, Conselho Regional de Medicina do Estado do
Ceará, além de ter sido o primeiro
presidente da Unimed.
Foi ainda médico da Associação dos
Merceeiros do Estado do Ceará e
membro da Academia Brasileira de
Medicina Militar, onde esteve presente ao seminário realizado pela
entidade sob a direção da Faculdade de Medicina da Universidade de
Osaka no Japão.
O centenário de nascimento do
Dr. Almir dos Santos Pinto tem
a marca de um homem inovador,
como médico, político e cidadão,
além de suas inúmeras realizações
e pela alta dignidade e competência
com que desempenhava os mais
relevantes cargos públicos do País
e atuava na profissão que escolheu
seguir.
REDAÇÃO
[•] Jorn. dáphine ponte | repórter
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br
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TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, UMA
FORTE ALIADA PARA OS
GESTORES DE CLÍNICAS

C

línicas de diagnóstico por
imagem possuem características únicas. O principal
desafio para uma gestão ágil dessas clínicas é conseguir integrar
todas as rotinas operacionais
através de um sistema de informação seguro e eficaz que evite o
retrabalho e ajude os gestores na
tomada de decisões estratégicas.
Para suprir essa necessidade, a
Naja Soluções, empresa de TI com
sede em Fortaleza/CE, desenvolveu o Naja RIS, um software voltado exclusivamente para atender às
necessidades específicas de clínicas de imagem. O sistema já existe
há mais de 15 anos e está presente
em diversas clínicas no Brasil.
Um bom sistema RIS deve atender aos três níveis organizacionais de uma clínica de imagem:
o nível operacional, o tático e o
estratégico.
No nível operacional, o sistema
deve informatizar todas as rotinas da clínica, como agendamento, atendimento, cadastro
de pacientes, movimentação financeira, estoque, etc. É muito
importante que o sistema seja
bastante abrangente e que tenha
uma boa usabilidade, isto é, seja
prático, ágil e intuitivo. A cada

nova versão do Naja RIS, a equipe de desenvolvimento aprimora
a usabilidade do sistema, gerando ganhos consideráveis de produtividade para seus clientes.
No nível tático, é importante que
o sistema atenda às necessidades
dos gerentes e coordenadores de
departamento referentes à elaboração de controles e ferramentas para a auditoria dos processos
e coleta de informações estatísticas de todas as operações realizadas por cada departamento. Isso
permite o melhor gerenciamento
e evita o desperdício de tempo
dos gerentes com a elaboração de
diversas planilhas, tirando o foco
das atividades principais.
A Naja Soluções sempre disponibiliza novas ferramentas para
ajudar os coordenadores de departamento nas suas atividades
de gestão, muitas vezes, sugerindo novos controles e melhorando o acompanhamento dos
gerentes. Com o Naja RIS, é possível ter acesso a estatísticas de
atendimento por recepcionista,
de tempo de cada etapa do fluxo do paciente na clínica (tempo
que levou para ser atendido, que
esperou para realizar os exames,
que levou realizando os exames,
etc.), mecanismos de auditoria,

Alessandro Câmara
diretor naja soluções
pós-graduado em sistemas de
informação para internet pela unifor,
com mais de 20 anos de experiência em
gerenciamento de projetos de software
e e desenvolvimento de sistemas. é
especialista em ris e atual diretor de
produtos do grupo naja soluções.
www.najasolucoes.com.br

16 JornaldoMédico em Revista, ano IX, nº 52, Set/Out, Dia do Médico 2013

informando quem, quando e de
onde foi feita cada operação no
sistema, além de integração com
o TISS e outras importantes informações.

importantes realizadas através
do sistema da clínica. Isso reduz
consideravelmente o tempo para
acompanhamento das atividades
e melhora bastante o controle.

Por último, é extremamente importante que o sistema RIS forneça informações que ajudem a
direção da clínica na tomada de
decisões estratégicas. No sistema
Naja RIS, os gestores tem acesso
a uma poderosa ferramenta de BI
. Essa ferramenta tão importante para a gestão é capaz de criar
vários indicadores de resultados
por departamento, também conhecidos como KPIs e definir
metas para cada indicador, permitindo o acompanhamento da
evolução das metas em tempo
real e análises estratégicas baseadas em informações precisas.

Os melhores sistemas RIS também devem disponibilizar comunicação e alertas via e-mail e
SMS, integração com portal web
etc. e integrar-se com sistemas
de PACS , permitindo total otimização do fluxo de trabalho dos
médicos na clínica.

Um bom software RIS também
deve ser proativo, alertando os
usuários quando algo deve ser
feito e informando sobre ações

A tecnologia da informação pode
ser uma forte aliada à gestão e
operação das clínicas de imagem, permitindo mais agilidade
e cooperação, além de ser um
apoio para a tomada de decisões
estratégicas, mas, para que isso
realmente aconteça, é necessária
uma análise criteriosa na escolha
de um bom software para a clínica e um treinamento cuidadoso
dos que efetivamente irão operar
o sistema.

“um bom
software ris
também deve
ser proativo,
alertando
os usuários
quando algo
deve ser feito
e informando
sobre ações
importantes.”
1 radiology information system
2 troca de informação de saúde
suplementar.
3 business intelligence
4 indicadores chave de performance
5 picture aarchiving and
communication system

REDAÇÃO
[•] Jorn. dáphine ponte, repórter
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br

“o principal desafio
para uma gestão ágil
dessas clínicas é
conseguir integrar
todas as rotinas
operacionais através
de um sistema de
informação seguro
e eficaz que evite o
retrabalHo e ajude
os gestores na
tomada de decisões
estratégicas.”
saiba mais em:
www.najasolucoes.com.br
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ULTRASSONOGRAFIA
E TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
os melhores métodos para a descoberta de cálculos
URINÁRIOS

O

s cálculos urinários ou
“pedras” são formados
nos rins por sais minerais e/ou uma série de outras
substâncias, podendo ficar assintomáticos por vários anos. A dor
surge quando o cálculo se desloca
do rim para a bexiga, “arranhando” as estruturas do sistema urinário e em algumas situações,
obstrui a passagem da urina, que
se acumula, determinando o inchaço do rim (hidronefrose).
Há 15 anos, a detecção de cálculos urinários era feita através da
Radiografia do abdome (Raio-X),
ou ainda através de Radiografias
com contraste do sistema urinário, a urografia excretora. São
exames importantes, de baixo
custo, porém têm baixa eficiência na descoberta dos cálculos,
porque apenas 20-30% dos cálculos são visíveis nestes exames.

Os exames por imagem evoluíram, surgindo assim a Ultrassonografia (Ultrassom) e a Tomografia Computadorizada. O
Ultrassom é um exame de baixo
custo e não emite radiação, podendo ser utilizado inclusive
em mulheres gestantes. A Tomografia Computadorizada atu-

almente é o exame mais eficaz
para a detecção e localização dos
cálculos urinários, tendo como
desvantagem o custo elevado e a
emissão de radiação.
Independente do grau dos sintomas, é sugerida a avaliação inicial por Ultrassom, por ser um
método barato e de boa eficácia,
quando feito por um médico capacitado para executá-lo. Nos
casos em que não se consegue
ter a exata localização do cálculo
urinário pelo Ultrassom, sugerese prosseguir investigação com a
realização da tomografia computadorizada.

“o método
que oferece
melHor custo/
benefício é a
ultrassonografia
e o mais eficaz
é a tomografia
computadorizada
(...).”

