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Academia Cearense de
Medicina em evidência
Caro(a)s leitore(a)s, chegamos ao número de 74 e
trazemos grandes artigos e reportagens do contexto de Medicina & Saúde.
Nesta edição, a Academia Cearense de Medicina é
destaque da capa com artigo do conselheiro Acad.
Dr. Marcelo Gurgel sobre a solenidade de posse da
19ª diretoria da ACM, com o Acad. Manassés Fonteles sucedendo o renomado
médico cirurgião plástico, Acad. Dr. Vladmir Távora que fez uma grande gestão.
Continuando no editorial de Fortaleza, temos grandes destaques com a Medicina
de Emergência, a celebração de um ano de Conceito em Saúde da Clínica FFAZ.
A Zona Norte cearense se destaca com o pioneirismo de um grande projeto sediado em Sobral: a Interiorização da Anestesiologia, uma ousadia do presidente da
SAEC, o Brejosantense Dr. Péricles Lucena que conta com o inestimável apoio da
COOPANEST-CE presidido pelo renomado anestesiologista Dr. Hamarílton Sales.
Na Região Centro Sul, temos destaques para o Sistema Unimed além do artigo
do Conselheiro Dr. Ariosto Vale sobre Saúde Ocular.
Na terra do Padre Cícero, a região do Cariri se destaca com uma grande notícia: a realização do VI GastroCariri que está de volta com grandes novidades para o mês de agosto.
Antes de nos despedir, informamos que a V Comenda Jornal do Médico já tem
data e local, anotem em sua agenda:
Fortaleza, dia 20 de outubro, no Marina Park Hotel, em parceria com a SCO.
Região do Cariri, dia 27 de outubro, em Barbalha, na FAMED UFCA.
Caros leitores, em agosto, estaremos de volta com mais artigos e reportagens
sobre Medicina & Saúde. Lembrem-se de baixar nosso aplicativo www.jornaldomedico.com.br/aplicativo oferecimento Unimed Ceará e também acompanhar nossos canais digitais facebook.com/jornaldomedico e instagram.com/
jornaldomedico. Até o próximo número, boa leitura!
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5

Conselheiro: Acad. Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva
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E-MAIL: MARCELO.GURGEL@UECE.BR

POSSE DA NOVA XIX DIRETORIA

da Academia Cearense
de Medicina

A

Academia Cearense de Medicina (ACM) realizou,
na noite de 20/05/16, no Auditório da Reitoria
da Universidade Federal do Ceará (UFC), a solenidade de posse de sua nova diretoria, para o biênio
2016-2018, que tem, na Presidência, o Ac. Manassés
Claudino Fonteles, substituindo o Ac. Vladimir Távora
Fontoura Cruz, cujo mandato foi exercido com entusiasmo e dinamismo, sempre almejando cumprir os
relevantes propósitos do sodalício.
O evento, conduzido de forma impecável pelo cerimonialista Ac. Sérgio Gomes de Matos, prestou-se à ACM
para render homenagem ao Membro Titular Fundador,
Ac. José Vieira de Magalhães, que, saudado pelo Ac.
Gilmário Mourão Teixeira, recebeu o Título de Membro
Honorável, cabendo o discurso de agradecimento da
família proferido por sua neta, a médica Lise de Magalhães Barroso.
Na ocasião, a arcádia médica deu posse a seus novos
acadêmicos honorários, os Drs. Antônio Ribeiro da Silva Filho e Luciano Simões Eugênio de Meneses apre-
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sentados e saudados, respectivamente, pelos Acs.
João Martins de Souza Torres e José Iran de Carvalho
Rabelo. Também foram ofertadas placas de reconhecimentos aos diligentes servidores do silogeu: Sr. Francisco Valdir Pereira Lô, auxiliar de serviços gerais; Sra.
Maria Verônica da Silva Freire, secretária; e Sra. Marta
Regina Sales Barbosa, bibliotecária.
O acme da cerimônia foi atingido com o ritual de posse
da nova diretoria quando a audiência foi brindada com
os discursos, de despedida e de posse, do anterior e do
novo presidente da ACM, produzindo a aclamação da

... Ac. Manassés Claudino Fonteles,
substituindo o Ac. Vladimir Távora Fontoura
Cruz, cujo mandato foi exercido com
entusiasmo e dinamismo, sempre almejando
cumprir os relevantes propósitos do sodalício.
ISSN 2447-9233

grande audiência que acorreu à sessão solene.
A XX Diretoria da ACM tem
a seguinte composição
(acadêmicos e cargos): Manassés Claudino Fonteles
- Presidente, Djacir Gurgel
Figueiredo - Vice-Presidente, Janedson Baima Bezerra – Secretário-Geral, Pedro Henrique Saraiva Leão
– Secretário-Adjunto, José
Henrique Leal Cardoso - 1º
Secretário, Sérgio Gomes de
Matos - 2º Secretário, Sebastião Diógenes Pinheiro 1º Tesoureiro, Maria da Silva
Pitombeira - 2º Tesoureiro,
Marcelo Gurgel Carlos da
Silva - Diretor de Publicações, João Evangelista Bezerra Filho - Diretor de Biblioteca, Arquivo e Museu, e
João Martins de Souza Tor-

res e Francisco Flávio Leitão
de Carvalho, como Diretores
Vogais.
Na oportunidade, foi feito o
relançamento do volume I dos
Anais da ACM, cuja edição estava esgotada havia mais de
dez anos, sendo salientado
pelo Pres. Vladimir Távora o
papel do Ac. Marcelo Gurgel
em cuidar dessa reimpressão.
Exemplares desses Anais foram distribuídos aos acadêmicos e convidados presentes no
recinto.
Após a conclusão dos trabalhos, a ACM ofereceu aos acadêmicos e aos convidados um
coquetel de congraçamento
nos majestosos jardins da Reitoria da UFC.

