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Expectativa com a década de ouro
Caro leitor, iniciamos o
ano de 2014 com grande
expectativa na celebração da nossa década de ouro que acontecerá em
outubro.
Há quase dez anos, iniciamos um ousado projeto
com um grande ideal de potencializar a divulgação
sobre a medicina & saúde e hoje é referência editorial intitulada Jornal do Médico em Revista.
Iniciamos uma série de reportagens para relembrar a nossa história que só foi possível graças ao
apoio de importantes nomes da área, a confiabilidade das entidades de classe, o apoio de nossos
investidores e, claro, a sua leitura.
Além de expectativa, 2014 traz novidades no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em que o renomado
cirurgião cearense Dr. Heládio Feitosa Filho foi
eleito presidente. Outra importante mudança foi
a eleição do Dr. João Borges para a presidência da
Unimed Fortaleza.
O XX Congresso Cearense Norte/Nordeste de Oftalmologia que acontecerá de 27 a 29 de março traz
uma programação científica diferenciada para reunir em grande número a oftalmologia do N/NE.
O Cariri se destaca com a Estácio/FMJ que ultrapassou a marca de 800 médicos formados, além da
manutenção de nossa parceria com a Unimed Cariri
que está completando 30 anos de cooperativismo.
Em Sobral, registramos a cerimônia do jaleco da Famed/UFC dos futuros médicos, além de destacar a
nobreza do Dr. Neves, um dos fundadores da Unimed Sobral que também está completando 30 anos.
Nossos conselheiros trazem artigos inéditos para
o seu enriquecimento cultural.
O portal: www.jornaldomedico.com.br está disponível
com atualizações semanais sobre medicina & saúde.
Aproveitem a edição 54 do JM em Revista! Para
mais novidades, confiram nossos posts na Fan
Page: facebook.com/jornaldomedicoemrevista.
Em abril, estaremos de volta com grandes reportagens
sobre a realização XX Congresso N/NE Oftalmologia,
o aniversário da Famed/UFC Sobral, o Dia das Mães e
o Dia do Oftalmologista. Até lá e boa leitura!

Josemar Argollo
Diretor-Executivo

NOTÍCIAS & NOTAS

Fechamento da edição
Ao encerramos essa edição, informamos a todos
que no dia 24 de fevereiro, em ato solene, o
Dr. Emanuel Carvalho, primeiro presidente da
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores Regional Ceará (Sobrames-CE) compareceu a sede
da SOBRAMES/Regional Ceará para entregar
documentos históricos relativos a fundação da
entidade e seus primeiros anos de existência.
O momento se reveste de grande importância,
pois se trata de um inegável resgate histórico que
permanecerá para a posteridade e conhecimento de
todos os associados atuais e aqueles que hão de vir.
Parabenizamos a atual presidente da SOBRAMES/
CE, Dra. Celina Côrte Pinheiro, pela brilhante
conquista do acervo histórico da entidade.
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10 anos

FORTALEZA

UMA DÉCADA
DE REFERÊNCIA
Para comemorar os 10 anos do Jornal do médico em
revista, que serão comPletados em outubro deste ano,
PUBLICAREMOS SEIS REPORTAGENS SOBRE SUA HISTÓRIA E
desenvolvimento.

E

m 2004, o jornalista Juvenal Menezes, sua esposa, Nahimi Menezes e seu
filho, publicitário Josemar Argollo, decidiram inovar e prestar
um serviço que há muito parecia
necessário: criar um jornal destinado aos médicos cearenses que
agregasse informações pertinentes à área da saúde e possibilitasse a publicação de notícias e
artigos de relevância para os médicos, professores universitários,
estudantes de medicina e demais
interessados na temática residentes no estado do Ceará.
A ideia de criação do jornal, que
viria a se chamar Jornal do Médico, nasceu da experiência que Juvenal, Nahimi e Josemar adquiriram após o acúmulo de trabalhos
bem realizados na área editorial,
através da prestação de serviços
para profissionais do setor da
saúde e do bom relacionamento
com as entidades de classe.
O Jornal do Médico foi concebido com o intuito de produzir
notícias e artigos variados, além
de reportagens sobre medicina e
saúde, escritas em parceria com
renomados profissionais da área.
Além disso, houve a intenção de
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(Dr. Wilson Pinheiro de Sousa) e
Academia Cearense de Medicina
(Acad. Dr. Wilson Accioly). Os
primeiros conselheiros, que contribuíram de maneira ímpar para
o sucesso da publicação, foram a
Dra. Celina Côrte Pinheiro e o Dr.
Wilson Pinheiro.

gerar uma agenda positiva que
valorizasse a atuação dos médicos
no estado do Ceará, destacando
também as instituições, faculdades de medicina, entidades de
classe, além da área hospitalar.
Dessa forma e através do apoio e
do bom relacionamento com as
principais entidades médicas do
estado do Ceará, foi conferida a
credibilidade para o nascimento
da primeira edição do Jornal do
Médico, lançada em 18 de outubro de 2004, justamente no Dia
do Médico. O JM contou com o
apoio das seguintes entidades:
CREMEC (Dr. Ivan Moura Fé e
Dr. Lino Holanda), Simec (Dr.
Tarcísio Dias), AMC (Dr. Florentino Cardoso), Clube do Médico

A primeira edição do JM foi recebida com entusiasmo pela classe
médica, que se manifestou com
elogios e desejos de continuidade. O veículo de comunicação foi
considerado abrangente, inovador e ético, além de reconhecido
como um canal que prestigiava o
exercício da nobre profissão. Cabe
ressaltar que o destaque daquela
primeira edição foi a homenagem
póstuma ao saudoso Dr. Régis
Jucá, um dos grandes nomes da
medicina cearense.
Desde então, o Jornal do Médico desenvolveu diversos canais,
como a revista, o jornal em formato digital e a página no Facebook,
possibilitando o acesso a um maior
número de pessoas e difundindo o
conhecimento para além das fronteiras do estado do Ceará.
REPORTAGEM
[•] Jor. maurício maycon,
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br

CULTURA

FORTALEZA

BLUME PARTICIPA DO
CONCURSO CULTURA 2014

A

Célula de Cultura – BLUME
(Biblioteca Unimed de Médicos Escritores), através do
Instituto Unimed Fortaleza, está
participando do Concurso Cultura
2014, promovido pelo Ministério
da Cultura (MinC). A participação
será com o Projeto da Revista LITERAPIA, veículo de escritores cearenses, editada pelo poeta e médico
Pedro Henrique Saraiva Leão, sendo composta por poesias e ficções.
O Concurso Cultura 2014 prevê
o investimento de R$ 19 milhões
para a contratação de serviços de
apresentação e produção de conteúdo cultural a serem exibidos

no período da Copa. Parte do Plano de Ação para Grandes Eventos
do MinC, o concurso tem como
principais objetivos ampliar as
agendas das cidades-sedes da
Copa e promover a cultura brasileira como grande diferencial, fortalecendo a identidade nacional.
A BLUME é localizada no Apoio
ao Médico Cooperado, situado na
Sede da Cooperativa, Av. Santos
Dumont, 949.
Para maiores informações: ligue 3255-3652 ou e-mail para
blume@unimedfortaleza.com.br
aos cuidados de Fabrícia Tavares

REPORTAGEM
[•] Jor. dáphine Ponte, mte 2953/ce
repórter Jornal do médico em revista
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br
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MEMÓRIA DA MEDICINA