Para resumir, o método que oferece melhor custo/benefício é a
Ultrassonografia, que deve ser o
método inicial de investigação.
O mais eficaz é a Tomografia
Computadorizada, sendo contraindicada para mulheres grávidas em virtude da emissão de
relativa quantidade de radiação,
que pode provocar mal formação
ao bebê.
CONSELHEIRO
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[•] dr. carlos macedo | médico e
pres. soceara
[+] cmradiol@yahoo.com.br
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PIONEIRISMO

CLUBE DOS
OSTOMIZADOS
hoJe, o clube amarga tamanha dificuldade

A

o retornar do estágio de
especialização em Proctologia – bem antes mesmo
da denominação vigente de Coloproctologia – no princípio do
ano de 1964, visto que havia sido
encaminhado ao Hospital dos Comerciários do Rio de Janeiro, hoje
Hospital de Ipanema, pelos doutores Paulo de Mello Machado e Haroldo Gondim Juaçaba, expoentes
maiores da cirurgia cearense, em
sua execução e em seu ensino,
lançara a semente instrutiva do
conhecimento anátomo-físiopatológico dos cólons, reto, canal
anal e ânus, através da instituição,
criação, de uma disciplina optativa médica a ser ofertada com 4
créditos, 60 horas, aos estudantes
da Faculdade de Medicina da UFC.
No início, isto é, nos dois primeiros anos, como costumeiramente acontece, a nova disciplina foi
ministrada, exigindo um hercúleo
esforço para não deixá-la sucumbir. Criamos várias premiações
atrativas aos melhores alunos, festa de conclusão de curso, emissão
de “diplomas”, jantares sob nosso
patrocínio etc. – na pretensão extra de acenar com algo mais (agradável) que despertasse interesse
discente. O embalo maior mesmo,
porém, só aconteceu com a chegada do professor Pedro Henrique
Saraiva Leão, procedente do seu
profícuo estágio no Serviço de

Proctologia, sob a segura orientação dos renomados doutores
Daher Cutait e Jorge Haddad, da
cidade de São Paulo. Juntamos
as forças e conhecimentos, bem
como forjamos uma vontade indômita e o curso recém-criado robusteceu, cresceu e apareceu, despertando nos estudantes o desejo, se
não de se tornarem especialistas,

“(...) nunca será
demais lembrar
e louvar o fato,
atitude por meio
da qual o dr.
pedro Henrique
procurou
agrupar os
ostomizados,
sobretudo os
colostomizados
(...)”
ao menos de conhecerem, com
mais profundidade os detalhes, o
estudo da especialidade médica,
derivante do termo “Proctodeum”
(membrana que, por autólise, na
vida embrionária, transforma-se
em canal anal), fundamento alegado, na época, pelo cirurgião-geral,
para que o especialista proctólogo
atuasse de forma restrita na parte

terminal do tubo digestivo, compreendendo tão somente a região
anorretal. Para felicidade da grande legião de especialistas em Proctologia, sobretudo, porque engrossamos as fileiras de um grupo
brasileiro da especialidade proctológica, pressionando a Sociedade Latino-Americana, mais tarde
Ibero-Latino-Americana, conseguiu-se adotar a designação de Coloproctologia, dirimindo qualquer
dúvida e pondo termo à “briga”
intestina (sem trocadilhos).
Todo esse preâmbulo tem por
objetivo enfocar a figura do Dr.
Pedro Henrique Saraiva Leão que,
por mérito próprio, criou o Primeiro Clube de Colostomizados
do Brasil. Vitória cearense inestimável, nunca será demais lembrar
e louvar o fato, atitude por meio
da qual o Dr. Pedro Henrique procurou agrupar os ostomizados,
sobretudo os colostomizados em
uma organização para defesa de
suas reivindicações, bem como
constituírem direitos e, acima de
tudo, procurarem elaborar programações conjuntas de atuação
minimizadora da mutilação (colostomia) tão abominável, já que
tão destruidora de uma vida social e/ou da salutar convivência
familiar.
Hoje, o Clube dos Colostomizados amarga tamanha dificuldade,
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talvez, e até mesmo, em razão da
inexistência da nossa presença. O
Sr. Raimundo, eterno presidente – pois, creio, desde a origem da
entidade – quase aos prantos, toca-me o telefone, pedindo-me para
ajudar-lhe, ao menos no sentido
de recuperar a doação das “bolsas”
pelo Município e/ou pelo Estado.
- É uma pena, meu digníssimo
presidente, mas hoje já não tenho
o mesmo poder da caneta de outrora.
De nossa parte, até que tentamos, inúmeras vezes, um contato
com o senhor prefeito, médico,
nosso ex-aluno, por sinal, muito
aplicado e responsável, todavia,
debalde foram os esforços, pois
sequer conseguimos falar com
a Secretária de Saúde, também
nossa ex-aluna. Certamente, não
lhe transmitiram nossos recados,

quando pedimos um retorno, embora satisfizéssemos a exigida e
pormenorizada identificação.

procedimento, quando se relaciona, principalmente, à autoimagem e à sexualidade do paciente.

Li, recentemente, um trabalho do
Grupo de Coloproctologia do Departamento de Cirurgia do Hospital do Câncer de Barretos-SP,
dissertando sobre o tema com o
título “Colostomia perineal, uma
alternativa à ressecção abdominoperineal?”, muito bem abordado esse assunto, que tem como
foco a técnica de Alcino Lázaro.
Desde 2000, essa equipe médica,
constituída por Armando Melani,
Carlos Augusto, Marcos Vinicius
e Junea Cares vêm realizando
procedimentos que combinam o
acesso laparoscópico com a técnica perineal, acenando resultados
satisfatórios com os pacientes, realizando autoirrigação. Concluem
eles, apresentando a vantagem do

Desejo terminar com um apelo às
nossas autoridades médicas no
sentido de que, ao menos, colaborem com aqueles necessitados de
um pequeno gesto e/ou ação de
amor. Se não viram – COMO EU
VI – escrito em letras garrafais,
encimando a parede do Anfiteatro de Anatomia (até mesmo porque já se ordenou a sua retirada),
contudo, certamente ouviram de
alguém, em seu curso médico, o
destaque enfático para “SEDARE DOLOREM OPUS DIVINUM
EST”.
CONSELHEIRO
[•] prof. dr. José maria chaves
ex-presidente da sobrames
[+] jmchaves37@gmail.com
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LABORATÓRIO GASPAR
VIANA REINAUGURA SUA
SEDE COM MODERNAS
INSTALAÇÕES

F

undado em 09 de agosto
de 1961 pela família Vieira
Cunha, o Laboratório Gaspar Viana carrega a marca do mais
moderno laboratório de análises
clínicas do Ceará nos anos 70.
Adquirido pela família Melo Viana no ano de 1984, o Laboratório
Gaspar Viana passou por reformulações e em setembro de 2010
passou a fazer parte do Grupo
formado pelas Clínicas Omnimagem, ampliando assim a sua atuação no ramo de diagnósticos.
Com mais de meio século de existência, o Laboratório Gaspar Viana reinaugura sua Unidade com
modernas instalações, novo corpo
clínico e tecnologias de ponta, seguindo as normas das entidades
reguladoras. “Desde a aquisição,
investimos em tecnologia, pessoas e novos processos, culminando
agora com a inauguração da nova
sede”, afirma Sra. Paula Philomeno Leal Viana, diretora administrativo-financeira do laboratório.
Para a diretora técnica, Dra. Regina Veríssimo, “é uma grande
alegria participar do renascimento do Gaspar Viana. Ele existe há 52 anos e como qualquer
empresa, passa por momentos
de dificuldade e momentos áure-

os. Com a nova administração, o
laboratório ganhou nova alma”.
Para o diretor geral do Laboratório Gaspar Viana, Sr. Juliano
Viana, “o momento é um divisor
de águas. Estamos reinaugurando um espaço onde podemos dar
um atendimento mais amplo e
confortável. Vamos melhorar
ainda mais a qualidade e excelência dos exames que são oferecidos aos nossos usuários”.
A solenidade de reinauguração
da nova sede contou ainda com a
participação de convidados ilustres, como o Dr. Luiz Aramicy Be-

zerra Pinto, presidente da Federação Brasileira de Hospitais (FBH)
e presidente do Sindicato dos
Estabelecimentos Privados de
Serviços de Saúde do Estado do
Ceará (SINDESSECE). Para o Dr.
Aramicy, a nova gestão vai primar
pela qualidade nos serviços prestados aos seus usuários: “Pelo que
vi aqui, o laboratório vai primar
pela qualidade. É essencialmente
importante para que tenha credibilidade perante o usuário, que ao
final da linha, é o beneficiado”.
REDAÇÃO
[•] Jorn. dáphine ponte, repórter
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br
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abramede