A XX Diretoria da ACM tem a seguinte composição (acadêmicos e cargos):
Manassés Claudino Fonteles - Presidente
Djacir Gurgel Figueiredo - Vice-Presidente
Janedson Baima Bezerra - Secretário Geral
Pedro Henrique Saraiva Leão - Secretário Adjunto
José Henrique Leal Cardoso - 1º Secretário
Sérgio Gomes de Matos - 2º Secretário
Sebastião Diógenes Pinheiro - 1º Tesoureiro
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Maria da Silva Pitombeira - 2º Tesoureiro
Marcelo Gurgel Carlos da Silva - Diretor de Publicações
João Evangelista Bezerra Filho - Diretor de Biblioteca,
Arquivo e Museu
João Martins de Souza Torres e Francisco Flávio Leitão de Carvalho, como Diretores Vogais.
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Colaborador: Dr. Dênis Colares

FORTALEZA

MÉDICO EMERGENCISTA, CREMEC 11.338
E-MAIL: DENISCOLARES@YAHOO.COM.BR

A MEDICINA DE EMERGÊNCIA

como especialidade:
primeiro ano

E

Residentes em Medicina de Emergência

mergencistas de todo o Brasil comemoraram, no
dia 26 de setembro de 2015, quando – após anos
de fóruns, debates, discussões e disputas – a Medicina de Emergência, a qual foi reconhecida como Especialidade Médica no Brasil. Nosso país, finalmente,
embora com cerca de 30 anos de atraso, ladeava com
a maior parte do mundo desenvolvido – mais de 80 países – reconheceu a Emergência como especialidade
com corpo teórico próprio, formação específica e associação nacional que represente seus interesses. Não de-
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sejamos aqui somente comemorar essa conquista, nem
de toda a luta que aconteceu nos bastidores fazer registro, mas pontuar o que tem sido feito no Brasil desde
então, no primeiro ano após reconhecimento.
Nosso país contava com apenas dois programas de Residência Médica reconhecidos pela AMB para formação
de Emergencistas. O mais antigo programa, funcionando plenamente desde 1996, era o do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) em Porto Alegre-RS. Aqui, em Fortaleza-CE, desde 2008, a Escola de Saúde Pública do Ceará
ISSN 2447-9233

Somos da opinião de que tratase de apenas mais um passo
seguro dado pelos que fazemos
as emergências do Brasil inteiro.
Representados pela ABRAMEDE,
os Emergencistas das mais
diversas formações poderão
titular-se e assumir em definitivo
o papel transformador que lhes
cabe.

forma especialistas que estagiam em todos os Hospitais
Terciários de Fortaleza. No mesmo ano de 2008, após
histórico evento realizado na cidade de Gramado-RS (o
1o Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência), foi
fundada a Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE), única representante brasileira da
Medicina de Emergência como especialidade.
O reconhecimento oficial pela Comissão Mista de Especialidades, entidade formada pelo CFM, AMB e o Conselho Nacional de Residência Médica, foi também a oficialização de 24 programas de residência em Medicina
de Emergência (11 programas de Residência adulto e os
demais em Pediatria) em todo Brasil para iniciar os trabalhos em 2016.
O número de residentes sofreu um aumento exponencial com a abertura desses novos programas. Mesmo
não tendo sido possível – por entraves burocráticos
peculiares a cada uma das instituições envolvidas – iniciar todos os programas aprovados, assistimos a um
aumento de 300% no número de residentes de primeiro ano. Em funcionamento, 6 programas de Residência
em Medicina de Emergência. O HPS, em Porto Alegre,
mantém seu programa pioneiro, dando apoio a outras
duas residências na mesma cidade: o do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e do Hospital São Lucas,
vinculado à PUCRS. O Hospital Santa Marcelina, em São
Paulo-SP, é o único em funcionamento no seu estado,
com a possibilidade de pelo menos outros 3 programas
se iniciarem já em 2017. O Hospital das Clínicas de Belo
Horizonte é o único programa mineiro em funcionamento. Esperamos que pelo menos outros 2 programas
se iniciem nesse estado ano que vem. O Hospital Carlos Alberto Studart Gomes – O Hospital do Coração de
Messejana – mantém seu programa oferecendo 6 vagas anuais.
Em agosto de 2016, realizar-se-á, em Fortaleza, o I
Fórum de Coordenadores das Residências em MediciISSN 2447-9233

Dr. Frederico Arnaud e Dr. Denis Colares

na de Emergência do Brasil. Todos os coordenadores
dos programas em andamento confirmaram presença
nesse evento que pretende fomentar o intercâmbio de
residentes, o estudo de experiências exitosas e manter
a unidade nacional do movimento por um atendimento
emergencial de qualidade.
Um olhar menos cuidadoso poderia concluir que o reconhecimento da especialidade é um novo começo para
a Medicina de Emergência no Brasil. Somos da opinião
de que se trata de apenas mais um passo seguro dado
às emergências do Brasil inteiro. Representados pela
ABRAMEDE, os emergencistas das mais diversas formações poderão titular-se e assumir em definitivo o
papel transformador que lhes cabe. É que a Medicina
de Emergência, em nosso país, é, paradoxalmente, uma
especialidade que se reforma pra se definir. A emergência é um observatório de todo o sistema de saúde. Temos uma privilegiada visão de todos os seus problemas
e mazelas, já que atuamos como rede de proteção de
todo o sistema. Do caos em que estão as emergências
surge uma massa crítica que promoverá a mudança da
realidade desumana do atendimento emergencial de
nosso país.
Em setembro de 2016, o Rio Grande do Sul recebe mais
uma vez os emergencistas para o Congresso Brasileiro
de Medicina de Emergência. Mais de 50 expositores nacionais e internacionais realizarão esse evento histórico,
o primeiro realizado após o reconhecimento oficial da
especialidade. Os emergencistas do Brasil convidam todos os interessados em escrever a história da Medicina
de Emergência brasileira a comparecem a este evento.
Jornal do Médico, Ano XII, Edição 74 Maio-Junho 2016
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Conselheira: Acad. Dra. Ana Margarida Rosemberg

INTERNACIONAL

MÉDICA, HISTORIADORA E MEMBRO DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA
CREMEC Nº 1782
E-MAIL: ANAMARGARIDA50@UOL.COM.BR