FORTALEZA

A ACADEMIA CEARENSE
DE MEDICINA E OS
MEDICAMENTOS

N

o dia 27 de janeiro, a Academia Cearense de Medicina (ACM) realizou mais
uma reunião com seus componentes para apresentar os resultados
de duas audiências públicas que visam debater a eficácia da avaliação
de medicamentos comercializados
no Brasil por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O debate foi sugerido pela deputada estadual Gorete Pereira após
tomar conhecimento da Carta de
Fortaleza, cujo documento foi o
resultado de estudos realizados
pela ACM que tratou da qualidade
dos remédios vendidos no país em
sua 15ª Bienal em maio de 2013.
O documento apresenta, entre outros problemas, ausência de avaliação adequada dos medicamentos
pela vigilância sanitária, falta de
8
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resposta às denúncias e consultas e
apenas 51% dos medicamentos comercializados, no Brasil, são fiscalizados adequadamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). O Dr. José Iran Rabelo,
presidente da Comissão Científica
da ACM, afirma que a entidade fez
um grande avanço, mas tem número insuficiente de funcionários para
realizar uma melhor avaliação de
medicamentos: “A Anvisa tem muitas atribuições e não tem um corpo
de funcionários suficiente para fazer a vigilância de um problema de
tamanha gravidade”.
A primeira audiência pública foi
realizada em novembro, no Complexo das Comissões da Assembleia Legislativa em Fortaleza, e
teve a participação dos membros
da ACM e de várias entidades

médicas. A segunda foi realizada na Comissão de Seguridade
Social e Família, na Câmara dos
Deputados em Brasília.
Na reunião da ACM, Dr. José
Iran Rabelo expôs os resultados
das duas audiências públicas e
apresentou sugestões para uma
vigilância farmacêutica eficiente.
Já o Dr. João Randal, presidente
da ACM, afirmou que a entidade
encontrou apoio, mas que ainda
tem um longo caminho a percorrer: “Nós levaremos este assunto
para os órgãos competentes, mas
é preciso de um caminho longo,
há um desdobramento de todos
esses assuntos”.
REPORTAGEM
[•] Jor. dáphine Ponte, mte 2953/ce
repórter Jornal do médico em revista
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br

SAÚDE MARANHÃO

FORTALEZA

LENÇÓIS
MARANHENSES 01:
UM PARAÍSO À
BEIRA DO INFERNO

E

m atenção ao convite, por
demais honroso, do presidente Arquimedes do Vale,
a fim de participar da festa de
encerramento do ano de 2013
da Sobrames – MA, compomos
uma delegação da qual fez parte
os doutores Sérgio Pitaki – paranaense, presidente nacional da
Sobrames, José Carlos Serufo e
Josemar Alvarenga, este, acompanhado de sua esposa, Helena,
integrantes da diretoria mineira
da Sociedade Brasileira de Médicos escritores. A Sobrames – CE
“disse presente”, ao ser representada por este humilde escritor e
pelo jornalista Vicente Alencar
que, também ali esteve, como
presidente da Academia Cearense de Língua Portuguesa.

Após marcante, bonita e viva
festa, cumprimos, dia seguinte,
uma programação com visita à
atualmente maior atração turística Gonçalvina, os denominados Lençóis Maranhenses que
são dunas gigantescas, deslocáveis pelos fortes ventos da costa
marítima, bem próxima naquele
ponto.
A primeira etapa, em carro fretado que acomodou confortavelmente os seis passageiros – além

de suas bagagens - marcava um
trajeto asfáltico de 250 km até
a cidade de Barreirinhas, cujo
crescimento muito se deve ao turismo direcionado aos Lençóis.
Naquela pequena cidade, logo se
observa, em algumas ruas, montes de areia que obrigam a uma
remoção diária pela prefeitura.
Ali, de modo prévio, havíamos
estabelecido a reserva de três
apartamentos, na Pousada Paraíso dos Guarás, a qual, por assim
dizer, honrando o seu próprio
nome, oferece um aconchego
paradisíaco. Já, à nossa espera,
o casal proprietário – Manoel,
engenheiro aposentado convalescente de cirurgia revascularizadora do miocárdio, obviamente o cabeça do negócio, perfeito
fidalgo, e dona Naura, inquestionavelmente a mola propulsora
e decoradora – com muito bom
gosto e invejável amor, ao atuar
em seu ambiente misto de trabalho e residência.
Continua na próxima edição...
CONSELHEIRO
[•] Prof. dr. José maria chaves |
cremec nº 367 | rqe nº 389, ex
-Pres. da sobrames, membro da abrames, Cad. nº 3 e Membro da Academia
Limoeirense de Letras, Cad. nº 28
[+] jmchaves37@gmail.com
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MEDICINA IMPERIAL

FORTALEZA

ACADEMIA NACIONAL
DE MEDICINA

A

Academia Nacional de
Medicina (ANM) foi fundada pelo Dr. Joaquim
Cândido Soares de Meireles, sob
o reinado do Imperador D. Pedro
I, em 30 de junho de 1829, com o
nome de Sociedade de Medicina
do Rio de Janeiro. Em 8 de maio
de 1835, por decreto da Regência
Imperial, recebeu o nome de Academia Imperial de Medicina. Em
21 de novembro de 1889, através
do decreto n° 9 do Governo Provisório, passou a ser chama de
Academia Nacional de Medicina.
A história da ANM está integrada à história da medicina no Brasil. Até sua fundação, floresciam
curandeiros, charlatães e feiticeiros, em nosso país. Os caboclos
empregavam a medicina dos pajés e dos negros, seus amuletos e
ervas. Era comum encontrar barbeiros, fazendo sangrias, pelas
ruas do Rio de Janeiro. Como não
havia Faculdade de Medicina, os
que desejavam ser médicos eram
obrigados a ir estudar em Coimbra. O ensino oficial da Medicina no Brasil começou, em 1808,
com a chegada de D. João VI.
Portanto, a história da ANM está
integrada à história da medicina
no Brasil. Seu objetivo é o de contribuir para o estudo, a discussão
e o desenvolvimento da medicina, além de servir como órgão de
consulta do governo brasileiro
sobre questões de saúde. Desde
a sua fundação, seus membros
se reúnem semanalmente para
10 JornaldoMédico

discutir assuntos médicos da
atualidade, numa sessão aberta
ao público. É, portanto, a ANM
a mais antiga e única entidade
cultural e científica a reunir-se
regular e ininterruptamente por
tanto tempo. A ANM, também,
promove congressos nacionais e
internacionais, cursos de extensão e atualização e, anualmente,
durante a sessão de aniversário,
distribui prêmios para médicos e
pesquisadores não pertencentes
aos seus quadros. Atualmente,
a ANM compõe-se de 100 Membros Titulares nas seções de Medicina (40 membros), Cirurgia
(40 membros) e Ciências Aplicadas à Medicina (20 membros) e
um número variável de Membros
Eméritos. Comporta, ainda, as
categorias de Honorários e Correspondentes, para as quais também são admitidos estrangeiros.
O Ceará teve e tem alguns de
seus filhos na ANM. São os doutores: Ernani Victoriano Aboim
Silva, Mario Barreto Correia
Lima, Vicente Candido Ferreira
de Saboya (Visconde de Saboya)
e Manassés Claudino Fonteles.
Desde setembro de 2009, o Dr.

Manassés, professor e pesquisador de escol,nos honra com sua
presença em tão nobre instituição.
Fontes:
http://www.anm.org.br
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Academia_Nacional_de_Medicina
http://blogdomarcelogurgel.blogspot.com.br/2009_09_01_archive.html
h t t p : / / b l o g. o p o vo. co m . b r /
blogdoeliomar/cearense-manasses-fonteles-torna-se-o-1%C2%BA-do-norte-e-nordeste-a
-integrar-academia-nacional-demedicina/

CONSELHEIRA
[•] dra. ana margarida rosemberg |
Médica e historiadora, CREMEC 1782
[@] anamargarida50@uol.com.br
[+] anamargarida-memorias.blogspot.com.br/

MEDICINA CEARENSE

FORTALEZA

A ACADEMIA CEARENSE
DE MEDICINA E O
INSTITUTO DO CEARÁ

O

Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e
Antropológico), a mais
antiga entidade cultural em funcionamento no Ceará, foi criado
em 4 de março de 1887, sendo
detentor de uma larga folha de
serviços em prol do povo cearense.
Pelo Instituto do Ceará, entidade
que teve dois médicos, Guilherme
Studart e José Sombra, entre os
seus doze fundadores, passaram
treze médicos: Guilherme Studart, José Sombra, Álvaro Otacílio Nogueira Fernandes, José
Lino da Justa, Carlos Studart Filho, Manuel do Nascimento Fernandes Távora, Carlos Feijó da
Costa Ribeiro, Josa Magalhães,
Florival Alves Seraine, João Batista Saraiva Leão, Oswaldo de
Oliveira Riedel, Vinicius Antonius de Holanda Barros Leal e
José Borges de Sales. Todos eles
são considerados luminares da
Medicina cearense que, durante
sua existência, aduziram valiosas
contribuições à cultura e à ciência
no Ceará, ao lado do exercício regular da arte hipocrática.
Ao auferir o Nº 145, como desfecho da posse ocorrida em 23 de janeiro de 2014, este articulista (M.
G.C.S.) tornou-se o décimo sexto
médico admitido no Instituto do
Ceará, juntando-se aos médicos e
atuais sócios, José Murilo de Car-

dr. marcelo Gurgel exibindo seu certiﬁcado de posse como membro do instituto do ceará

valho Martins e Lúcio Gonçalo de
Alcântara, reconhecidos intelectuais da melhor estirpe.
Há uma histórica associação
entre o Instituto do Ceará e a
Academia Cearense de Medicina
(ACM), porquanto dos dezesseis
médicos, atrás referenciados,
seis deles são patronos de cadeiras da ACM, a citar: Guilherme
Studart, José Sombra, Álvaro
Otacílio Nogueira Fernandes,
Manuel do Nascimento Fernandes Távora, Carlos Feijó da
Costa Ribeiro, Josa Magalhães
e João Batista Saraiva Leão; outros seis foram, ou ainda são,
confrades desse silogeu médico:

Oswaldo Riedel, Vinicius Barros
Leal, José Borges de Sales, José
Murilo Martins, Lúcio Alcântara
(membro honorário) e o neófito
Marcelo Gurgel Carlos da Silva.
Com certeza, a presença de mais
médicos da ACM na chamada
“Casa do Barão”, epíteto em homenagem a Guilherme Studart,
ou o Barão de Studart, descortina possibilidades de implementar estudos no campo da História da Medicina do Ceará.
CONSELHEIRO
[•] acad. dr. marcelo Gurgel |
cremec nº 2412, rqe nº 589 |
membro da acm - academia cearense de Medicina, Cad. 18
[+] marcelo.gurgel@uece.br

JornaldoMédico

11

LITERATURA

FORTALEZA

TRANSHUMANISMO?

J

ohn Keats (1795 – 1821)
(26 anos), famoso poeta
londrino obtivera o certificado de médico, mas logo desistiu para praticar apenas a poesia.
Em “Ode on a Grecian Urn” (“...
num túmulo Grego”) asseverou
(declarou) : “ A beleza é a verdade
/A verdade a beleza /... isto é tudo
que você precisa saber”. Antonio
Vieira, de Lisboa (1608 – 1697),
em “Sermão da Conceição Imaculada, I” citou o “Eclesiastes” ao
afirmar: “Nihil sub sole novum”
= “Nada de novo sob o sol”. Hoje
o latim seria outro: “Omnia nova
sub sole” = “tudo novo...” Pois!
Nossa vida vem sendo tecnologicamente esticada além dos atuais, 75 anos em média, e sonham
(ou acreditam) alguns futurólogos (entre eles Ray Kurzweil) ser
possível vivermos para sempre a
partir de 2029. Para tanto, novíssimos procedimentos deverão
estar maduros no final de 2020.
Seria mesmo “um sonho louco
este nosso mundo”, como observou o poeta Mario Quintana?
Atualmente tal pretensa longevidade já vem se beneficiando de
novos medicamentos, e de possível substituição de quase todos
os nossos órgãos. À medida que
conhecermos melhor os princípios operacionais do corpo e do
cérebro humanos, brevemente
poderão ser criados sistemas superiores mais eficazes e duráveis,
infensos às doenças e à velhice.
No início de 2030 (de hoje a 17
anos), poderíamos funcionar
apenas com o esqueleto, a pele,
os órgãos sexuais e sensoriais,
12
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John Keats (1795 – 1821)
foto: google.

a boca, com o esôfago superior,
e o cérebro. Já seríamos parte
protoplasma e parte transistor, a
que aludiu Alvin Toffler em “Future Shock (Bantam Books New
York, 1971), máquinas humanoides, fusão do homem e do objeto
científico: seriamos “cyborgs”.
Êpa! Ficção científica de novo?
Os indivíduos, pois, superaram
a etapa das cópias carbonadas
de si mesmos, os clones. Certo
yanque, Yogi Berra, jogador de
beisebol, notabilizado também
por suas tiradas ou rasgos mentais inteligentes, afirmou “O
futuro não é mais aquele” (ain’t
what it used to be): não é o que
costumava ser). Realmente, neste sentido, nosso brilhante Mino
especulou: “Não entendo como,
no passado, o futuro era tão im-

previsível, e agora, no presente,
é tão ultrapassado”. Para ampla
compreensão desse tema, seria útil reler (ou ler) meu artigo
“2045”, publicado no jornal “O
Povo” em 27/03/2013. É chegado o transhumanismo: tal é um
movimento internacional para
transformar a condição humana, aumentando sua capacidade
física, intelectual, psicológica e
sua longevidade. Como verbo
foi usado por Dante significando
“sair da condição e da percepção humanas”. Transhumanizar
– se. O conceito foi encampado
pela pesquisadora americana em
Plymouth (Inglaterra) Natasha
Vita – More (vida mais!), nascida (1950) Nancie Clark. Em
1983, ela desenvolveu o protótipo “Primo Posthuman” misto
de nanotecnologia biotécnica,
inteligência artificial, neurociência, regado a drogas avançadas.
Todos esses tentos seriam êxitos
humanos, derradeiros capítulos
de obra máxima do Criador, ao
fazer o homem à sua semelhança. A esta inveja dos atributos
divinos, os gregos denominavam
“Hubris”. Esperamos que esta
busca científica da super-humanidade, nesse “admirável mundo
novo” não revele a “Nemesis”, ou
o castigo divino por esta humana
presunção.
CONSELHEIRO
[•] dr. Pedro Henrique saraiva leão |
cremec nº 567, rqe nº: 209
médico e coordenador da célula de
cultura - universidade unimed
[+] pedrohenrique.leao@unimedfortaleza.com.br
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DR. RAIMUNDO BARBOSA
RECEBE A COMENDA
SINDICAL MÉDICA 2013

N

o último dia 10 de janeiro, o Sindicato dos Médicos do estado do Ceará
(SIMEC) realizou a solenidade
de entrega da Comenda Sindical
Médica 2013, reunindo profissionais da medicina, parlamentares
e amigos dos homenageados. Na
ocasião, também comemoraram
os 72 anos do SIMEC.
A Comenda Sindical Médica foi
instaurada em 1998 e já homenageou mais de 20 profissionais
da saúde que se destacaram na
área por um trabalho científico
e humanitário, desenvolvido ao
longo de sua carreira.
Durante a solenidade, o presidente do SIMEC, Dr. José Maria
Pontes, recapitulou os eventos
de 2013, dando ênfase à mobilização médica nos meses de julho
e agosto. No fim de seu discurso,
convocou seus colegas para a luta
na defesa da categoria médica.

Um dos homenageados com a
Comenda foi o cardiologista Dr.
Raimundo Barbosa que atua no
Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes há 35
anos. O Dr. Raimundo recebeu
a Comenda Sindical Médica das
mãos do diretor do Conselho Fiscal do SIMEC, Dr. Antero Gomes
Neto e do vice-presidente do SIMEC, Dr. Samuel Abranques. Em
seu discurso de agradecimento,

“...homenageou
mais de 20
profissionais
da saúde que
se destacaram
na área por
um trabalho
científico e
humanitário,
desenvolvido
ao longo de sua
carreira.”

Raimundo destacou a importância do diálogo entre médico
e paciente e os valores éticos do
exercício da profissão. Ele ainda
dedicou o prêmio aos colegas do
Hospital de Messejana, contribuindo na área do ensino e treinamento médico.

COLABORADOR
[•] assessoria de imprensa do simec
[+] imprensa@simec.med.br
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JOÃO BORGES É ELEITO
O NOVO PRESIDENTE
DA UNIMED FORTALEZA
DUAS CHAPAS DISPUTARAM A PRESIDÊNCIA DA UNIMED
fortaleza, onde teve como vencedora a cHaPa renova
UNIMED LIDERADA PELO DR. JOÃO BORGES

P

or uma diferença de 150
votos, o médico neonatalogista João Cândido de
Sousa Borges, da chapa Renova
Unimed, foi eleito o novo presidente da maior operadora de
saúde das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a Unimed Fortaleza, que inicia uma
nova gestão priorizada na valorização do cooperado.
Entre as principais propostas
lançadas para os primeiros 100
dias de gestão são o fim da reeleição para presidente da cooperativa, o estabelecimento do
plano de aumento progressivo
no valor das consultas e a implantação do Portal da Transparência em área restrita de
acesso aos cooperados. “Nós
temos quatro eixos de ações na
gestão. Um deles é a transparência. Nós vamos exercer isso
de uma maneira muito efetiva.
Temos proposto para 90 dias
uma mudança estatutária, na
qual vamos fazer modificações
importantes em vista dessa
transparência”, afirmou João
Borges.
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“temos proposto
para 90 dias
uma mudança
estatutária,
na qual
vamos fazer
modificações
importantes
em vista dessa
transparência.”
dr. João cândido de souza borges,
presidente unimed fortaleza

A nova gestão também apresentou outras propostas a longo prazo, como a construção do
Centro de Atenção Perinatal e
da Criança no Hospital Regional da Unimed para desafogar
o hospital.
Neonatalogista habilitado pela
Sociedade Brasileira de Pediatria/Associação Médica Brasileira (SBP/AMB), Dr. João Cândido de Sousa Borges se destaca
por sua ampla formação acadêmica e experiência administrativa em equipamentos de saúde
e corporações profissionais. É
especialista em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde pela
Unicamp, Gestão Hospitalar
pela Fundação Oswaldo Cruz
e Escola Nacional de Saúde Pública. Entre as instituições em
que passou, os destaques estão

com a fundação e presidência
da Cooperativa de Pediatras do
Ceará-COPED, direção-geral do
Hospital César Cals, fundação e
direção do Hospital da Mulher
de Maracanaú e por último direção-geral do Hospital Infantil Albert Sabin onde elaborou
e aprovou o projeto do Plano
Diretor do Novo Albert Sabin,
tendo ainda ocupado o cargo de
diretor-técnico do hospital.