MEDICINA DE
EMERGÊNCIA
UM DOS CAPÍTULOS MAIS
EXTRAORDINÁRIOS DA CIÊNCIA MÉDICA

O

desenvolvimento industrial e tecnológico dos últimos tempos tem concomitantemente aumentado a dinâmica
das instituições levando a exposição cada vez maior dos indivíduos
a episódios médicos incertos e imprevisíveis: as emergências.
O mundo moderno cada vez
mais cheio de conflitos, guerras,
epidemias, catástrofes necessita
de um sistema médico, no geral,
e de medicina de emergência, em
particular, dinâmico, moderno,
tecnicamente competente e enraizado nos mais nobres princípios da ética e humanização.
Neste momento, milhares de pessoas em todo mundo estão em
busca de atendimento nos serviços de urgências e emergências.
Voltarão para suas casas aqueles
que encontrarem recursos, organizações, profissionais qualificados
e o carinho humano essencial a
todos. Boa parte daquelas pessoas
não retornará, seja pela gravidade
de suas doenças, seja pela falência
desumana dos serviços de saúde.
No Brasil, onde a saúde é penalizada e vive sempre doente e o ensino
está sempre enfermo, a emergência médica agoniza. Desrespeitados pelas entidades públicas e esquecidas pelos poderes privados,
os serviços de emergências sobre-

vivem pela imperiosa necessidade
da existência humana.
Neste contexto nasce a ABRAMEDE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA com o propósito de modificar este estado de desorganização
e abandono das nossas emergências. A ABRAMEDE tem como
ponto fundamental a criação da
especialidade de medicina de
emergência como passo inicial da
criação de uma massa crítica que
venha a colocar a emergência no
patamar que lhe devido dentro da
estrutura hospitalar e do sistema
de saúde. Como conseqüência o
imediato reconhecimento das residências já existentes e o estímulo a abertura de novas residências
em medicina de emergência, única forma real de formar um médico capacitado para atender com
segurança e todo rigor técnico a
todos os brasileiros que procuram
aflitos o atendimento nos serviços de emergências do nosso país.
Em setembro deste ano chegamos
ao IV CONGRESSO BRASILEIRO
DE MEDICINA DE EMERGENCIA realizado em Curitiba, consolidando uma luta de mais de vinte
anos e mostrando que a medicina
de emergencia no Brasil continua
forte nos seus objetivo e que seu
crescimento embora lento tem
sido progressivo e continuo.

frederico arnaud
diretor da abramede

Esperamos contar com ajuda e
apoio de todos para ultrapassar
as barreiras conservadoras que
sempre tiveram na historia o poder maléfico de tentar impedir o
surgimento do novo e o progresso da humanidade.
Conclamamos você que trabalha
e faz no dia a dia a emergência
deste país a se unir a ABRAMEDE para que possamos de uma
vez por toda torná-la digna. Filiem-se.
CONSELHEIRO
[•] dr. frederico arnaud (médico e
diretor abramede)
[+] frederico.arnaud@hotmail.com
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ASCLÉPIO,
O DEUS DA MEDICINA
UM MÉDICO QUE APRENDEU A SUA ARTE COM QUÍRON

A

sclépio é o Deus da medicina e da cura, na mitologia grega. Os romanos o chamavam de Esculápio.
Uma das divindades mais populares do mundo antigo, Asclépio foi cultuado em várias
regiões e homenageado em
templos e hospitais. Para muitos, Asclépio pode ter vivido
em torno de 1200 a. C. e depois
ter sido divinizado, pois é citado na Ilíada de Homero como
um médico que aprendeu a sua
arte com Quíron. Por outro
lado, reza a lenda que o Deus
Apolo, filho de Zeus, apaixonou-se por Corônis, uma bela
mortal. Ao descobrir que ela o
havia traído, Apolo disparou
uma seta contra o peito dela.
Antes de morrer, Corônis disse
que gestava um filho seu. Apolo, desesperado, retirou-o de
seu ventre e o levou para que
o Centauro Quíron o criasse.
A filha de Quíron, prevendo o
seu futuro, profetizou: “trarás
a saúde para todos. Os mortais deverão suas vidas a ti, e
a ti será concedido o poder de
dar a vida aos que morreram”.
E assim foi sua existência. Tinha tanto poder em curar e
ressuscitar, que Zeus o puniu,
matando-o com um raio. Asclépio é representado como
um homem de vasta cabelei24 JornaldoMédico em Revista, ano IX, nº 52, Set/Out, Dia do Médico 2013

ra, vestido com uma túnica e
apoiado em um cajado que se
enrola uma serpente. Às vezes,
aparece ao seu lado um menino, seu filho Telésforo, deus da
convalescença. Também pode
ser mostrado junto à filha Higeia. Asclépio viveu em Epidauro com sua esposa Epione,
e seus filhos: Higeia (higiene),
laso (medicina), Akeso (cura),
Aglaia (brilho saudável), Panaceia (cura para todos os males), Podalírio e Macaão (deuses protetores dos médicos),
Telésforo (deus da convalescença) e Arato. Sobrevivem da
Antiguidade várias estátuas de
Asclépio e imagens em moedas
e camafeus. A estátua de seu
principal templo, em Epidauro, era de ouro e marfim, tinha
seis metros de altura. Nela, ele

“no louvre, na
ala denon, existe
uma escultura
de esculápio e
outra de Higeia.
na galeria
borgHese, em
roma, Há um
templo dedicado
a esculápio.
os deuses não
morrem. asclépio
continua vivo.”

aparecia sentado em um trono,
pousando sua mão direita sobre uma serpente e a esquerda sobre um cajado. Asclépio
foi representado em moedas
cunhadas por 46 imperadores
romanos. No Louvre, na ala
Denon, existe uma escultura
de Esculápio e outra de Higeia. Na Galeria Borghese, em
Roma, há um templo dedicado a Esculápio. Os deuses não
morrem. Asclépio continua
vivo. Ele permanece como símbolo da medicina em inúmeros
países do mundo, inclusive na
bandeira da Organização Mundial da Saúde.
CONSELHEIRA
[•] ana margarida rosemberg
Médica e Historiadora
[+] anamargarida50@uol.com.br
[“]anamargarida-memorias.
blogspot.com.br

O Curso de Medicina da Unichristus dispõe de um Centro de Treinamento em
Habilidades Médicas, um complexo de laboratórios de simulação avançada
das mais diversas áreas da Medicina, que permite a capacitação primorosa
do estudante antes do contato direto com o paciente.
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CÂNCER

OUTUBRO ROSA
movimento de luta contra o câncer
DE MAMA QUE NÃO PARA DE CRESCER

E

ste mês é importante para
o combate ao Câncer de
Mama no mundo. O Brasil já faz parte deste movimento
que faz diferença a cada ano. É
crescente este movimento em
todo o país. Com o crescente
número de profissionais mastologistas e da importância desta
patologia, este movimento não
para de ganhar adeptos. Este
movimento tem abrangência
internacional e teve início na
última década do século 20 com
a iniciativa da Fundação Suzan
G. Komen, momento do lançamento do laço cor de rosa. Nessa época, ocorreu o lançamento
da corrida pela cura, em Nova
York, e que acontente até hoje
todos os anos.
É um movimento nobre e a
cada dia fica mais conhecido
em todo o Mundo e ganhando a
importância devida para cuidar
da prevenção, do diagnóstico
precoce e do tratamento desta
patologia que vem acometendo
cada vez mais mulheres no Brasil e em todo Mundo.
A cor rosa tem dado uma identidade visual a este movimento
de abrangência mundial e assim
como o BIRADS pode ser reconhecido por todas as pessoas do
planeta quando se deparam com
monumentos públicos e aeronaves como visto no Brasil – a
empresa aérea AZUL mandou

personalizar algumas de suas
aeronaves com a cor rosa – destacando a importância o combate ao câncer de mama.
O primeiro relato do movimento outubro rosa no Brasil aconteceu em 2008 com o Obelisco
do Ibirapuera, também conhecido como Mausoléu do Soldado
Constitucionalista. Depois deste, como já dito, o número de
manifestações de apoio durante
o mês de outubro é crescente.
Fica claro nas entrelinhas acima
que o principal objetivo deste
movimento é dar ênfase e disseminar a importância da luta contra o Câncer de Mama, tornando
o mundo cada vez mais rosa.
Os mastologistas Brasileiros estão de parabéns pela importante contribuição que tem dado a
esta importante ação mundial.
Não poderia de enfatizar também a importância da Sociedade Brasileira de Mastologia e as
Sociedades Regionais de Mastologia que incansavelmente têm
dado a importância que este
tema merece. Assim, todos juntos poderemos melhorar continuamente a vida de todas as
pessoas que necessitam de tratamento para o câncer de mama.
CONSELHEIRO
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[•] dr. idelfonso carvalho (mastologista) e dra. rebeca torres
(fisioterapeuta)
[+] idelfonsomastologia@gmail.com