A CATEDRAL DE REIMS

A Catedral de
Notre-Dame de Reims
A
Catedral de Notre-Dame de Reims, localizada
na região de Champagne, é considerada, ao lado
da de Chartres, a catedral gótica mais importante da França. Foi construída no século XIII no local de
uma igreja em que Clóvis I, primeiro rei dos Francos, ao
se converter ao cristianismo, fora batizado, em 498. A
região de Champagne, naquela época, já produzia um
vinho espumante que, séculos depois, tornou-se mundialmente conhecido. A pequena igreja em que Clóvis
fora batizado foi reconstruída, em 816, a fim de abrigar a coroação dos reis da França. Em 1211, iniciou-se
a construção da nova catedral que levou 300 anos para
ter a aparência que tem hoje. Durante a Primeira Guerra Mundial, a catedral foi duramente atingida por 300
bombas e, somente em 1937, a mesma foi totalmente
restaurada. Como se apresenta hoje, a Catedral de Reims é uma das maiores obras arquitetônicas e religiosas da humanidade. Joana D’Arc, a heroína protetora da
França e grande líder na expulsão dos ingleses do território francês, esteve presente na coroação de Carlos
VII, na referida Catedral, em 1429. Do século X ao século XIX, trinta e dois reis foram coroados na Catedral
de Reims. Na dinastia francesa capetíngea (987-1328),
foram construídas oitenta catedrais e quinhentas abadias, na França, sendo a de Reims uma delas. Em 1210,
um incêndio a destruiu, mas a mesma foi reconstruída.
Na fachada da Catedral de Reims, ao contrário de outras catedrais em que o tema é o juízo final, pode-se ver
o alegre tema da coroação. Na galeria dos reis, bem no
centro, está Clóvis, símbolo da união entre a Igreja Francesa e a Monarquia, esculpido nu dentro de um barril, ou
seja, uma pia batismal. Ele se converteu ao cristianismo
graças à sua esposa, a rainha Clotilda, uma cristã devota. No pórtico da fachada oeste da catedral, está explícito para os fiéis franceses da Idade Média, que os reis
da França como os reis de Judá tinham o direito de governar concedido por Deus, desde que fossem coroados
em Reims. Na galeria dos reis, podemos ver Clóvis aci-
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Durante a Primeira Guerra Mundial, a
catedral foi duramente atingida por 300
bombas e, somente em 1937, a mesma foi
totalmente restaurada.
ma de dois reis de Judá sendo ungidos: o rei Davi e o Rei
Salomão. Clóvis foi ungido, em 498, com óleo trazido do
céu por uma pomba, acreditavam os franceses da Idade
Média. Quando Carlos Magno foi coroado, em 814, o arcebispo mergulhou uma agulha no mesmo frasco para
retirar uma gota sagrada. Em 987, Hugo Capeto, o primeiro rei da dinastia Capetíngea também foi coroado em
Reims. Em 1237, São Luiz foi coroado com outra gota de
óleo sagrado de Clóvis, antes de pousar a flor-de-lis de
ouro em sua cabeça e entregar-lhe o cetro e a espada
de Carlos Magno. Fugindo à regra, Napoleão I foi ungido
em Notre Dame, em Paris. Sente-se ao adentrar na Catedral de Reims a paz e o êxtase que os fiéis medievais
experimentavam.
ISSN 2447-9233

FORTALEZA

Reportagem: Argollo
PUBLICITÁRIO 4341 DRT/CE
DIRETOR-EXECUTIVO JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: ATENDIMENTO@JORNALDOMEDICO.COM.BR

CLÍNICA FFAZ:

Um ano de conceito
em Saúde Integrada
3
65 dias parece pouco tempo para o muito que a Clínica FFAZ conseguiu realizar, mas são o bastante
para reconhecer que sem o apoio, a colaboração, a
compreensão e a dedicação de todos os que fazem parte dessa empresa-família, ela não teria conquistado a
confiança e a fidelidade dos seus clientes.
O projeto de Saúde Integrada da Clínica FFAZ já é um
marco na cidade de Fortaleza, porque ela dispõe de uma
infraestrutura diferenciada com comodidade, segurança, acessibilidade, conforto e bem-estar, sem falar do
atendimento profissional individualizado, ético e humanizado, oferecendo a cada um e a todos capacitação
médica atualizada com as tendências científicas além
de recursos terapêuticos e modernos equipamentos
com tecnologia de ponta.
O Dr. José Lucas Pinheiro de Azevedo, fisioterapeuta
especializado em Osteopatia e com MBA em Gestão
Empresarial, é Sócio-Administrador da FFAZ e comenta: “A missão a que nos impusemos, na administração
da FFAZ, esteve voltada, desde o primeiro momento,
para a sedimentação do Conceito em Saúde Integrada,
porque a intenção sempre foi a de reunir os melhores
profissionais da Medicina (ciência para a saúde), de múltiplas especialidades, sem descuidar da ética e da humanização, para o atendimento dos que nos visitassem
como clientes de um serviço de saúde.
Graças a Deus, estamos conseguindo! E crescendo a
cada dia, ”stepbystep”, contando com a inestimável participação de grande importância e qualidade, de todos:
colaboradores e corpo clínico, indistintamente. Por isso
mesmo - com certeza - é que, no momento de comemoração de 01 (um) ano de atividades, podemos, com
muita alegria, apresentar uma composição ampliada,
pois, há um ano, éramos apenas nove, do nosso corpo
clínico; e sempre com a melhor qualidade profissional e
pessoal.”
A Clínica FFAZ Saúde Integrada conta com as seguintes especialidades: dermatologia, fisioterapia dermato
ISSN 2447-9233

CORPO CLÍNICO
1. Dra. Weline Landim, Dermatologista CREMEC 10954 RQE 5744
2. Dra. Indira Cavalcante, Fisioterapeuta Dermato Funcional CREFITO 218207 F
3. Dra. Ilana Bezerra, Endocrinologista CREMEC 12473 RQE 7268
4. Dra. Handreza Gomes, Nutrição CRN 9234
5. Dra. Ruth Fabris, Fisioterapeuta Pilates CREFITO 123393 F
6. Dra. Naiana Vieira, Fisioterapeuta Pilates CREFITO 91492 F
7. Dr. Miqueias Torres, Fisioterapeuta RPG CREFITO 188289 F
8. Dr. José Lucas Azevêdo, Fisioterapeuta Osteopatia CREFITO 136246 F
9. Dr. Thiago Cavalcanti, Ortopedia CREMEC 11506 RQE 5732
10. Dr. Vileimar Azevedo, Reumatologista CREMEC 8980
11. Dr. George Sampaio, Pediatria CREMEC 11275
12. Dra. Carla Almeida, Geriatria CREMEC 11932 RQE 7151
13. Dr. Hesley Landim, Psiquiatria CREMEC 12452 RQE 7191
14. Dra. Priscili Fortaleza, Neurologia CREMEC 11545 RQE 7291
15. Dra. Emanuela P. Cardoso, Psicologia CRP 1102583
16. Dra. Jane C. de Paula, Psicologia CRP 1103743
17. Dra. Indira Campos, Neuropsicologia CRP 1103265

funcional, endocrinologia, nutrição, pilates, RPG, osteopatia, ortopedia, reumatologia, pediatria, geriatria,
psiquiatria, neurologia, psicologia e neuropsicologia,
exercidas com brilhantismo, eficácia e eficiência de resultados pelo seu corpo clínico multiprofissional.
Parabéns! O Jornal do Médico deseja à família FFAZ
Saúde Integrada muitos anos de sucesso e crescimento
empresarial nas suas atividades. E muitas realizações
profissionais ao seu corpo clínico de múltiplas especialidades e aos seus colaboradores também.
Jornal do Médico, Ano XII, Edição 74 Maio-Junho 2016
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Reportagem: Joelton Barboza da Silva