REPORTAGEM
[•] Jor. dáphine Ponte, mte 2953/ce
repórter Jornal do médico em revista
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br
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CORRENDO
NA RUA

E

m Fortaleza, costumo percorrer o calçadão da beira-mar, caminhando a pé.
Tenho, assim, condição de observar aquilo que não perceberia
dentro de um automóvel. Numa
noite dessas, fiz o mesmo percurso em meu carro, do início ao fim
daquela via. Dessa forma, observei um cenário diferente daquele meu habitual. Na via pública,
tanto à direita quanto à esquerda
dos carros, pessoas corriam de
forma descontraída, sob o risco
de atropelamento. Face à iluminação inadequada em certos trechos, alguns desses corredores
surgiam de repente à minha frente, sendo necessário redobrar os
cuidados. O fato causou-me estranheza e preocupação. Afinal,
eu, protegida pelo envoltório do
carro, disputava o mesmo espaço com pedestres, totalmente
vulneráveis. Estariam aqueles
corredores, homens e mulheres,
ocupando o espaço destinado aos
automóveis, porque o calçadão
não é apropriado para o esporte?
Desejariam com aquela atitude
demonstrar a todos que a avenida deveria, em certos horários,
ser totalmente destinada a corredores, banindo-se o trânsito de
veículos? Agiriam daquele modo,
por simples imprudência, sem
qualquer noção dos riscos a que
se encontram expostos? É óbvio
ter faltado qualquer planejamento na construção daquela via,
estreita e irregular. Uma simples
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visão de futuro bastaria para a
preservação de um espaço bem
maior entre a praia e os edifícios.
Diante do que aí está, caberá à
moderna engenharia encontrar
soluções. O que não podemos é
fechar os olhos aos esportistas
que se expõem a graves acidentes, em uma cidade onde as estatísticas demonstram que, em
2012, morreram no trânsito 413
pedestres. Em estatística recente
do Detran-Ce, de janeiro a agosto de 2013, ocorreram 952 atropelamentos de pedestres. Destes, tivemos 352 vítimas fatais,
já superando proporcionalmente
a estatística do ano anterior. O
risco de morte do pedestre atropelado aumenta, conforme a velocidade do veículo que o atinge,
porém esta não é uma regra sem
exceções. Mesmo em baixa velocidade, os veículos podem acarretar sérios danos aos esportistas que correm naquela rodovia.
No programa de mobilidade urbana, os pedestres não poderão
ser esquecidos, propiciando-lhes
segurança e comodidade em seu
deslocamento.

CONSELHEIRA
[•] dra. celina côrte Pinheiro,
cremec nº XXXXrqe nº XXX|
médica ortopedista e Presidente
sobrames-ce
[+] celinacps@yahoo.com.br
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CAVIV, REFERÊNCIA EM
CENTRO OFTALMOLÓGICO

O

Renascer, uma ONG cujo objetivo
é diagnosticar, tratar e reabilitar
crianças carentes com baixa visão.

Com foco em cirurgia de catarata,
cirurgia refrativa a laser (membro
vision laser), oftalmologia pediátrica, glaucoma, estrabismo, plástica
ocular, visão subnormal, lentes de
contato e tumores, o CAVIV conta
com um corpo clínico composto
por médicos e terapeutas altamente qualificados, além de uma equipe de colaboradores em constante
treinamento para melhor atender
aos seus mais de 40 mil clientes.

O novo espaço do projeto está
recebendo apoio internacional
da CBM (Christoffel Blindenmission), LIONS – Alemanha (Hilfswerk der Deutschen Lions) e
BMZ (Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento na Alemanha) e também
o importante apoio do Projeto
Casa da Criança, que está finalizando a etapa de reestruturação e
adaptação do Centro Oftalmológico Pediátrico, localizado no centro
de Fortaleza, com a colaboração de
renomados profissionais da arquitetura e engenharia local, além de
empresas patrocinadoras que não

CAVIV, Centro Oftalmológico de referência, fundado em dezembro de 1999
pela Dra. Islane Verçosa, está em
permanente atualização científica
e tecnológica para o diagnóstico e
o tratamento clínico e cirúrgico em
todas as áreas da oftalmologia geral e pediátrica, dispondo ainda de
realização de exames e tratamentos complementares com equipamentos de alta complexidade para
pacientes prematuros até idosos.

O CAVIV possui, ainda, um serviço de habilitação e de reabilitação visual, que teve início em
abril de 2000. Esse serviço é pioneiro em nosso estado por oferecer um atendimento especializado completo para pacientes
portadores de distúrbios visuais,
desde a avaliação funcional da visão à adaptação e treinamento de
recursos ópticos e não ópticos.

Essa ação do CAVIVER contribui
com a redução da pobreza e na
luta contra a cegueira evitável, de
acordo com a iniciativa da OMS
“Vision 2020”, e implementação
da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência.

dra. islane verçosa, médica oftalmologista
e fundadora do caviv

medem esforços para a realização
de um sonho que começou em
2006 com sua inauguração prevista para junho de 2014.
Contatos: Caviv: (85) 3066.1400
e Caviver: (85) 3066.1422
COLABORADOR
[•] assessoria caviv
[+] caviv@caviv.com.br

O CAVIV também atua com responsabilidade social através do projeto CAVIVER – Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança
JornaldoMédico

17

PIONEIRISMO

FORTALEZA

1º TRANSPLANTE DE
MEDULA ALOGÊNICO
REALIZADO COM SUCESSO
NO CEARÁ

C

om duração de 30 minutos, o primeiro transplante de medula alogênico foi
realizado com sucesso no Ceará.
A paciente de 29 anos, de Tabuleiro do Norte, que estava com
leucemia aguda grave, ficará em
observação durante os próximos
30 dias no Hospital Universitário Walter Cantídio, parceiro do
Hemoce nessa inovação de procedimentos de alta complexidade no estado.
De acordo com Fernando Barroso, médico hematologista e chefe da equipe de transplante de
medula e coordenador do Banco
de Cordão Umbilical e Placentário do Hemoce, “o transplante
é resultado de 14 anos de luta”.
Segundo destaca, houve investimentos do governo do estado e
do governo federal na evolução
técnico científica do Hemoce,
assim a parceria do hemocentro
com o Hospital Universitário foi
fortalecida. Fernando Barroso
destaca ainda a qualificação e
amadurecimento da equipe responsável pelo transplante.
Há seis pacientes aguardando
doação de medula compatível.
Cerca de 25% dos pacientes têm
a chance de encontrar um doador compatível entre irmãos.
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Caso não seja encontrado entre
familiares, procura-se no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). A chance
de encontrar alguém compatível
é de 1 a cada 100 mil pessoas.
O Ministério da Saúde autorizou,
em outubro de 2013, a realização
do transplante de medula alogênico no Ceará. Com a realização
desse tipo de transplante (quando o paciente recebe células sadias de outras pessoas doadoras)
aqui no Estado, não haverá mais
a necessidade de encaminhar pacientes para Atendimento Fora

de Domicílio (TFD), em outros
estados, como São Paulo, Santa
Catarina e Rio de Janeiro. Em
2012, o Hemoce, também em
parceria com o Hospital das Clínicas, iniciou a coleta em doadores para transplante de medula
óssea alogênico, não aparentado.
Antes, na região nordeste, o procedimento era realizado apenas
nos hemocentros de Natal e Recife.