MEMÓRIA DA MEDICINA

A FUNDAÇÃO
DA ACM
ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA

A

Faculdade de Medicina do
Ceará foi instalada em 12
de maio de 1948, mercê
do esforço do quinteto composto
por Jurandir Picanço, José Carlos Ribeiro, Waldemar Alcântara,
Newton Gonçalves e Walter Cantídio, que dava o diapasão e a batuta
para conduzir mais de uma dezena
de médicos dedicados, em torno
da organização do nosso primeiro curso médico cearense, nascido
privado, mas, posteriormente, federalizado e, em seguida, integrado às escolas fundantes da Universidade Federal do Ceará, em 1954.
Trinta anos após aquele memorável feito, os remanescentes do
grupo, reduzido a um quarteto,
face à perda terrena do Prof. Jurandir Picanço - o idealizador e pai
espiritual da Academia Cearense
de Medicina (ACM), alinham-se
a outros colegas para a criação de
outra entidade médica no Ceará,
que foi a ACM, em parte gestada
como desdobramento da grande
e consolidada obra nascida em
1948, vindo em complemento da
matriz para zelar pela História da
Medicina no Ceará.
Para esse mister, o Prof. Geraldo
Wilson da Silveira Gonçalves, então diretor do Centro de Ciências
da Saúde da UFC, instituiu uma
comissão composta pelos professores Geraldo Gonçalves, Haroldo
Gondim Juaçaba, Joaquim Edu-

ardo de Alencar, José Carlos da
Costa Ribeiro, José Edísio da Silva
Tavares, José Waldemar Alcântara
e Silva e Paulo de Melo Machado,
com o velado intuito de constituir
uma nova instituição médica local.
Sem qualquer conotação letárgica, a
ACM teve a sua gênese no arco costal da escola mater da Medicina cearense, durante os preparativos da
comemoração do Jubileu de Pérola
dessa faculdade, culminando com a
sua instalação, em solenidade oficial
ocorrida em 12 de maio de 1978.
Tendo por patrono o Dr. Antônio
Justa, a ACM foi constituída por
26 sócios fundadores, escolhidos
entre médicos renomados e de
méritos reconhecidos entre seus
pares e no tecido social cearense,
para ocuparem as cadeiras, cujos
patronos eram colegas falecidos,
que emprestar am valiosas contribuições à Medicina do Ceará.
A Academia foi crida com as seguintes finalidades: a) preservar a
memória da Medicina Cearense; b)
incentivar o aprimoramento da cultura e da ética médicas; c) apresentar sugestões, solicitar providência
e colaborar com as autoridades
competentes, em prol da educação
médica e da promoção da Saúde.
CONSELHEIRO
[•] acad. dr. marcelo gurgel | academia cearense de medicina, cad. 18
[+] marcelo.gurgel@uece.br

JornaldoMédico em Revista, ano IX, nº 52, Set/Out, Dia do Médico 2013 27

CARIRI

PRIMÓRDIOS DA
MEDICINA DO CARIRI:
até 1808, não havia faculdades de medicina no brasil!

F

oi preciso que Napoleão
Bonaparte
expulsasse
Dom João VI de Portugal
para que tivesse início, no Brasil, o Ensino Médico, sobretudo
na Bahia e, em seguida, no Rio
de Janeiro.
Ao fugir de Portugal, já ouvindo os tiros das tropas francesas
do General Junot, Dom João VI
aportou em Salvador-Bahia, em
70 embarcações pequenas, médias e grandes, trazendo toda a
sua corte, aproximadamente 15
mil pessoas, trazendo até a Biblioteca Real.
Um vexame! E veio escoltado
pela famosa Esquadra Inglesa,
hostil aos sonhos expansionistas de Napoleão Bonaparte.

Foi assim que um rei glutão e
pusilânime conseguiu ludibriar
Napoleão Bonaparte. Coisas da
vida, não raro imprevisíveis.
Ao chegar a Salvador-Bahia,
Dom João VI de Portugal, Dom
João I, do novo reino Brasil-Portugal, para ser simpático ao Brasil, fundou a Faculdade de Medicina da Bahia, inicialmente,
Faculdade de Cirurgia, em 1808,
para a qual começaram a ir para
Salvador todos aqueles jovens
do Cariri que sentiam vocação
médica. Até então, só tínhamos,
no Cariri, os famosos boticários
fazendo, às vezes, de médico
prático, valendo citar Secundo
Chaves e José de Figueiredo,
no Crato, José Geraldo da Cruz
e Padre Climério em Juazeiro,

Manoel Cândido, em Barbalha
e José Caminha Gondim, “Coronel Dudé”, em Jardim.
A todos eles, a nossa melhor homenagem. Portanto, a medicina
do Cariri muito deve a Napoleão
Bonaparte!
Alguns Pioneiros na Medicina
do Cariri
O Jornal do Médico, na impossibilidade de trazer aqui e agora
os aureolados nomes dos nossos
pioneiros, decidiu selecionar
apenas estes nomes:
Dr. Mário Malzoni, de Juazeiro,
Dr. José Ulisses Peixoto Neto,
de Crato,
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Dr. Antonio Lyrio Callou, de
Barbalha,

“(...) a 1ª mulHer
brasileira a
formar-se em
medicina no
exterior foi
maria augusto
generoso
estrela, em nova
York, porque no
brasil isto só foi
legalizado por
decreto em 1879.”

Dr. Francisco Miranda Tavares,
de Brejo Santo,
Dr. Napoleão Neves de Luz, de
Jardim, todos já falecidos, mas
muito bem vivos na memória
das suas respectivas cidades e
na memória coletiva do Cariri.
Que os 5 nomes acima citados
possam simbolizar toda a medicina do Cariri, inclusive as atuais gerações da nossa medicina.
Como saudação às médicas presentes, devo dizer que a primeira mulher cearense e nordestina a concluir medicina foi
a carirense, Amélia Benebien
Perouse, nome complicado, mas
estritamente nordestino, filha
do célebre Coronel Bembém,
do Exú, radicado no Crato. Era

1889!
Já a primeira mulher a terminar
medicina, no Brasil, no estado
da Bahia, foi Rita Lobato, gaúcha. Hoje 40 a 50% dos concludentes de medicina são do sexo
feminino para maior humanização da arte de curar.
É bom lembrar que o Decreto
que permitia às mulheres serem médicas foi assinado em
19 de abril de 1879. Já a 1ª mulher brasileira a formar-se em
medicina no exterior foi Maria
Augusto Generoso Estrela, em
Nova York, porque, no Brasil,
isso só foi legalizado por Decreto em 1879.
CONSELHEIRO
[•] dr. napoleão tavares neves
| médico e membro da academia
Cearense de Medicina
[+] (88) 3532.0559
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DIA DO MÉDICO IN MEMORIAM