CEARÁ

JORNALISTA

INTERIORIZAÇÃO
DA ANESTESIOLOGIA

Sobral e Juazeiro
do Norte sediam as
primeiras atividades
O
Cariri recebeu, nos dias 20 e 21 de maio, em Juazeiro do Norte, a 1ª Jornada de Anestesiologia do
Sul Cearense – JAS. Realizado pela Sociedade de
Anestesiologia do estado do Ceará - SAEC, com o apoio
da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Ceará
- COOPANEST e da Sociedade Brasileira de Anestesiologia - SBA.
Representando a SAEC e liderando, no evento, esteve o
presidente da sociedade, Dr. Péricles de Lucena. Quem
também se fez presente foi o Dr. Hamarilton Sales, presidente da COOPANEST, que discursou sobre cooperativismo. A jornada, no interior, aconteceu primeiramente
na cidade de Sobral durante os dias 06 e 07 de maio e
teve os seguintes apoios: Sociedade Brasileira de Anetsesiologia – SBA, Patrocínio: Laboratório Pfizer, Unicred,
Unimed Sobral, Coopanest-CE. Os renomados palestrantes foram: Prof. Dr. Gerardo Cristino, Dr. Leonardo
Leite “Prata da Casa”, Dr. Túlio Osterne, Dra. Cláudia Regina e o Dr. Sávio Arcanjo.
Em entrevista, Dr Péricles elencou a importância da interiorização da anestesia. No momento do discurso, ele
falou também sobre a importância de levar mais conhecimento para os anestesiologistas e fazer com que haja
uma maior abrangência da especialidade no interior do

...levar mais conhecimento para os
anestesiologistas e fazer com que
haja uma maior abrangência da
especialidade no interior do estado.
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estado. Indagado sobre a sua gestão, ele falou da importância do trabalho em equipe “Envolve muitas coisas, dentre elas, a união”.
A sociedade possui Dr. Francisco de Assis como representante da região sul, que engloba o Cariri e Dr. Francisco Sávio representando a região norte. Os temas de
cada jornada foram escolhidos pelos próprios representantes regionais de acordo com as suas vivências profissionais.
Dr. Hamarilton também refutou a relevância da interiorização. “A importância do JAS está relacionada a um projeto de interiorização da atuação tanto da SAEC quanto
da COOPANEST-CE”. O evento também contou com a
presença de alunos da Liga Caririense de Anestesiologia
– LICANI, inclusive o estudante de Medicina da Faculdade
de Medicina de Juazeiro do Norte/Estácio e presidente da
liga, Eric Casagrande. Na jornada, estiveram estudantes
de fora, como no caso da residente do Instituto Dr. José
Frota – IJF em Fortaleza, Jamille Ferreira.
No segundo dia, Dr. Luiz Augusto palestrou sobre avaliação pré-operatória das vias aéreas, em seguida, Augusto continuou a discursar sobre manejo da intubação
difícil não planejada e o uso de dispositivos supraglóticos. Na ocasião, ele foi premiado com o projeto “Prata
da Casa” que visa ao reconhecimento em premiar aqueles que tenham bons trabalhos de pesquisa na área. O
Dr. Luiz recebeu o prêmio das mãos do Dr. Péricles e
disse ter ficado bastante feliz e honrado pelo reconhecimento.

A importância do JAS está relacionada
a um projeto de interiorização da
atuação tanto da COOPANEST-CE
quanto da SAEC.

ISSN 2447-9233

Houve também palestra com Dr. Max Xerez sobre Hemocomponentes. Drª. Shirley Paiva falando sobre ética na anestesiologia, logo após, Dr. José Carlos falando
de reanimação cardiorrespiratória, Dr. Breno Nóbrega
discursando a respeito de anestesia na hipertensão
intracraniana, e, para finalizar, 15 minutos destinados
a perguntas e curiosidades do público presente. A JAS
contou com patrocínio da Patrocínio: Laboratório Pfizer,
Coopanest-CE UNICRED Cariri e da UNIMED Cariri.
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Conselheiro: Dr. Francisco José Fontenele de Azevêdo

ZONA NORTE

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA E PRESIDENTE DO CREMEC/ZONA NORTE
CREMEC Nº 2659, RQE Nº 356
E-MAIL: AZEVEDO.78@HOTMAIL.COM

IPUÇABA-GANGÃO:

Minas e Fontes (também)
de Homens de Bem
E
m tupi-guarani, “ipuçaba” significa mina d’água,
alagadiço e, no dicionário, “”hidrográficogangão é
um conjunto de cachoeiras formadas pelo riacho
ipuçaba sob frondosas mangueiras na cidade de Ipu.
Banhados pelas águas cristalinas dessas fontes, sob as
sombras dos mangueirais de lá, nasceram Delmiro Gouveia, pioneiro da industrialização do país e um entusiasta do nosso potencial hídrico (influência das origens?)
como fonte de energia limpa. Thomaz de Araújo Correa,
outro pioneiro, agora na arte de curar de forma humanitária e cristã, máxime quando as demandas eram os
mais pobres; e, certamente, tendo bebido na fonte de
sabedoria e dos exemplos do Dr. Thomaz, banhado pelas águas da bica, lá nasceu também - em 7/12/47 - e
cresceu o menino Raimundo Tadeu Dias Xerez.
O segundo dos 7 filhos da dona Maria das Dores Dias e
do senhor Edilberto Aragão Xerez aprendeu as primeiras
letras e a tabuada em casa mesmo, com a mãe, mas logo
foi matriculado no Colégio Ipuense, tendo completado o
curso primário no colégio seráfico dos franciscanos, em
Tianguá. Em todos esses momentos de sua formação,
nunca lhe faltaram, pelo exemplo de vida cristã dos seus
pais, a educação para o bem, para o que é justo e para o
que é humano e humanizado na interação com as pessoas. E como quem sai, aos seus não decepciona, não
tinha como não ser brilhante o futuro do Tadeu, independente do que ele viesse a escolher como missão de vida.
Ipuçaba, fonte de homens de bem, de homens cultos,
estudiosos. E o adolescente Tadeu foi uma dessas pessoas, tanto que foi indicado pelos franciscanos de Tianguá, por seus méritos como aluno diferenciado, para
cursar o nível secundário do então ginasial e científico
- no famoso Colégio do Seminário (franciscano) de Ipuarana, em Campina Grande, estado da Paraíba.
Tupi-guarani: Ipu(lagoa)arana(seca). Mas o colégio-convento não se “perdeu” pelo nome, ao contrário, foi palco
iluminado e fonte caudalosa que jorrou ensinamentos
para a continuação da formação do caráter e do conceito de cidadania do filho (e de muitas outras pessoas cla-
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Dr. Raimundo Tadeu Dias Xerez, Cooperado Unimed Sobral