FONTE
[•] assessoria de imprensa do Hemoce

EDUCAÇÃO

CARIRI

MEDICINA NA PONTA
DOS DEDOS E NO
FUNDO DOS OLHOS
COM A COLAÇÃO DE GRAU DA 16ª TURMA, A ESTÁCIO/FMJ
ultraPassa a marca de 800 médicos formados

D

epois de seis anos de dedicação, 47 alunos da Estácio/FMJ se formaram
em Medicina, compondo a 16ª
turma da instituição no dia 16
de janeiro. A turma “Medicina
na ponta dos dedos e no fundo
dos olhos” teve como patrono o
senador Eunício de Oliveira e paraninfo, Dr. Wellington Alves de
Souza.
Para esses novos médicos, a colação de grau é um salto para lutar
por melhores condições de trabalho neste momento conturbado
em que a saúde brasileira se encontra. A baixa remuneração, as
escassas condições de trabalho
e a falta de segurança em postos de saúde e hospitais públicos afastam os profissionais de
suas funções, fazendo com que
os governantes adotem métodos

“nossas
perspectivas são
que a medicina
recupere seu
caráter mais
humanitário e
que o médico
esteja mais perto
das pessoas,
podendo
exercer a missão
com dignidade.”
dr. Kennedy amaral, médico da 16ª turma
de medicina estácio/fmJ

paliativos para sanar esses problemas.
Diante de todo esse contexto, a
Estácio/FMJ, ao longo dos seus
quinze anos, vem se destacando
na formação médica do estado
pela sua moderna infraestrutura, corpo docente qualificado
composto por 132 profissionais
e conforto nos locais de estudo
e de trabalho. Além disso, vem
inovando na medida em que
utiliza estratégias, processos,
controles e avaliações de acordo
com os modernos princípios da
pedagogia e das organizações de
saúde modernas.
A instituição dispõe de mais de
10 laboratórios climatizados,
biblioteca totalmente informatizada, atividades práticas ministradas na Atenção Básica do
município em postos de saúde do
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a solenidade foi conduzida pela diretora-Presidente da estácio/fmJ, dra. Ângela Ginbo, sendo prestigiada por diversas autoridades, incluíndo o
prefeito do crato/ce, ronaldo Gomes de matos e o senador da república, eunício oliveira

lista formados 2013.2
- amanda Karen alves
cavalcante
- ana aurelia tavares da
CRUZ
- andré filGueira abaGaro
- antonio rodriGues de
SOUZA JUNIOR
- bruno cesar PinHeiro de
FREITAS
- caio WisdamY luna
saraiva
- camila farias manGueira
- candice alencar macÊdo
- carla silva nobre rocHa
PESSOA
- caroline alves belém
MORAIS
- emilio salviano neto
- eurico carneiro da silva
LOURO
- feliPe Pereira Guimarães
- frederico de menezes
FIGUEIRÊDO COUTO BEM
- Glaura fernandes
teiXeira de alcÂntara
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- Gustavo de arariPe
NOGUEIRA
- GYanna lis vieira de
oliveira
- Hévila maria Garcia
- isabela macÊdo alves
- isabela rocHa de lucena
- Jefferson tavares Pereira
JÚNIOR
- João Paulo GonÇalves de
MACÊDO
- Jose cleison da silva
- Jose KennedY amaral
PEREIRA
- José Péricles maGalHães
vasconcelos filHo
- Kaio Justo Paiva
- laécio barros macÊdo
JUNIOR
- laisa tHalita leite costa
- lara maciel de farias
- larissa bernardo ribeiro
- larissa PinHeiro melo
- maria larissa vieira
GonÇalves

- maYara alves maia
- Pedro suYã costa vieira
- renata sanYelle alves
DANTAS
- rodriGo landim
PrutcHansKY
- sabrina arrais rolim
ARAGÃO XIMENES
- sebastião coÊlHo de
SOUSA
- tainã brito siebra de
oliveira
- taYanna batista vieira
TEIXEIRA
- tiaGo da silva boaventura
- vanessa de souza
carvalHo
- WalKÍria réGia ferreira de
SOUSA
- Wanderson ricardo
seraPião da silva
- Welida Guerreiro sales
- Wendson de alencar
SANTOS
- Yuri vieira matias

EDUCAÇÃO
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programa Saúde da Família, Centro Acadêmico, auditório com
capacidade para 300 lugares, serviços de reprografia, refeitório e
área de lazer.
A faculdade também oferece cursos na área de saúde, cursos de
pós-graduação, projetos de extensão (Estudo Epidemiológico
de Malformações Congênitas no
Hospital São Lucas de Juazeiro
do Norte e Educação para Pacientes Alérgicos) e projetos de
pesquisa, sendo essenciais para a
formação de um novo profissional capaz de atuar no mercado de
trabalho com competência.
Para o novo médico da turma,
Dr. Kennedy, as perspectivas
para a nova turma que se formou
é a de ter maior participação nas
políticas públicas e ser mais hu-

“a estácio/fmj
ultrapassou a
marca de 800
médicos com
formação
diferenciada
pela insttuição.”

manizada: “Os novos médicos
têm agora um novo olhar sobre
o futuro, sua participação nas
políticas públicas e o efeito de
suas ações ou omissões. Nossas
perspectivas são que a Medicina
recupere seu caráter mais humanitário e que o médico esteja
mais perto das pessoas, podendo
exercer a missão com dignidade”.

REPORTAGEM
[•] Jor. dáphine Ponte, mte 2953/ce
repórter Jornal do médico em revista
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br
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MAMOGRAFIA
PELA METADE?
QUE RETROCESSO!

J

Em novembro de 2013, o atual
governo federal divulgou portaria que é um verdadeiro retrocesso para a saúde mamária no
Brasil. A portaria 1.253 instituiu
o procedimento denominado
“mamografia unilateral”, dando
a entender que é possível realizar
o exame em apenas uma das mamas. Além disso, estabeleceu que
o repasse de verbas da União aos
municípios para a realização de
mamografias bilaterais de rastreamento está restrito a mulheres
entre 50 e 69 anos. Essa decisão
política deixa a mulher brasileira
e o médico numa situação muito
delicada. A portaria é um retrocesso à conquista legal apresentada na lei federal 11.664/08,
que garante a realização de exame mamográfico bilateral a todas as mulheres a partir dos 40
anos de idade.
O correto seria aumentar a disponibilidade de mamografias no
Brasil, visto que apenas 16% das
mulheres têm acesso ao exame,
22 JornaldoMédico

FOTO: GOOGLE.

á está bem estabelecido na
literatura médica que a mamografia é o melhor método disponível para o diagnóstico
precoce de câncer de mama. O
diagnóstico precoce favorece o
tratamento conservador e aumenta a taxa de cura das mulheres acometidas pelo câncer de
mama.
enquanto o ideal seria de, pelo
menos, 70% de disponibilidade.
Imagine agora que esse número
de exames diminuirá para todas
as mulheres que têm idade inferior a 50 anos. Estas só poderão
fazer o exame pela metade, ou
seja, apenas em uma mama.
Será esta uma medida econômica? Se for, a sociedade brasileira não pode considerar uma
boa medida, pois está provado
que é muito mais barato agir na
prevenção que no tratamento,
principalmente quando este tratamento é oncológico. Esse problema não é apenas uma questão
de gastos, mas de respeito (ou
falta de respeito?) à vida de todas as mulheres brasileiras.
CONSELHEIRO
[•] dr. idelfonso carvalho, cremec
nº 9198 | rqe nº 5403 | mastologista do serviço de oncologia de
Hospital e maternidade são vicente
de Paulo - HmsvP
[+] idelfonsomastologia@gmail.com
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O QUE NÃO SE PODE
ESQUECER PARA O
TRATAMENTO DA ARTRITE
REUMATOIDE NO BRASIL.