DR. MÁRIO MALZONI,
MINEIRO DE GUAXUPÉ,
semeador de hospitais no cariri!
Mário Malzoni radicou-se Juazeiro, aqui se casando com D.
Ester de Pinho Malzoni e desenvolveu a sua medicina especificamente em Juazeiro, sobretudo
com plantador de hospitais!
Inicialmente, Dr. Mário Malzoni
trabalhou no Posto de Saúde Padre Cícero, a partir do qual, vendo as necessidades da sua cidade
de adoção, lançou as sementes do
Hospital São Lucas, de Juazeiro,
em feliz parceria com o médico e
deputado federal, Dr. Leão Sampaio, contando com o indispensável apoio da nossa sociedade.
O deputado Leão Sampaio ia
conseguindo, às duras penas, as
minguadas verbas do Governo
Federal e o Dr. Mário Malzoni
empregava tudo com rigorosa
honestidade até inaugurar este
portento que é o Hospital São
Lucas, de Juazeiro, o pioneiro,
que tantas vidas salvou. Uma vez
inaugurado o Hospital São Lucas, Mário Malzoni não vacilou
em deixar tudo e foi fazer curso
de Anestesiologia em Fortaleza,
integrando-se à equipe do Dr.
Haroldo Juaçaba, sendo, assim,
o primeiro Anestesiologista do
Cariri que até então só tinha raque-anestesia ajudada pela Histórica Máscara de Ombredade.
Mas, Mário Malzoni não ficou

satisfeito somente com o Hospital São Lucas e marchou para
fundar a Casa de Saúde Santo
Inácio, aproveitando o seminário construído pelos Padres Manoel e Antonio Germano que se
fecharam por falta de vocações
religiosas. Para tanto, Mário
Malzoni estatuiu uma sociedade
de 13 médicos e instalou o novo
Hospital de Juazeiro, em 1970,
infelizmente agora fechado depois notável folha de serviços ao
Cariri, desde 1970.
Inteligente, culto, Mário Malzoni escrevia bem e teve uma vida
marcada por excentricidades!
Por exemplo, assumindo, certa vez, a chefia do antigo Posto
Médico do SAMDU, costumava ir
ao posto e chamava os médicos
atrasados no horário através das
ondas das rádios de Juazeiro!
Com tal medida, conseguiu coibir os atrasos dos senhores médicos.
Sua vida médica e social foi muito rica em fatos e eventos, falecendo cercado de carinho e de
saudades dos seus clientes de
Juazeiro, sua terra de adoção.
Era um consumado intelectual,
lendo muito e amealhando notável cultura humanística. Escrevia
muito bem. Portanto, em resumo: um notável Plantador de

“era um
consumado
intelectual,
lendo muito e
amealHando
notável cultura
Humanística.”
Hospitais e o nosso 1º Anestesiologista. Assisti-lhe a grande festa
das suas mil anestesias. Devo-lhe
muitas atenções e posso dizer
com satisfação: era meu amigo.
CONSELHEIRO
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[•] dr. napoleão tavares neves
| médico e membro da academia
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DIA DO MÉDICO IN MEMORIAM

DR. JOSÉ ULYSSES
PEIXOTO NETO,
UMA INTELIGÊNCIA
FULGURANTE!
ERA SÓCIO DE 5 ENTIDADES MÉDICAS DOS ESTADOS UNIDOS

J

osé Ulysses Peixoto Neto era
da minha geração. Nascido
no Crato, terminou Medicina no Recife, ai por volta de 1955,
aproximadamente, especializando-se em Cirurgia Geral. Ao chegar ao Crato, ia uma vez por semana de trem operar no Hospital
Santo Antonio, de Iguatú.
Tendo sofrido sincope no curso de
uma cirurgia de vesícula, deixou
de operar, chegando a ter a maior
clientela particular do Cariri.
Inteligência robusta, José Ulisses tinha vasta cultura geral e
médica, falando inglês fluentemente.
De tudo ele sabia um pouco.
Aprendeu a falar inglês sem freqüentar curso, mas vendo os
filmes do seu tempo, decorando diálogos inteiros dos artistas
americanos.
Era sócio de 5 Entidades Médicas dos Estados Unidos, frequentando as suas reuniões anuais.
Escrevia bem, entretanto, não
deixou, não deixou nada escrito,
malgrado os apelos que lhe fazia.
Em Crato, com uma plêiade de
colegas Médicos, fundou a Casa

dr. José ulysses peixoto durante atividade da new ypork academy sciences

de Saúde São Miguel que tem
prestado larga folha de serviços
ao Crato e ao Cariri. Foi ele que
descobriu o Leite de Jangada da
nossa Chapada de Araripe com
anti-inflamatório.
Até certo ponto excêntrico, José
Ulisses, no ano de 1948, leu 365
livros de variados autores! Nesta
época, fins da década de 40, convivemos muito na histórica Pensão Demóstenes, de Fortaleza.
Sabia quase tudo de quase tudo,

amealhando notável cultura geral, inclusive, histórica. Em Fortaleza, ainda o vi saudando o Deputado Hermes Lima em nome
da Sociedade Socialista do Ceará.
Até nas refeições ele aproveitava
para ler, com um livro aberto e
escorado em açucareiro!
CONSELHEIRO
[•] dr. napoleão tavares neves
| médico e membro da academia
Cearense de Medicina
[+] (88) 3532.0559
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DIA DO MÉDICO IN MEMORIAM

DR. FRANCISCO
MIRANDA TAVARES,
O PARTEIRO DE
meio breJo santo

F

rancisco Miranda Tavares
nasceu em Porteiras, no Sítio Saco-Engenho de Rapaduras em 1913, falecendo aos 85
anos em 1997.
Terminou medicina no Recife em
1940, radicando-se em Brejo Santo, cidade que adotou como sua,
ali se casando e tendo 5 filhos. A
Câmara Municipal de Brejo Santo
fê-lo cidadão da sua cidade.
Em Brejo Santo, desenvolveu intensa atividade médica e pastoril,
derramando as suas atividades
médicas por Porteiras e Jati.
Parteiro clínico experimentado,
fez partos de meio Brejo Santo.
Hoje é nome de Posto de Saúde de
Brejo Sato.
Este eu conheço como poucos,
pois, além de ser meu tio, era meu
irmão adotivo.
Tinha por ele grande amizade e
consideração, sobretudo pelos favores que lhe devia.
Na Faculdade de Medicina do Recife, integrou a turma de 1940
da qual fazia parte do Dr. Prof.
Haroldo Juaçaba, grande nome
da Cirurgia Geral de Fortaleza,
patrono do Hospital do Câncer
que tem o seu honrado nome, exCatedrático da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do

Ceará.

sadia.

Dr. Francisco Miranda Tavares
estendeu as suas atividades médicas também a Milagres e Mauriti.
Era um polivalente do seu tempo,
conhecendo as suas limitações,
mas exercitando sempre a sua ou-

Tornou-se o pronto-socorro de
Brejo Santo e cidades periféricas.
CONSELHEIRO
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farmácia secular

FARMÁCIA DOS POBRES,
CEM ANOS DE HISTÓRIA
E DE SERVIÇO

A

histórica e popular “Farmácia dos Pobres”, de Juazeiro do Norte, completou anos de história e de serviço.

mirante Alexandrino vive de portas
abertas vendendo um só produto
farmacêutico, o “Bálsamo da Vida”
que todos compram para tudo!

Fundada pelo boticário, José Geraldo da Cruz, criador do célebre “Bálsamo da Vida”, é a única farmácia
de todo o Brasil em cujas prateleiras
só há um medicamento: o “Balsamo da Vida” que há anos é a verdadeira panaceia do nosso sertanejo.

Dificilmente uma casa sertaneja
deixa de ter na sua prateleira dos
remédios esse produto farmacêutico tão popular.

Localizada no Centro Histórico da
Terra do Padre Cícero, a Praça Al-

Serve para tudo! E quando era
vivo, José Geraldo da Cruz dizia
aos que entravam em sua farmácia: “ENTROU AQUI, NÃO
MORRE”!

E essa frase, de tão repetida, caiu
no gosto popular e atravessou os
tempos.
Parabéns aos que fazem a “Farmácia dos Pobres”, por sua longevidade, de geração em geração, até hoje.
Cem anos de história e de serviços
vendendo um só produto é fato
único no Brasil e quiçá no mundo!
CONSELHEIRO
[•] dr. napoleão tavares neves
| médico e membro da academia
Cearense de Medicina
[+] (88) 3532.0559
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DIA DO MÉDICO IN MEMORIAM

DR. NAPOLEÃO NEVES
DA LUZ, MÉDICO E
POETA DO JARDIM
o ilustre médico fundou a casa de saÚde e maternidade
SANTO ANTÔNIO HÁ 40 ANOS

N

apoleão Neves da Luz
nasceu na Fazenda
Olho D’Água, pés de
serra de Jardim em 18 de dezembro de 1927. Fez o curso
ginasial no Ginásio do Crato,
o científico no Colégio São
João, de Fortaleza e concluiu
medicina na Faculdade de
Medicina, da Universidade
Federal do Recife, em 1953,
sendo o orador oficial da sua
turma de 150 médicos, sendo
um dos 12 alunos que concluíram o curso sem nenhuma dependência. Foi eleito
orador da turma por votação direta, galgando grande
maioria. E eu assisti a tudo,
pois residíamos no mesmo
apartamento.
Orador de fôlego, era exímio poeta com 2 livros de
poemas escritos: “Poesias de
Ontem e De Hoje” e “Raios
do Sol Poente”, publicados e
hoje esgotados.
Foi também professor de Geografia em Jardim, tendo tirado o 1º lugar no Curso da
CADES em Geografia.
Especializando-se em Gas-
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Repetia sempre: “ Terminei
medicina com sacrifício para
dar apoio à minha família e à
minha gente de Jardim”.

troenterologia, era também
exímio parteiro, fundando
em Jardim a sua “Casa de
Saúde Santo Antonio”, a única da cidade desde 1970, em
cujo interior residia, sendo
médico exclusivo daquela
Casa de Saúde durante 20
anos, com plantões diários.