ro, como o Maurício, por exemplo, seu irmão mais velho)
da dona Das Dores
Lar, doce lar, quanto mais perto dele estamos, melhor
nos sentimos. A Ipu do Tadeu não tinha, à época, cursinho pré-universitário. Nem mesmo Sobral, distante apenas 85 km do seu torrão natal, preparava seus filhos para
a universidade. Então, para estar mais perto de casa e ao
mesmo tempo se qualificar para enfrentar o difícil vestibularda UFC (não havia opção outra, ainda mais para um
estudante pobre como ele), o Tadeu voltou para Fortaleza
e se matriculou no Colégio Castelo Branco.
Dali, foi direto para a UFC, aprovado, que foi no seu primeiro vestibular, no início do ano de 1969, para o curso
de medicina. Em 1974, ele colou grau e, de imediato, se
matriculou no programa de residência médica do hospital
São Raimundo na especialidade de cirurgia geral. Entre
ISSN 2447-9233

os seus preceptores e orientadores naquele hospital de
ensino, o residente Tadeu Xerez teve, além do Dr. Haroldo Juaçaba, 3 luminares da cirurgia e da coloproctologia:
Pedro Henrique Saraiva Leão, Roberto Misici e Mauro Camurça. Eles exerceram grande influência, no jovem cirurgião, a ponto de sua escolha definitiva ser a de se qualificar como cirurgião geral e coloproctologista.
E assim como seus conterrâneos pioneiros Delmiro e
Thomaz, também o Dr. Raimundo Tadeu Dias Xerez se
tornou pioneiro às margens do Acaraú, em Sobral e para
toda a zona norte do estado na arte e na ciência médica
da terapia clínica e cirúrgica em coloproctologia.
Desde 1977, que o Dr. Tadeu oferece seus serviços de
excelência profissional a Sobral e a toda zona norte,
incluída claro a sua querida Ipu. Na Santa Casa de Misericórdia, onde já exerceu o cargo de diretor técnico,
no Hospital Unimed de Sobral, onde até recentemente
exerceu cargos acumulados de diretor clínico e técnico,
no Centro de Especialidades Médicas, em que também
foi diretor por um período. Ou seja, onde quer que o Dr.
Tadeu estivesse examinando, clinicando, diagnosticando e operando, todos recebiam (e continuam recebendo)
sempre o seu melhor de experiência, capacidade, além
do coração magnânimo cheio de compreensão humanitária em defesa da saúde dos muitos que sempre lhe
acorreram em confiança.
Os (muitos) méritos e valores pessoais e profissionais
do Tadeu lhe alçaram a grandes posições de destaque
e à conquista de homenagens e títulos nas sociedades
médicas e na sociedade sobralense/ipuense/cearense
Presidente da AMB/CMC (atual associação médica cearense)-Seccional de Sobral;
Conselheiro do Conselho Regional de Medicina da Seccional de Sobral;
Homenagem Do Conselho Regional de Medicina – Seccional Sobral pelos 30 anos de relevantes serviços prestados à Medicina;
Diploma Amigo da Saúde Dr. Tomaz Correa Aragão pela
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Dr. Raimundo Tadeu Dias Xerez durante congresso médico

Câmara Municipal de Sobral em 2009;
Homenagem pelas Ações Associativas no XXII Outubro
Médico.
Nos corredores da Santa Casa de Sobral, há muitos
anos, o Dr. Tadeu conheceu a jovem enfermeira Vera Lúcia Rangel; foi amor à primeira vista. E deles nasceram
a Carla Sanford Rangel Xerez, hoje médica como o pai;
o Alex Sanford Rangel Xerez e o Tadeu Dias Xerez Filho,
hoje advogado e arquiteto, respectivamente.
Eles todos: Dr. Raimundo Tadeu Dias Xerez, sua mulher
e seus filhos e todos nós, seus colegas de Sobral, seus
conterrâneos sobralenses de coração, seus conterrâneos de umbigo enterrado no Ipu e, em particular, os
que fazemos a UNIMED de Sobral somos muito agradecidos à Providência Divina por nos ter oferecido uma joia
autêntica das minas de Ipuçaba-Gangão.
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Conselheiro: Dr. Ariosto Bezerra Vale

CENTRO SUL

MÉDICO OFTALMOLOGISTA E MEMBRO DA AMERICAN ACADEMY OF OPHTALMOLOGY
CREMEC Nº 5620, RQE Nº 2559
E-MAIL: ARIOSTOVALE@YAHOO.COM.BR

CIRURGIA DE PTERÍGIO

O que é pterígio?