A

artrite reumatoide (AR)
é uma doença autoimune inflamatória sistêmica, caracterizada pelo comprometimento da membrana
sinovial das articulações periféricas. A prevalência da AR
é estimada em 0,5% a 1% da
população, com predomínio em
mulheres e maior incidência na
faixa etária de 30–50 anos. A
característica principal da AR é
o acometimento simétrico das
pequenas e das grandes articulações, com maior frequência
de envolvimento das mãos e
dos pés. Nos últimos 10 anos,
houve um grande avanço no
conhecimento dos mecanismos
fisiopatológicos pelo desenvolvimento de novas classes terapêuticas e implementação de
diferentes estratégias no tratamento, assim como o acompanhamento dos pacientes, priorizando o momento em que
a intervenção farmacológica
rápida é efetiva, podendo mudar o curso da doença em longo
prazo.
Em enfoque o tratamento da
doença, levando em consideração aspectos peculiares da
realidade socioeconômica bra-

sileira, a Sociedade Brasileira
de Reumatologia (SBR) publica em orientação aos médicos brasileiros, em especial os
reumatologistas, artigos sobre
o manejo terapêutico racional
no Brasil. O tratamento inclui
educação do paciente e de sua
família, terapia medicamentosa, fisioterapia, apoio psicossocial, terapia ocupacional e abordagens cirúrgicas. As terapias
medicamentosas incluem uso
de anti-inflamatórios não hormonais (AINH), corticoides,
drogas modificadoras do curso
da doença (DMCD) sintéticas,
biológicas e drogas imunos-

supressoras.
Imediatamente
após o diagnóstico, uma droga
modificadora do curso da doença (DMCD) deve ser prescrita
e o tratamento ajustado para
atingir remissão. Lembrando
que o metotrexato é a droga de
escolha, porém pacientes que
não alcançam resposta após a
utilização de dois esquemas de
DMCD sintéticas, devem ser
avaliados para DMCD biológicos. Excepcionalmente, DMCD
biológicas poderão ser consideradas mais precocemente. Recomenda-se preferencialmente o uso de agentes anti-TNF
como terapia biológica inicial.
Após falha terapêutica a uma
primeira DMCD biológica, outros biológicos poderão ser utilizados.

CONSELHEIRO
[•] Prof. dr. José Herculano silva
| cremec nº 5948, rqe nº 5574
membro da sbot, ex-Prof. estáciofmJ (disciplina de reumatologia),
ex-Prof. uPe (disciplina de ortopedia e traumatologia)
[+] amigosdaciencia@bol.com.br
[+] (88) 3512.1500
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CARIRI

DR. PIO SAMPAIO,
UM VERDADEIRO
CARDEAL LEIGO

O

ínclito médico, Dr. Pio
Sampaio, sempre teve
como característica fundamental da sua vida a sua inquebrantável fé católica, um verdadeiro cardeal leigo!
Barbalhense, Dr. Pio Sampaio
terminou Medicina em 1928 na
Faculdade Nacional de Medicina,
posteriormente fixando-se no
Cariri, primeiramente em Jardim, a partir de 1930, onde foi
o hábil parteiro que me ajudou
a vir ao mundo em um laborioso
parto de primípara, no sítio Belo
Horizonte, engenho de rapadura
da minha família.
Ali nasci em um belo casarão colonial no dia 17 de Setembro de
1930, ao lado da bagaceira do engenho, bem próximo de uma fonte de águas límpidas servida por
uma bucólica bica, a qual ainda
hoje drena água sem parar. Em
seguida, Dr. Pio Sampaio ficouse em sua cidade de Barbalha,
desenvolvendo intensa atividade
médica até ser eleito, em 1958,
para a Assembleia Legislativa do
Ceará como Deputado Estadual
pelo Partido Integralista Brasileiro, quando ocupou a Sub-Secretaria de Administração no 1º
Governo de Virgílio Távora.
Dr. Pio Sampaio fez história, no
Cariri, por sua retidão de caráter,
vertical ética médica e notável
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tirocínio clínico, deixando fama
ainda hoje lembrada por todo o
Cariri.
O seu falecimento aconteceu em
Fortaleza, cercado pela admiração de todos e pelo carinho da
esposa, Dona Letícia e de seus 7
filhos, todos vitoriosos na vida.
Nos meus 9 anos de idade, fui
salvo por Dr. Pio Sampaio de
uma pneumonia com pleurite,
em época anterior ao advento
das antibióticos.
A este notável médico, portanto,
devo a minha vida e, nesta hora
de justas homenagens, quero
reverenciar-lhe como um dos
grandes médicos do Cariri, de
rara grandeza moral, verdadeiro
Varão de Plutarco que o Cariri
relembra com saudade e admiração.

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

DR. POSSIDÔNIO DA SILVA BEM,
DEPUTADO ESTADUAL DE PERNAMBUCO
antes de vir Para o cariri.

D

r. Possidônio Bem era
pernambucano de Serrita e, antes de fixar-se em
Juazeiro do Norte, foi Deputado
Estadual por Pernambuco, tendo, inclusive presidido a sua Assembleia Legislativa na década
de 30.
Fixando-se, posteriormente, em
Juazeiro, foi, inclusive, seu Prefeito nomeado na década de 40.
Dr. Possidônio Bem era socialmente muito bem relacionado e
médico de grande conceito, sobretudo como parteiro, formado

pela Faculdade de Medicina da
Bahia.
Homem de vasta cultura humanística, conversava bem, falando francês e tomando parte
nos movimentos sociais e educacionais do Cariri.
Onde estivesse, era sempre o
centro das atenções, por sua simpatia e fluência da conversação,
sempre muito bem informado
em tudo.
Era bom orador e escrevia com
aprumo e desenvoltura.

Inicialmente, como médico em
Bezerros, Pernambuco, ali deixou uma legião de amigos, admiradores e compadres, graças à
sua proverbial simpatia pessoal.
Sua esposa, Bernadete Barreto
Bem, era barbalhense.
Faleceu em Juazeiro em avançada idade, sempre cercado do carinho e da admiração de todos.
Não deixou descendência.
CONSELHEIRO
[•] dr. napoleão tavares neves
| médico e membro da academia
Cearense de Medicina
[+] (88) 3532.0559
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ELEIÇÕES CBC

NACIONAL
CARIRI

CEARENSE OCUPA
PRESIDÊNCIA DO CBC

O

dr. Heládio feitosa em discurso de posse como presidente do cbc
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Colégio Brasileiro de
Cirurgiões realizou no
dia 10 de janeiro, no
seu Centro de Convenções, a
Sessão de Posse do novo Diretório Nacional no biênio
2014/2015. Participaram da
Mesa o novo presidente do
CBC (TCBC Heládio Feitosa
de Castro Filho), TCBC Armando de Oliveira e Silva (ex
-presidente do CBC), Marcos
Musafir (Secretário de estado
de Saúde do Rio de Janeiro),
ECBC Guilherme Eurico Bastos da Cunha (Decano do Conselho Superior, representando os ex-presidentes do CBC),
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ECBC Pietro Novellino (Presidente da Academia Nacional
de Medicina), José Ramon
Varela Blanco (Presidente da
Associação Médica do Rio de
Janeiro – SOMERJ) e Sidnei
Ferreira (Presidente do Conselho Regional de Medicina do
estado do Rio de Janeiro).
Na programação do evento,
também teve a posse de novos
membros titulares, entrega
de diplomas aos novos eméritos e adjuntos jubilados, dos
prêmios do XXVIII Fórum de
Pesquisa em Cirurgia (Alfredo
Monteiro, Ruy Ferreira Santos e Mariano de Andrade),
do Prêmio “Colégio Brasileiro
de Cirurgiões” ao ECBC Alcino Lázaro da Silva e homenagem póstuma ao decano ECBC
Américo Caparica Filho.
No seu discurso antes de
transmitir o cargo ao sucessor, o presidente do CBC, Armando de Oliveira e Silva,
lembrou de todas as realizações em sua gestão, destacando os esforços para aprimorar a educação continuada, a
realização do XXX Congresso
Brasileiro de Cirurgia, a revisão do currículo para a residência médica em cirurgia, o
novo projeto do site e a comunicação por meio das mídias
sociais, além das inúmeras
parcerias, como o seguro com
descontos especiais, PROACI,
campus RIMA e o prontuário
eletrônico através do sistema
Kubbo.
MEMBROS TITULARES
Bruno Mariano da Silva Sch-

midt ( Cirurgia do Aparelho
Digestivo – RS),Gustavo Modesto Leal (Cirurgia Torácica
– RJ),Leandro Faria Crespo
( Cirurgia Geral – RJ), Lia
Roque Assumpção (Cirurgia
Geral – RJ), Paulo Boarini(
Cirurgia Geral – SP),Romar
Angelo Barbato Silveira ( Cirurgia Geral – MG),Talvane
Marins de Moraes( Psiquiatria
– RJ).
O novo presidente do CBC,
TCBC Heladio Feitosa de Castro Filho (CE), disse que uma
das metas de sua gestão é
buscar a sintonia com as sociedades cirúrgicas e tornar
o ambiente do CBC cada vez
mais atraente para aumentar
o número de membros. “Espero que em pouco tempo, quem
ainda não for associado, possa indagar por que ainda não
é membro do CBC”, destacou.
EMÉRITOS
Antonio Luiz de Medina (Cirurgia Vascular – RJ), Carlos
Teixeira Brandt (Cirurgia Pediátrica – PE), Hamilton Petry de Souza (Cirurgia Geral
– RJ), Savino Gasparini (Cirurgia Geral – RJ)
ADJUNTO JUBILADO
Rui Corrêa Vieira – Cirurgia
Plástica – RJ