Foi um grande benemérito
da sua cidade e do seu povo,
sobretudo como exímio parteiro, um nome para o Cariri reverenciar pelos tempos
afora.

Em face de tal regime de trabalho, sacrificou grande parte da sua vida para não dar
lugar a que a mal sã política
partidária da sua cidade denegrisse o seu nome.
Foi interno de Clínica Médica
e Gastroenterologia da Clínica do Prof. Dr. Djalma Vasconcelos, do Recife e interno
por concurso da Maternidade do Derby e do Posto do
SAMDU, também do Recife e
do Hospital da Brigada Militar do Recife.
Como médico, dedicou toda
a sua vida ao povo pobre de
Jardim, falecendo de pertinaz doença prostática que
o levou prematuramente,
quando muito podia dar à
sua Terra Natal, Jardim, de
onde nunca saiu.

“(...) dedicou
toda a sua
vida ao povo
pobre de jardim,
falecendo de
pertinaz doença
prostática
que o levou
prematuramente,
quando muito
podia dar à sua
terra natal (...)”

Fez, naquele recuado tempo,
a 1ª Tubagem Duodenal no
Cariri como exímio gastroenterologista. A ele, meu primo
legítimo, as minhas homenagens e as minhas saudades.
Hoje, a Casa de Saúde Santo Antonio, de Jardim tem a
guiá-la o seu humanitário espírito através dos sobrinhos
e filhos adotivos, Drs. Fernando Neves Pereira da Luz
e Humberto Neves Pereira da
Luz, legítimos continuadores do seu humanismo.

CONSELHEIRO
[•] dr. napoleão tavares neves
| médico e membro da academia
Cearense de Medicina
[+] (88) 3532.0559
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saÚde

VIVER MELHOR COM
O ENVELHECIMENTO,
QUANDO ADULTO NÃO
JOVEM
EXISTEM PESQUISAS E MÉTODOS DE TRATAMENTO PARA QUE O
humano possa viver de 150 até 200 anos de vida

P

ode parecer estranho, mas o
processo de envelhecimento tem início assim que uma
pessoa para de crescer, isto é, no
final da adolescência. Felizmente,
seus efeitos apenas se tornam visíveis muito mais tarde, embora
essa época varie bastante. Algumas
pessoas mantêm uma aparência jovem até uma idade relativamente
avançada, outras ficam grisalhas,
por exemplo, antes dos 30 anos.
O que acontece depois que uma
pessoa para de crescer, é que os
processos normais de reparação
do organismo assumem um ritmo
mais lento, ou seja, a conservação
do corpo se torna cada vez menos
eficaz, à medida que o tempo passa.
A pele perde sua elasticidade, e fica
mais enrugada. Os ossos e os vasos
sanguíneos se tornam mais frágeis. O cérebro também é afetado
pelo processo de envelhecimento,
embora as mudanças mentais não
sejam como muitas pessoas acreditam, para pior. As pessoas mais
velhas podem ter dificuldade para
se lembrar de fatos e de números,
mas, em geral, beneficiam-se de
maior maturidade mental propor-

“existem situações
importantes
para combater
a doença maior
da vida, “o
envelHecimento”
(...)”
cionada pela experiência. Importante são as dificuldades de locomoção e de comunicação. Qualquer
alteração desse tipo tem um efeito
drástico sobre a vida social de uma

pessoa idosa, ou seja, “adulto não
jovem”. Sua participação nas atividades da família ou da comunidade
sofre uma restrição, aumentando
sua sensação de isolamento e de
incapacidade. O que é ainda mais
inquietante é o fato de muitas pessoas se resignarem, sem se perguntar da existência de alívio para suas
dificuldades. Quem age assim não
se dá conta de como sua vida poderia se tornar mais fácil com um
tratamento médico especializado,
em que hoje, tem-se a medicina
moderna baseada na especialidade
médica ortomolecular e a geriatria
que vem cada vez mais desenvolvendo pesquisas e métodos de tratamento para que o humano possa
viver de 150 até 200 anos de vida.
Existem situações importantes
para combater a doença maior da
vida, “o envelhecimento”, o primeiro evitar à alta ingestão de calorias
ou gorduras, veja só “(quem come
muito, vive pouco)”.
CONSELHEIRO
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EDUCAÇÃO

UFC, 65 ANOS DE GLÓRIAS

O

Ceará de 1948, açoitado
por variações climáticas
permanentes, era um
Estado pobre e por que não dizer miserável. Nesse ano, cinco
homens, que chamávamos ‘nossos homens de ouro’ – Waldemar
de Alcântara, José Carlos Ribeiro, Walter Cantídio, Newton
Gonçalves e Jurandyr Picanço-,
em um ato de heroísmo, conseguiram ofertar o maior empreendimento cultural ao Ceará, a
fundação de uma Faculdade de
Medicina. Criou-se assim a grande oportunidade de jovens sonhadores atingirem a função de
médicos.
De 1948 até hoje, são 65 anos de

glórias. Os ex-alunos e os atuais
receberam e recebem uma formação humanística e médica que
nos fornece a certeza do cumprimento do papel para o qual a
faculdade foi fundada. O aprendizado na vida acadêmica e na
pós-graduação fez de Fortaleza
um celeiro de grandes profissionais que orgulham a Faculdade
de Medicina. Temos a nossa disposição profissionais de todas as
especialidades, com formação
excepcional.
Em 1957, fomos aprovados no
vestibular. Tínhamos 18 anos.
Ali, permanecemos até os 70,
quando por força da lei fomos
afastados. Por mais de 40 anos

convivemos diuturnamente com
os nossos alunos, transmitindolhes toda magia que era necessária para suas formações, tornando-os os grandes profissionais
que hoje são. Temos orgulho de
todos que por ali passaram. Temos orgulho de termos tomado
parte de todas as lutas para o seu
engrandecimento. Ao comemorarmos 65 anos de fundação, os
nossos agradecimentos aos seus
fundadores e aos que continuam
a batalha pela manutenção de
suas glórias.
colaborador
[•] prof. elias geovani salomão (professor
emérito ufc)
[+] egbs1003@hotmail.com
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sobral

UNIMED SOBRAL
INAUGURA UNIDADE
HOSPITALAR DEDICADA
À SAÚDE DA MULHER E
DA CRIANÇA

N

o último dia 06 de setembro, a Unimed Sobral, inaugurou sua
nova unidade hospitalar, o
HCM, Hospital da Criança e
da Mulher que conta 30 leitos
para internação, consultórios
pediátricos e ginecológicos/
obstétricos além de instalações
modernas para um atendimento diferenciado e mais humanizado para mulheres e crianças,
usuários do sistema Unimed.
O HCM também possui em
suas instalações, salas para
nebulização, ultrassonografia,
repouso médico além de contar
com os melhores equipamentos
para a realização de exames e
diagnóstico de doenças.

Durante a cerimônia de inauguração da nova unidade hospitalar, estiveram presentes os
presidentes da Unimed Ceará,
Dr. Darival Bringel de Olinda;
Unimed do Brasil, Dr. Eudes de
Freitas Aquino; Confederação
das Unimeds do Norte/Nordeste, Dr. Reginaldo Tavares de Albuquerque; Unimed Sobral, Dr.