O

pterígio é um espessamento fibrovascular da
conjuntiva l que cresce sobre a superfície da córnea em direção à pupila. Por esta razão, muitas
vezes, os doentes referem-se ao pterígio como uma espécie de “carne crescida nos olhos” ou simplesmente,
“carne nos olhos” (veja fotos acima).
O pterígio, no olho, é uma lesão que, geralmente, cresce lentamente ao longo da vida. Pode, inclusivamente,
até parar de crescer em determinada altura. Em casos
avançados, o pterígio pode crescer de tal maneira que
cobre a pupila e interfere com a visão.
O pterígio ocular pode variar desde uma lesão pequena
a lesões grandes, agressivas ou fibrovasculares que podem distorcer a topografia da córnea e, em casos avançados, podem ocluir o centro ótico da córnea.
Trata-se de uma doença que afeta, geralmente, as pessoas que passam muito tempo ao ar livre, expostas ao
vento e ao sol, podendo afetar um ou ambos os olhos
(pterígio bilateral).
O pterígio não é, normalmente, um problema grave.
Pode, no entanto, provocar alguma sintomatologia e sinais bastante desagradáveis.
SINTOMAS
No pterígio, habitualmente, são patentes vários sinais e
sintomas que podem ser mais ou menos exuberantes de
acordo com a evolução da doença. Em determinadas circunstâncias, o pterígio é mesmo assintomático (sem sintomas). Entre os sintomas mais comuns, podemos incluir:
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• Sensação de corpo estranho no olho
• Visão turva
• Comichão no olho
• Sensação de queimadura
Um pterígio, numa fase avançado, pode causar olhos vermelhos e inflamação no olho. Pode crescer progressivamente sobre a córnea (a camada clara, externa do olho),
podendo distorcer a córnea, causando astigmatismo.
CAUSAS
As causas para o surgimento do pterígio podem ser as
seguintes:
• Exposição prolongada à luz ultravioleta (luz do sol
sem óculos de sol)
• Olho seco
• Irritantes, como poeira e vento
O pterígio é mais frequente em adultos jovens com
idades entre os 20 e os 40 anos e parece ser mais comum em homens do que em mulheres. O pterígio, nos
olhos é, muitas vezes, precedido de outra degeneração
da conjuntiva designada de pinguécula. A pinguécula é
uma espécie de neoformação amarelada na conjuntiva
perto da córnea e apresenta os mesmos fatores de risco do pterígio, especialmente a exposição frequente ao
sol, sem óculos de sol. A pinguécula pode impedir que
as lágrimas revistam a superfície ocular de forma uniforme, podendo causar olho seco e sensação de corpo
estranho no olho. A pinguécula também pode tornar-se
avermelhada.
ISSN 2447-9233

Quanto à prevenção do pterígio, os óculos escuros podem proporcionar a melhor proteção contra a luz ultravioleta, poeira e vento. É importante proteger os olhos
na condução também, porque, ao contrário do para-brisas dianteiro, a maioria das janelas laterais do carro
não fornece proteção UV adequada. Mesmo nos dias
nublados, a luz ultravioleta pode penetrar através das
nuvens. Escolha óculos de sol que ofereçam uma boa
proteção contra os raios ultravioletas.
TRATAMENTO
O pterígio, geralmente, não requer tratamento, se os
sintomas forem moderados. Se houver agravamento
temporário do problema, devemos tratar o pterígio com
colírios anti-inflamatórios e lubrificantes.
Em determinadas circunstâncias, é necessário efetuar
tratamento cirúrgico.
CIRURGIA
O recurso à cirurgia de pterígio apenas deve ser equacionado em determinadas circunstâncias. A cirurgia
consiste na remoção ou exérese do pterígio.
A operação de pterígio deve ser equacionada, nas seguintes circunstâncias:
• Os tratamentos conservadores falharam
• A acuidade visual do doente está comprometida
• O paciente está incomodado com a aparência estética
A cirurgia, por vezes, utiliza a própria conjuntiva do doente ou membrana amniótica preservada (placenta) para
preencher o espaço vazio criado pela remoção do pterígio.
Nesse procedimento, o pterígio é removido e a membrana
amniótica ou a conjuntiva é colocada e suturada ou utiliza-
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do cola biológica na área afetada (enxerto ou transplante).
A cirurgia de pterígio com transplante de conjuntiva ou
membrana amniótica é, habitualmente, realizada sob anestesia local e com uma duração de cerca de 30 minutos.
RISCOS E COMPLICAÇÕES:
Na cirurgia pterígio, entre os principais riscos e complicações, encontra-se a recidiva após a remoção ou exérese de pterígio. Sem um enxerto conjuntival ou amniótico, a taxa de pterígio recidivado pode ser elevada (até
80%). A remoção de pterígio com um enxerto conjuntival
ou amniótico está associada a um menor risco de recidiva que pode oscilar entre 5% e 10%.
As complicações cirúrgicas podem também incluir granulomas e cicatrização irregular além de infecção. Em
alguns casos, a remoção cirúrgica de pterígio pode induzir astigmatismo.
PÓS-OPERATÓRIO
Os pacientes são aconselhados a usar colírios de esteroides e antibióticos, durante várias semanas, podendo
assim reduzir a inflamação e a probabilidade de recidiva
do pterígio. Os pacientes precisam ser cuidadosamente
seguidos durante um ano. Cerca de 100% das recidivas
ocorrem durante os primeiros 12 meses após a cirurgia.
RECUPERAÇÃO
Na cirurgia de pterígio, o tempo de recuperação e repouso é curto, podendo os pacientes retomar o trabalho ou
atividades normais alguns dias após a operação.
Fonte: http://www.saudebemestar.pt/pt/clinica/oftalmologia/pterigio/
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Reportagem: Maurício Maycon

CENTRO SUL

EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS:

Unimed Centro Sul do Ceará
realiza evento para integração
de suas equipes de trabalho
A
Unimed Centro Sul do Ceará, sediada no município de Iguatu, vem se destacando, nos últimos
anos, por conta do empenho de seus diretores e
colaboradores no sentido de desenvolver a medicina na
região de maneira a agregar boas práticas e serviços, ao
mesmo tempo em que valoriza o esforço e o trabalho de
sua equipe. Dessa maneira, foi realizado, no último dia
18 de junho, o Encontro Regional de Relacionamento
com o Cliente, com o objetivo de fortalecer ainda mais a
relação da empresa com seus atendentes, profissionais
essenciais para o desenvolvimento e expansão da Unimed no Brasil.
Os atendentes representam, na maioria das vezes, o
primeiro contato dos clientes com a instituição e constituem etapa importante para a criação da boa imagem
da empresa a cada cliente. Desse modo, o evento veio
fortalecer uma política que já é seguida pela Unimed
Centro Sul, ou seja, a valorização das atendentes e o
cuidado para que elas possam realizar sua função de
maneira tranquila e valorizada.
O Encontro, realizado na sede do IFCE, reuniu dezenas
de atendentes das diversas cidades da região centro-sul do estado do Ceará, entre elas Iguatu, Acopiara,
Icó, Várzea Alegre, Cedro e Jucás. As atendentes foram
recebidas com festa por representantes da Unimed do
laboratório Unilab e do pronto-atendimento Uniclinica
recebendo um Kit contendo bolsa, camiseta, crachá,
bloco e caneta. Na ocasião, foram recolhidos alimentos
para doação a entidades carentes.
O encontro contou com a presença do ilustre médico Dr.
Paulo Henrique Fonseca Vieira, presidente da Unimed
Centro Sul do Ceará que proferiu discurso de abertura,
exaltando o trabalho das atendentes e a visível dedicação de cada uma aos clientes. Em seguida, o educador físico Nonato realizou uma divertida aula e colocou
todos para se exercitar. Em relação às equipes, as se-
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As atendentes foram recebidas com festa
por representantes da Unimed, da Unilab
e da Uniclínica, recebendo brindes como
camisetas, bonés e crachás.
nhoras Delma Carina (Gerente Unimed) e Rita de Cássia
(Gerente Unilab e Uniclínica) explanaram acerca da importância da integração dos profissionais e do trabalho
em equipe.
Os renomados médicos Dr. Walmir Pontes e Dr Waldeney Rolim representaram a Unimed Ceará e parabenizaram os organizadores pela qualidade do evento. Ambos
realizaram uma concorrida palestra acerca da conduta
ética profissional. Houve, ainda, palestra da Sra. Lúcia
Alves sobre o sistema operacional da Unimed e uma
palestra motivacional com a Psicóloga Dra. Nalra, tendo
como tema “o abraço acolhedor” no qual emocionou a
todos. O sucesso do evento deixou claro que a valorização dos profissionais é fundamental para manter o alto
padrão das grandes empresas. E a Unimed Centro Sul
Ceará mostrou que está no caminho certo.
ISSN 2447-9233