COLABORADOR
[•] assessoria de imprensa do cbc
[+] imprensa@cbc.org.br
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SOBRAL

TÍTULO DE NOBREZA

A

realidade social, muitas
vezes repleta de hipocrisia, quase sempre nos
impõe viver e conviver com pessoas que, por qualquer motivo,
são contempladas – não sei quais
são os critérios e nem sei se os há
- com um ou outro título nobiliárquico. É o conde fulano, o lorde beltrano ou o coronel político
cicrano. Mas não é por isso que
abdicaremos de reconhecer os
verdadeiros valores morais e éticos dos que, por sua conduta, seu
caráter, seu comportamento pessoal e profissional, poderiam e deveriam –eles sim, e nunca aqueles
– ser considerados nobres. O homem Antônio de Pádua Neves é o
mais nobre entre estes.
Porque a nobreza verdadeira e
única deve ser a que vem do berço,
do núcleo familiar. E o filho mais
novo dos 5 da dona Maria Júlia
Neves e do senhor Ricardo Neves
Filho certamente recebeu deles,
lá nas entranhas da cidade do
Marco, as noções de dignidade, de
correção, de respeito hierárquico,
de responsabilidade, além da formação espiritual cristã-católica;
todo o fermento necessário para
se forjar um homem nobre. Tudo
isso o menino Antônio de então
aprendeu, absorveu e incorporou à sua personalidade a partir
do exemplo de vida dos seus pais
que, mesmo diante das dificuldades naturais presentes no cotidiano dos mais humildes, nunca
se descuidaram de ser o melhor
referencial para seus filhos.
28 JornaldoMédico

dr. antônio de Pádua neves durante o seu cotidiano na clínica cirúrgica e endoscópica dr. neves

A inquietude é natural em quem
quer sempre mais e mais. O inquieto Antônio logo cedo quis
alargar seus horizontes de conhecimento, e seu querido Marco foi ficando pequeno para ele.
Por isso, com apenas 9 anos de
idade, ele veio morar em Sobral,
onde iniciou seus estudos regulares no curso primário no Colégio São Manoel, em 1941. Em
1950, logo após concluir o ginasial – hoje ensino fundamental
II - o Antônio, agora adolescente,
quase adulto, desejado, pela sua
beleza física e pelo seu caráter,
para genro por muitas mães sobralenses, partiu para Fortale-

za; afinal, seus horizontes ainda
não tinham sido alcançados. Ali
ele concluiu o curso científico –
atual ensino médio - no ano de
1953.
Nossos destinos são insondáveis,
somente conhecidos por Deus
todo poderoso. Pois Ele arquitetou para que os destinos e os
horizontes pessoais e profissionais do homem Antônio de Pádua Neves se encontrassem em
Recife, Pernambuco. Foi lá que
o filho da dona Júlia e do senhor
Ricardo cursou medicina e colou
grau em 1960. Foi lá também,
provavelmente às margens do Capiberibe ou do Beberibe; ou sob
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os coqueirais de Boa Viagem, que
ele conheceu a jovem Maria da
Conceição Pereira da Cunha, por
quem se encantou - e ela com ele
também – e com quem se casou.
Logo depois, eles fixaram residência em Sobral, onde o Dr. Antônio de Pádua Neves iniciou suas
atividades profissionais pautadas
no rigor científico, na ética e no
espírito humanitário, muito próprio da nobreza de sentimentos e
atitudes que tem lhe acompanhado até os dias de hoje.
Naquela época, não havia ainda
o ensino regular acadêmico das
especialidades médicas - residências médicas - no Ceará, mas,
na prática, mesmo em Sobral,
na Santa Casa de Misericórdia,
o cirurgião Antônio Guarany
Mont’Alverne já realizava com
acurácia cirurgias de grande
complexidade a alto grau de dificuldade. O Dr. Neves não teria
tido melhor formação e especialização em cirurgia geral; acolhido
fraternalmente pelo Dr. Guarany
e pelo Dr. Grijalba José Mendes
Carneiro, e em perfeita sintonia
de ideias e ideais, assessorado
pelas sedações anestésicas dos
colegas José Mendes Mont’Alverne, Ewerton Mont’Alevrne e
Olavo Rangel Parente, ele construiu e consolidou o conceito de

cirurgião geral de escol que sempre foi. E continua sendo, além
de ter virado referencial e inspiração para muitos de nós que nos
tornamos seus discípulos.
A história familiar do Dr. Neves
tem umas coincidências interessantes; nada de carma, só coincidências mesmo. Seus pais tiveram
5 filhos, e ele com a dona Ceiça
também. Dos filhos da dona Júlia só um se tornou médico, ele.
E dos da dona Ceiça apenas 1 escolheu ser médico como o pai. O
Antônio de Pádua Neves Jr., advogado e empresário; o Eduardo
Henrique Cunha Neves, economista e administrador de empresas; o Paulo Roberto Cunha Neves, empresário; e o José Ricardo
Cunha Neves, cria (tura)s do Dr.
Neves, eles têm honrado o nome
de seu criador. Em particular o Zé
Ricardo, por ser médico e cirurgião, fundiu sua personalidade à
do seu pai, ao ponto de estarem
nivelados, criatura e criador, no
conceito profissional, de cidadania e nobreza que desfrutam na
sociedade.
Chefe Neves, o senhor que dirigiu com dignidade, sabedoria
e humanidade tantos serviços
de saúde em nossa cidade: a delegacia regional da SESAU-CE ,
o posto do INAMPS e o antigo

SAMDU; a Santa Casa como diretor clínico e na UVA como docente de saúde pública. E tantos
outros equipamentos de saúde,
enfermarias especializadas e
campanhas de vacinação, culminando com seu triplo mandato
como presidente da UNIMED de
Sobral, da qual foi um dos fundadores há 30 anos. O senhor,
Dr. Antônio de Pádua Neves, nos
enche de orgulho e vaidade pelo
privilégio da sua convivência entre nós, além da sua atuação de
qualidade na nossa cooperativa.
E mais importante que tudo isso:
pelo seu exemplo de cidadania
e a nobreza e honradez de seu
comportamento
profissional,
fonte permanente de inspiração
e dignidade para todos, representa muito pouco o que podemos lhe dizer nessas linhas, mas
saiba que é de coração: muito
obrigado, meu querido, por tudo
de bom que o senhor representa!
CONSELHEIRO
[•] dr. francisco azevêdo, cremec
nº 2659, rqe nº 356 | médico e
presidente cremec/zona norte
[+] azevedo.78@hotmail.com
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inédito

SOBRAL

HOSPITAL
REGIONAL NORTE
REALIZA CIRURGIA
INÉDITA

O

Hospital Regional Norte,
construído pelo Governo
do Estado em Sobral, realizou, nesta quarta-feira (08/01),
a primeira cirurgia craniana de
alta complexidade para resolver
um caso de uma paciente que sofria de neuralgia no trigêmeo. A
operação, que durou mais de três
horas, foi um sucesso.
A paciente, natural de Mucambo,
município da macrorregião Norte, tem 54 anos e sofria com as
dores há sete anos. Cerca de duas
horas após a cirurgia, ela acordou
sem dores e totalmente recuperada. A neuralgia no trigêmeo é
caracterizada pela compressão
do nervo por uma artéria, o que
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gera uma dor na face que praticamente inviabiliza a pessoa de
viver normalmente.
O serviço de neurologia do Hospital Regional Norte, que realiza
semanalmente neurocirurgias
das mais variadas complexidades, já é referência para todo o
Nordeste e recebe pacientes de
todas as partes do Ceará, inclusive da capital.
A operação inédita foi realizada
por uma equipe chefiada pelo
neurocirurgião Gerardo Cristino.
FONTE
[•] assessoria de comunicação da sesa
[+] 85 3101.5220 / 3101.5221