Carlos Arcanjo; o diretor administrativo do Hospital Regional
Unimed Sobral, Dr. Artur Guimarães Filho; o presidente da
Unimed Cariri, Dr. Francisco de
Assis Sampaio; a Gerente administrativa da Unimed do Cariri,
Sra. Patrícia Ferro e o presidente da Unimed Centro-Sul, Dr.
Paulo Henrique Fonseca Vieira,
além dos cooperados da Unimed Sobral.

ração das Unimeds do Norte/
Nordeste, Dr. Reginaldo Tavares de Albuquerque, é uma
alegria e satisfação participar
da inauguração de mais uma
unidade hospitalar na cidade.
“Cada vez que se abre uma nova
unidade, permitindo o acesso
do usuário da Unimed, é motivo de satisfação para a Unimed
Nacional”, afirmou Dr. Reginaldo.

Para o presidente da Confede-

A criação do Hospital da Crian-
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“nós formamos
uma equipe de
obstetras que
irão trabalHar
nesse Hospital,
com todas as
condições de
aparelHagem
para dar um
atendimento
diferenciado
aos usuários da
unimed sobral
e toda região
noroeste do
estado (...)”
dr. carlos arcanjo, presidente unimed sobral

ça e da Mulher marca o pioneirismo da Unimed Sobral em relação aos cuidados da saúde da
mulher e da criança. “A Unimed
Sobral é o exemplo de pioneirismo em adquirir recursos do
Sistema Unimed. É um evento extremamente qualificativo para a população da região
Norte e para todos nós que fazemos parte da Unimed Ceará”,
destacou Dr. Darival Bringel de
Olinda, presidente da Unimed
Ceará.
Para o presidente da Unimed
Nacional, Dr. Eudes de Freitas
Aquino, a inauguração desta
nova unidade representa “a
consolidação de um dos objetivos da Unimed do Brasil, que é
o de todas as suas cooperadas
tenham suas próprias estruturas hospitalares, e maturidade
da Unimed, pois ela está com-

pletando mais um elo na cadeia
de saúde”.
A necessidade de se criar um
hospital dedicado aos cuidados da mulher e da criança em
Sobral trouxe grandes desafios
para a cooperada da Unimed na
cidade como elaborar um excelente projeto e conseguir um
espaço físico para a nova unidade. Para o Dr. Carlos Arcanjo,
presidente da Unimed Sobral,
a sensação é de dever cumprido: “Nós formamos uma equipe
de obstetras que irão trabalhar
nesse hospital, com todas as
condições de aparelhagem para
dar um atendimento diferenciado aos usuários da Unimed
Sobral e toda região Noroeste
do estado”.
REDAÇÃO
[•] Jorn. dáphine ponte, repórter
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br
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MAIS MÉDICOS

DESAGRAVO
“ ... ele pode ter muitos defeitos, mas
é meu amigo...”
everardo oliveira silva

O

meu amigo José Maria Arruda Pontes tem
muitos defeitos... que
atire a primeira pedra quem
não os têm. Nenhum deles, no
entanto, é o de ser um irresponsável, arruaceiro, preconceituoso, muito menos o de
ter comportamento marginal
face ao legalismo vigente. Ele
não é nada disso; nem como
cidadão, nem como médico,
nem finalmente como representante de sua categoria
profissional, legitimamente
eleito e reeleito presidente do
Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará- SIMEC. Quem
sabe então, devêssemos atirar
aquelas pedras nos telhados
de vidro dos seus difamadores, esses sim, irresponsáveis
e de má-fé a serviço de uma
causa enganadora e politiqueira barata.
“Incapaz de convencer jovens
médicos a trabalhar no SUS,
o governo Dilma criou o profissional meio médico meio
escravo. Esse profissional,
inspirado nos mitológicos
centauros ou na famosa meia
muçarela, meia calabresa, virá
em duas versões: nacional e
importado. É a pizza que vai
ser servida no SUS.” Fernando
Reinach (Estadão-07/2013).
O autor é biocientista e pro-

fessor universitário de cursos
médicos em São Paulo. No último dia 21/09, ele escreveu
longo texto intitulado Mais
médicos hoje, maus médicos
amanhã. Desde a edição da
MP 621/2013, quando coincidentemente – e (de novo)
de forma irresponsável e de
má-fé, porque tendenciosa – a
categoria médica do meu colega José Maria Arruda Pontes
tem sido execrada pela imprensa Dilmista-Lulo PTista,
num comportamento desonesto para dizer pouco. Desde
então, dizia eu, não tinha lido
algo tão fácil de compreender
sobre esse embuste. De forma
didática, ele esclarece a todos,
médicos, políticos, juristas e,
principalmente à população,
que demanda a saúde pública
o risco que todos corremos
de, ao invés de beneficiários
do programa, nos transformamos em suas vítimas. Entendo como obrigatória a leitura
desse libelo contra o governo
Dilma, Padilha e sua camarilha em destaque.
Ao longo desses quase 05 anos
à frente do SIMEC, o projeto
monotemático, nem por isso
limitado, ao contrário disso,
do Dr. José Maria Arruda Pontes tem sido a defesa da classe
médica; no sentido da nossa
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melhor qualificação e formação nos bancos acadêmicos; na
busca incessante de mercado
de trabalho com salários dignos e estabilidade funcional;
e, finalmente no combate de
Davi x Golias, pela sedimentação do projeto SUS, com as
qualificações
profissionais,
a infraestrutura, o financiamento e tudo mais de bom
e resolutivo previstos na lei
8080 que o criou. Quantas horas, quantos dias de suas atividades profissionais privadas
você dispensou? Quantos dias
longe do aconchego familiar?
Quantas vezes você teve de
aturar as filas quilométricas
e os maus serviços nos aeroportos do país? Quanto mais
de sua saúde física e psíquica
você emprestou graciosamente à causa médica? Para no
fim, por um momento infeliz
quando alguém entre nós, no
lugar e na hora errada, falou
a palavra escravo, fora do contexto e das intenções e objetivos da manifestação convocada pelo SIMEC, ver seu nome
ser enxovalhado à exaustão
pelos mesmos maniqueístas e
sem caráter de sempre. Quanta injustiça!
E o rolo compressor continua girando. Recentemente
o CREMEC foi obrigado judicialmente – leia-se AGU do
Lula da família Adams - a cortar na própria carne, a “desconhecer” seus princípios e
obrigações regimentais, e teve
de emitir CRMs provisórios
para os colegas do programa
mais médicos. Assim como
você, José Maria Arruda Pontes, também o Dr. Ivan Mou-

ra Fé e seus conselheiros não
fugiram à luta, e mesmo obrigados a se “mutilar”, continuam vigilantes em busca de um
tertius. Então meu amigo, não
se intimide com o grito dos
insensatos e interesseiros;
não baixe a guarda e continue
combatendo o bom combate
em defesa do melhor atendimento e de qualidade na
saúde pública. Porque é disso
que se trata a batalha das nossas instituições contra a MP
621/2013. E, no Ceará, sem
nenhum demérito aos outros,
você é o símbolo dessa luta.
Não desanime! Em bom cearês (crédito para Cine Holliúdy), não se amofine. Você é
maior que qualquer dessas falsas lideranças de classe, daqui
ou de alhures, meros carreiristas apaniguados do poder
de plantão.
Por último, meu amigo, um
pedido: permita-me repartir
meu desagravo a você com o
colega paranaense Alexandre
Gustavo Blay, ex-presidente
do CRM de lá. Ele reconhece e
enaltece a coragem e força de
todas as nossas lideranças de
classe, como você e muitos outros no Brasil afora, que persistem e não desistem; mas ele
não conseguiu ir em frente:
capitulou. Sua carta-renúncia
é outro libelo que merece ser
conhecida por todos.
Um abraço, meu amigo-irmão
Dr. José Maria Arruda Pontes.
CONSELHEIRO
[•] dr. francisco azevêdo | médico e
presidente cremec/Zona norte
[+] azevedo.78@hotmail.com
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PROGRAMA
“MAIS MÉDICOS”