REGIÃO DO CARIRI

Conselheiro: Dr José Flávio Pinheiro Vieira
MÉDICO, ESCRITOR, CIRURGIÃO GERAL E SUPERINTENDENTE
UNIMED CARIRI | CREMEC Nº 3020
E-MAIL: JFLAVIO.VIEIRA@UOL.COM.BR

LITERATURA NORDESTINA:

Línguas
A

doce língua do povo nordestino sabe a mel de jandaíra. Seu palavreado esdrúxulo, ferindo, às vezes,
com golpes de enxada, as rígidas leis da gramática
tradicional, lambe os nossos ouvidos, talvez, porque busque, sonoramente, repetir o pictórico da linguagem dos
nossos ancestrais negros e índios. Assim, quando o nosso povo simples inventa os termos do seu melífluo falar, o
faz com uma propriedade, com um poder de síntese difícil
de se imitar : xaxado, reco-reco, xote, gambiarra, currulepe, por si sós, musicalmente, quase que consubstanciam
o objeto a que se referem. Os rigores do proparoxítono,
do ditongo crescente são rapidamente moldados, para
não dar trava-íngua: tábua vira taba, lâmpada torna-se
lampra. Tantas e tantas vezes as modificações enriquecem o português: “fulô” soa muito mais bonito que flor
e “sumiterio” é uma palavra bem mais interessante que
cemitério, uma vez que traz uma exata referência de sumidouro e da avidez daquele campo santo.
Quem exerce medicina, no interior do Brasil, tem que imediatamente conhecer esse idioma peculiar, sob pena de
não poder aplicar os acadêmicos conhecimentos terapêuticos. Como fazer história clínica se não se foi apresentado
a estranhas palavras como: “mãe do corpo”, “mucumbu”,
“toitiço”, “passarinha”. O prof. José do Vale, ainda tão vivo
na memória cratense, contava sobre um tio seu, lá dos
Inhamuns, que viera ao Crato com fins de se submeter a
uma cirurgia de próstata. Terminado o tratamento, restabelecido, voltou o velho Feitosa para suas terras. Sabe-se
que a cirurgia prostática, feita pelos métodos tradicionais,
muitas vezes, altera algumas válvulas que existem na uretra e que controlam as micções e também as ejaculações.
Assim, frequentemente, os operados ficam com o que se
chama de ejaculação retrógrada. Dias depois, visitando o
tio, o professor teve dele uma definição sintética e invejável do problema. O tio informou que estava bem, urinando
sem dificuldade, apenas tinha ficado com pequeno probleminha. Aí sintetizou em duas palavras o que os livros de
urologia gastam mais de dez páginas:
- Zé, o problema é que a espingarda arma, mas não dispara!
Aprende-se, na faculdade, que, ao escrever a história
clínica do paciente, deve-se grafar a queixa exatamente
como ele a refere. Não se pode interpretar e usar palavras
do próprio interrogador, uma vez que esta interpretação
ISSN 2447-9233

Dr. José Flávio Pinheiro Vieira, médico escritor

corre o risco de não ser a correta e dificultar uma conclusão melhor da doença por outras pessoas que venham a
examinar o prontuário médico, posteriormente.
Dias desses, um chefe de serviço reclamava de um colega,
o que acreditava ser um absurdo. Um registro médico que,
a seu ver, era imoral e ofendia aos bons costumes e beirava
o pornográfico, simplesmente. O colega explicou que a regra aprendida por todos era cristalina: escrever a queixa do
paciente ipsis literis! O chefe ainda tentou argumentar: para
tudo tinha limite! Mas o certo é que a queixa mostrava-se
muito bem descrita, tanto na sua intensidade, como na sua
geografia, claro que, para os alfabetizados na doce língua
camponesa. Lia-se, no prontuário, com todas as letras:
- Paciente queixa-se de “uma coceira tirana que vai da
testa do guaxinim, até as beiradas do espanta mosquito”!
Jornal do Médico, Ano XII, Edição 74 Maio-Junho 2016
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Conselheiro: Dr. Idelfonso Carvalho

REGIÃO DO CARIRI

MÉDICO E MASTOLOGISTA DO SERV. ONCOLOGIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO
CREMEC Nº 9198, RQE Nº 5403
E-MAIL: IDELFONSOMASTOLOGIA@GMAIL.COM