SAÚDE PÚBLICA

SOBRAL

PASSAM DE 150 MIL
ATENDIMENTOS
NAS EMERGÊNCIAS
DO HRC E HRN

A

s duas maiores emergências da rede pública no
interior do Ceará superaram a marca de 150 mil atendimentos. Até o dia 10 deste
mês, os serviços de emergência
do Hospital Regional do Cariri
(HRC) e do Hospital Regional
Norte (HRN), em Sobral, somavam juntos 154.332 atendimentos. No HRC, a emergência
funciona desde o dia 23 de agos-

to de 2011. Lá já foram realizados 123.454 atendimentos de
emergência. Com 38 leitos e 15
consultórios, a emergência do
HRN começou a funcionar em
20 de maio do ano passado e
realizou 30.878 atendimentos.
Os dois hospitais se aproximam
de 1,5 milhão de atendimentos
e já realizaram juntos o total de
1.491.654 atendimentos nos diversos serviços, sendo 1.088.247

no HRC e 303.407 no HRN.
Os dois hospitais são os primeiros da rede pública estadual
construídos no interior. O governo do estado está construindo o
terceiro hospital regional. Fica
em Quixeramobim e vai atender a população de todo o Sertão
Central.
FONTE
[•] assessoria de comunicação da sesa
[+] 85 3101.5220 / 3101.5221
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SOBRAL

CERIMÔNIA DO JALECO
DO CURSO DE MEDICINA
UFC CAMPUS DE SOBRAL

alunos, professores e o coordenadorr do curso, Pro. Gerardo cristino reunidos durante a cerimônia do Jaleco,
encerrando as atividades da Semana do Jaleco Branco

N

o dia 14 de fevereiro, o
curso de Medicina da
UFC Campus de Sobral
recebeu os novos alunos do
curso para a Cerimônia do Jaleco, encerrando a Semana do
Jaleco Branco. Foram 42 alunos matriculados: 40 vindos
do Programa Sisu e 2 oriundos
do Programa PEC-G. Na solenidade, autoridades do Curso de
Medicina da instituição compuseram a mesa diretora: Prof.
Custódio Luís Silva de Almeida,
Pró-Reitor de Graduação/UFC,
Prof. Vicente de Paulo Teixeira
Pinto, Diretor do Campus da
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UFC em Sobral, Prof. Gerardo
Cristino Filho, Coordenador do
Curso de Medicina do Campus
de Sobral, Profª. Karine Magalhães Fernandes Vieira, Coordenadora do Módulo Educação
e Medicina do Curso de Medicina do Campus de Sobral e o
Acadêmico Saulo Barros Teixeira, Diretor Executivo do Centro
Acadêmico Comuna Estudantil.
Durante a Cerimônia do Jaleco,
o coordenador do Curso de Medicina, Prof. Gerardo Cristino,
apresentou aos novos alunos
o corpo docente e a estrutura

física da universidade, que consiste nos laboratórios de pesquisa, o Núcleo de Biotecnologia de Sobral, a Biblioteca que
contém em seu acervo 3244
livros e mais de 31 mil publicações de Periódicos CAPES.
Além da estrutura, foram apresentados os equipamentos de
saúde disponíveis para o ensino
e aprendizagem para a formação médica, como os Centros
de Saúde da Família, as Policlínicas, o Hospital do Coração e a
Santa Casa de Misericórdia de
Sobral.

SOBRAL
O coordenador ainda apresentou um novo modelo pedagógico para o curso e disse que
almeja que os estudantes tenham um conhecimento técnico-científico, ético e social,
de comunicação, capacidade de
trabalhar em equipe e capacidade de tomar decisões: “A falta
de uma decisão do médico pode
ceifar vidas. Deve tomar decisões rápidas e decisões que não
podem ser rápidas, que demora
um mês para dar o diagnóstico
ou até mesmo um ano”.
Prof. Gerardo Cristino afirmou
que, após a graduação, o acadêmico deve continuar seus
estudos, pois é preciso ter conhecimento para seguir na carreira de profissional da saúde:
“O estudante que tem apenas a
graduação não deve seguir direto para o mercado de trabalho.
Deve ir para a residência e continuar estudando”.
Após a apresentação do Prof.
Gerardo Cristino, o Pró-Reitor

de Graduação da UFC, Prof.
Custódio Luís Silva de Almeida,
ministrou a aula magna intitulada “O mistério da saúde”, recebendo após a placa alusiva à
Cátedra Visconde de Sabóia.
A Cerimônia do Jaleco já é uma
tradição do Curso de Sobral,
que acontece também em várias universidades pelo Brasil e
em outros países. O ato consiste na entrega do jaleco branco
aos calouros pelos familiares,
simbolizando o início dos estudos na área médica, ao mesmo
tempo em que os estudantes
se comprometem a cumprirem
suas obrigações com responsabilidade e respeito.

REPORTAGEM
[•] Jor. dáphine Ponte, mte 2953/ce
repórter Jornal do médico em revista
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br
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CONGRESSO

FORTALEZA

A OFTALMOLOGIA
DO NORTE E NORDESTE
REUNIDA EM FORTALEZA/CE

P

romovido pela Sociedade
Norte/Nordeste de Oftalmologia, a 22ª edição do
Congresso Norte Nordeste de Oftalmologia (de 27 a 29 de março)
abordará 44 temas que envolvem
12 subespecialidades, construídas através da discussão de casos
clínicos, dos quais ocorrerá maior
interação entre os palestrantes e
a plateia. Uma importante oportunidade para troca de opiniões
técnicas/científicas, pois, no
evento, terão simpósios, cursos e
apresentações de vídeos, fotografias, pôsteres e temas livres.
“O que temos de maior relevância,
neste congresso, serão as discussões ligadas aos avanços no tratamento da retinopatia diabética,
glaucoma e catarata. Fortaleza foi
escolhida para ser a cidade-sede
do congresso por ser um dos pontos turísticos mais procurados do
Brasil e ter médicos oftalmologistas bastante atuantes”, afirmou
um dos palestrantes e presidente
do congresso, Dr. David Lucena.
Outros importantes temas serão
abordados, como as modernas
técnicas cirúrgicas e lentes intraoculares,utilizadas nas cirurgias
de catarata, além de destacar os
principais avanços no tratamento da retinopatia diabética, da
degeneração macular relacionada à idade e diagnóstico e o tratamento do glaucoma.
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“...fortaleza foi
escolhida para
ser a cidade-sede
do congresso
por ser um
dos pontos
turísticos mais
procurados
do brasil e
ter médicos
oftalmologistas
bastante
atuantes...”
dr. david lucena, presidente
do XX congresso n/ne de oftalmologia

Alemanha. Entre eles, destacamos o Dr. Johann Roider, presidente da Sociedade Alemã de
Oftalmologia e Wolfgang Haigis,
autor da principal fórmula para
cálculo de lentes intraoculares
(LIO) no mundo. Esta LIO bem
calculada e personalizada tornase o passo mais importante em
uma cirurgia de catarata, causando maior satisfação do médico e
do paciente após a cirurgia.
O tema oficial do congresso será
a campanha “Novembro Azul
Contra Diabetes”, na qual serão
debatidas as principais ações de
combate aos males oculares causados pela diabetes, vindas do
poder público em parceria com a
classe médica oftalmológica. Em
novembro de 2013, esta campanha atingiu várias grandes cidades das regiões Norte e Nordeste,
com destaque para as capitais.
Em Fortaleza, com a ajuda de 18
médicos oftalmologistas retinólogos voluntários, 180 pacientes,
que estavam na lista de espera do
Centro de Diabéticos e Hipertensos do Ceará, fizeram tratamento
da retinopatia diabética laser.
Mais informações:
http://www.snno.com.br/

Todas as palestras estarão contempladas com a presença de profissionais oriundos das principais
universidades do Brasil, EUA e

(85) 8891.7171/ 9616-2806
REPORTAGEM
[•] Jor. dáphine Ponte, mte 2953/ce
repórter Jornal do médico em revista
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br
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EC

*segundo o M

DEZ8

A FAP se consagra, pelo segundo ano
consecutivo, como a melhor faculdade do
Cariri (nota 4 no IGC/MEC). Essa conquista
reﬂete o empenho e o compromisso da
instituição com um ensino de qualidade.

88 3512 3299
JornaldoMédico
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Juazeiro do Norte - CE

*IGC contínuo/emec.mec.gov.br

FORTALEZA
www.fapce.edu.br