O

Programa de Governo
“Mais Médicos”, gerador de tantas polêmicas, fez-me voltar no tempo e
recordar minha participação
no Projeto Rondon, em 1972,
quando já doutoranda. A meta
daquele programa era inserir profissionais de diferentes
áreas, sobretudo a médica, em
cidades brasileiras desassistidas e de poucos recursos. Fui
designada para Corguinho, no
Mato Grosso. Prometeramnos o deslocamento por avião.
Exultei! Contudo, de Ribeirão
Preto a São Paulo, conduziram-nos de trem, por horas a
fio, em um percurso que seria feito confortavelmente, já
àquela época, de ônibus, em
apenas quatro horas. Não havia assentos disponíveis e viajei a noite toda sentada sobre
minha mala. Apenas lá pelas
cinco ou seis horas da manhã,
consegui sentar-me em um dos
bancos desocupados pelos passageiros. De São Paulo a Corguinho, fomos de ônibus. No
total, quase dois dias de viagem desconfortável e exaustiva. Porém, nosso sonho de
ajudar e colocar em prática o
que havíamos aprendido, falava mais alto. Foram 45 dias de
trabalho, quando pude perceber que, por trás do bem que
fazíamos, havia, sobretudo, o
desejo político de manutenção do poder. A população era

carente de tudo e não possuía
noções mínimas de educação
sanitária. A cidade, por sua
vez, destituída de saneamento
básico. O experiente prefeito
sugeria o acréscimo de complexo B ao nosso receituário
em que predominavam os vermífugos. Nosso raciocínio se
afunilava pela monotonia de
diagnósticos. Tampouco havia
condição de algo mais... Nossa presença se constituía uma
bênção para a população extremamente carente e sem noção
de que as medidas eram meramente paliativas. Satisfazia-se
com pouco. Saímos dali enaltecidos pelos moradores e felizes
com nosso exercício de solidariedade. Eles, por sua vez, continuariam a ingerir água contaminada e a ter diarreia...
No atual Programa, diferenças gritantes no transporte e
no receptivo. No mais, talvez
a mesma farsa e o mesmo viés
eleitoreiro. Comprove-se sua
efetividade através da comparação honesta, sem mascarar a
realidade, entre os indicadores
atuais e após dois ou três anos
do programa. Sonhamos com a
real melhoria da qualidade de
vida da população!
CONSELHEIRA
[•] dra. celina côrte pinheiro |
médica ortopedista e pres. sobrames-ce
[+] celinacps@yahoo.com.br
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MARCO EDITORIAL

JORNAL DO
MÉDICO 09 ANOS

O

s editores do Jornal do
Médico em Revista comemoram o seu nono ano de
edição, desfrutando de grande prestígio das maiores entidades médicas
do nosso estado.
Exatamente no dia 18 de outubro
de 2004, nascia a primeira edição
do Jornal do Médico no formato
de jornal. Idealizado pelo jornalista
Juvenal Ferreira de Menezes, Sra.
Nahimi Menezes e o publicitário Josemar Argollo, o Jornal do Médico
surgiu com o objetivo de dar visibilidade positiva à medicina, trazendo artigos de pessoas renomadas e
distintas da área e reportagens de
altíssimo nível.
Durante esses nove anos de muito
trabalho e dedicação, registramos
momentos inesquecíveis, como
congressos, atividades das entidades médicas, colação de grau das faculdades de medicina, homenagens
póstumas entre muitos outros momentos marcantes.
Nosso conselho editorial tem crescido bastante, cuja linha editorial tem
se tornado cada vez mais plural e
conceituada.
Lembramos ainda, de forma muito
gratificante, a interiorização do Jornal do Médico que se iniciou no ano
de 2005, na terceira edição, e que
permanece até hoje, sendo o principal elo de comunicação da Capital
com as regiões do Cariri e Zona Norte (Sobral).
Depois de inúmeras experiências

positivas, o Jornal do Médico ganhou um grande impulso para crescer ainda mais. Tanto que, no ano de
2011, seus editores trouxeram uma
grande inovação com a realização do
evento I Comenda Jornal do Médico, Dia do Médico (Fortaleza e Cariri) para homenagear a classe médica
e seus grandes nomes pela sua data
magna em parceria com a Academia Cearense de Medicina, Unimed
Fortaleza, Unicred Cariri e Unimed
Cariri.
O ano de 2013 também está sendo
muito especial para os editores do
JM em Revista, tanto que a II Comenda Jornal do Médico, Dia do
Médico, foi realizada em parceria
com a centenária entidade médica,
Associação Médica Cearense, durante o tradicional evento Outubro
Médico.
Grandes parcerias foram e continuam sendo realizadas para fortalecer
ainda mais o JM em Revista, para
que nos 10 anos, tenhamos uma comemoração a altura de seus parceiros, colaboradores e patrocinadores.
Encerramos agradecendo o seu
apoio, o seu voto de confiança e a
sua leitura que nos tornou em uma
grande referência editorial do nosso estado! Muito obrigado e vamos
continuar firmes rumo aos 10 anos
do JM em Revista!
REDAÇÃO
[•] publicitário Josemar argollo | diretor Executivo do Jornal do Médico
em Revista
[+] atendimento@jargollo.ppg.br
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OITO DÉCADAS

REFERÊNCIA NAS REGIÕES
NORTE E NORDESTE
EXCELÊNCIA DO CENTRO DE TRANSPLANTE DE PULMÃO DO
hospital de messeJana é referÊncia

O

transplante de pulmão
é um procedimento cirúrgico realizado para
remover um ou ambos os pulmões doentes de um paciente e
substituí-lo por um saudável de
outra pessoa. No Brasil, esse procedimento foi realizado pela primeira vez com sucesso no Hospital São Paulo da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP)
em 1990 e o primeiro estado a
realizar o transplante de pulmão
das regiões Norte e Nordeste,
foi o Ceará, no HM, Hospital de
Messejana Dr. Carlos Alberto
Studart Gomes no dia 14 de junho de 2011.
Para que o HM iniciasse o transplante de pulmão, foi primordial
que se verificasse a sua estrutura,
a união de uma equipe multidisciplinar e o credenciamento ao
Ministério da Saúde. Segundo o
coordenador do Centro de Transplantes de Pulmão do HM e coordenador do primeiro transplante
de pulmão realizado no Ceará,
Dr. Antero Gomes Neto, foi preciso estruturar o programa de
Residência Médica em Cirurgia
Torácica: “Criamos e estruturamos o serviço para que pudéssemos alcançar um voo mais alto
que foi o serviço de transplante
de pulmão”.

Na instituição, o paciente que entra para a lista de espera de transplantes é encaminhado para a
equipe multidisciplinar (formada
por cinco médicos pneumologistas e outros profissionais como
psicólogos e terapeutas ocupacionais) para que seja avaliado em
uma consulta. Nesta consulta, é
explicado ao paciente vários detalhes sobre o procedimento, tratamentos necessários e riscos, além
da solicitação de uma série de
exames para avaliar se o candidato está apto a realizar a cirurgia.
Caso o paciente seja considerado
apto a realizar o transplante, ele
é avisado e então listado no sistema nacional de transplante de
órgãos.
No pós-operatório, ele fica em
acompanhamento primeiramente na UTI e depois na enfermaria, até estabilização total do seu
quadro clínico. Depois de receber
alta, ele fica em acompanhamento ambulatorial (pós-transplante), no qual ele passa por consultas primeiramente semanais,
depois quinzenais, mensais e trimestrais (após o primeiro ano) e
colhe exames laboratoriais, para
monitorizar sua estabilidade clínica e detectar quaisquer complicações de forma precoce.
Para aperfeiçoar o ótimo traba-

dr. antero gomes neto
coordenador do centro de transplantes
de pulmão do hm

lho realizado pelo setor de transplantes de pulmão do HM, o
pneumologista Dr. Thiago Mendonça acredita que os maiores
desafios a serem superados seriam possuir “uma equipe clínica
bem treinada e atuante, estrutura hospitalar específica para
transplantes,
equipamentos
para suporte intensivo e outras
formas de tratamento de última
geração e, principalmente, necessitamos de um melhor suporte clínico e maior quantidade de
doadores de órgãos”.
REDAÇÃO
[•] Jorn. dáphine ponte, repórter
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br
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Unimed Fortaleza.
O plano que o cearense confia e se orgulha.

A N O S

facebook.com/unimedfortaleza
twitter.com/unimedfortaleza
youtube.com/ unimedfortaleza

0800 275 1919

www.unimedfortaleza.com.br