DOENÇAS BENIGNAS DA MAMA 03

Considerações
importantes sobre
abcesso subareolar e
fístulas mamárias
O
abcesso suareolar crônico recidivante e a fístula
mamária deixam as pacientes bastante ansiosas,
pois são quadros arrastados e podem ser de difícil controle. Essas patologias ocorrem de 1 a 2% de todas as patologias mamárias sintomáticas. As mulheres
mais acometidas são as não lactantes com idade entre
35 e 40 anos. Há um profundo impacto na qualidade de
vida dessas pacientes frente ao quadro arrastado e devido aos baixos resultados nos tratamentos. Além disso, há uma fobia das pacientes com relação a um câncer. Tudo isso faz aumentar a ansiedade e promove uma
piora no dia a dia das pacientes acometidas.
As manifestações presentes na mama ocorrem devido
às alterações celulares que levam à inflamação e à obstrução dos ductos mamários subareolares. Em seguida,
ocorre acúmulo de material secretório em que é possível encontrar uma flora bacteriana mista. Essa colonização patogênica leva à formação do abscesso subareolar
e, posteriormente, à formação de uma fístula periductal,
local onde ocorre a saída do material de aspecto purulento.
É possível encontrar, nas pacientes, queixas como saída de secreção pelo mamilo ou próximo a ele, retração
do mamilo, tumoração subarolar com ou sem processo
inflamatório, um abscesso periareolar com trajeto fistoloso e alterações fibróticas.
O tabagismo é o fator de risco mais importante para o
desenvolvimento dessa patologia, principalmente para
as pessoas que fumam mais de 10 cigarros por dia. Os
estudos demonstram que o cigarro tem um efeito tóxico direto sobre os ductos mamários, sendo responsável
por causar um processo inflamatório periductal. Deve-
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-se também ter cuidado com as pacientes que fazem
uso de piercing no mamilo, pois é outro agente provocador dessa patologia.
Portanto, abandone o hábito de fumar e tenha mais
saúde, dando mais vitalidade a sua mama. Também não
faça uso de piercing no mamilo e, caso apareça sinais e
sintomas como os já citados, procure um mastologista
para avaliar sua mama.
ISSN 2447-9233

REGIÃO DO CARIRI

Reportagem: Reijane Campos
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

GASTRO CARIRI

VI Jornada de
Gastroenterologia do Cariri
E
ntre os dias 26 e 27 de agosto, será realizada, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, a VI JORNADA DE GASTROENTEROLOGIA DO CARIRI, GastroCariri. O evento
é uma iniciativa da Associação Cearense de Gastroenterologia/ACG, com o propósito de divulgar e discutir as novidades científicas sobre os avanços no tratamento multidisciplinar das patologias do aparelho digestivo, bem como a
atividade conta com o irrestrito apoio da FBG e SOBEDCE.
Desde 2001, ano da primeira edição, a jornada se destaca
como relevante ferramenta regional de atualização científica. A expectativa da comissão organizadora é de que o
evento, deste ano, alcance 150 inscritos, uma vez que a
programação científica foi elaborada a partir de assuntos
de grande atualidade e interesse desses especialistas.

ISSN 2447-9233

O GastroCariri é focado no compromisso de proporcionar
uma boa integração dos palestrantes e especialistas com
os ouvintes, para isso preza pela qualidade dos trabalhos
em torno dos temas a serem abordados relativos à Gastroenterologia Clínica e Cirúrgica entre outros.
Para maiores informações sobre o evento:
E+ Assessoria em Eventos | Leonardo Araripe
(85) 9.9178-1720 | leonardo@emaisassessoria.com.br
PRESIDENTE VI GASTROCARIRI
Dr. Nairton Alves de Sousa | nairtonalves@bol.com.br
COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL
Dr. Robério Motta | roberiomotta@yahoo.com.br
PRESIDENTE DA ACG
Dr. Marcellus Souza | souzamar.ufc@gmail.com
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Conselheiro Prof. Dr. José Herculano da Silva
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MÉDICO ORTOPEDISTA, EX-PROF. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UPE,
CREMEC Nº 5948, RQE Nº 5574
E-MAIL: AMIGOSDACIENCIA@BOL.COM.BR

DOUTOR, O QUE FAZER AGORA

diante do mieloma
múltiplo?
É
bom lembrar que diante do mieloma múltiplo, temos uma doença de origem hematológica ou uma
neoplasia maligna grave que compromete o esqueleto, sendo caracterizada pela presença de células
de origem hematopoética, imaturas e atípicas, com produção de paraproteínas monoclonas a partir de células
plasmáticas. Assim como o mieloma múltiplo, existem
outras doenças medulares conhecidas como: leucemia,
linfoma, carcinoma disseminado e mastocitose sistêmica. O mieloma múltiplo é considerado a segunda neoplasia maligna hematológica, que afeta pessoas na 5ª
e 6ª década, em que foi identificado em 80% nos indivíduos com mais de 60 anos de idade. Não esquecendo que pode estar presente também em pessoas com
menos de 40 anos. Essa neoplasia apresenta períodos
de remissão e recidiva, podendo ser assintomática ou
sintomática com dor óssea, bem como o paciente apresenta anemia, disfunção renal, infecções bacterianas,
mal-estar geral, cansaço, sede, náusea, hematomas,
sangramento nasal, sangramento gastrointestinal, visão turva, cefaleia, sonolência, sintomas neurológicos
isquêmicos e outras queixas indefinidas, assim como,
múltiplas lesões óssea do crânio, típica (sal e pimenta)
e osteoporose grave. Além disso, o mieloma múltiplo é
uma doença sistêmica, maligna, agressiva, que é muito
responsiva aos agentes quimioterápicos em esquemas
padrão, porém tem potencial de recidiva e refratariedade muito elevado, além de consequências fatais ao paciente. O médico deve estar atento aos inúmeros fatores
associados ao prognóstico dessa doença, assim como
estar plenamente seguro do tratamento que irá escolher para o seu paciente, não deixando de forma alguma
de optar por alguma modalidade terapêutica mais atual.
Para a confirmação do diagnóstico de mieloma múltiplo,
o paciente deve ser avaliado quanto ao prognóstico com
o sistema de estadiamento clínico proposto por Durie &
Salmon (1975) amplamente utilizado e com os exames
Gold Standard com hemograma com VHS, cálcio séri-

22

Jornal do Médico, Ano XII, Edição 74 Maio-Junho 2016

O mieloma múltiplo é considerado a segunda
neoplasia maligna hematológica, que afeta
pessoas na 5ª e 6ª década, em que foi
identificado em 80% nos indivíduos com mais
de 60 anos de idade.
co, fósforo, fosfatase alcalina óssea, 25 OHD, teste de
função hepática, acometimento ósseo, creatinina sérica
e mielograma assim como, cálcio urinário de 24 horas,
eletroforese das proteínas T4 livre, TSH ultrassensível
e PTH. É pertinente a necessidade de uma abordagem
multiprofissional por essa neoplasia não diferir das demais neoplasias. Sendo importante para o paciente estar em acompanhamento por nutricionista, psicólogo,
odontólogo, cirurgião ortopédico e seu médico clínico,
os quais deverão estar atentos às peculiaridades e às
intercorrências médicas que, podem desenvolver tanto
na sua evolução como de seu tratamento.
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