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FECHAMENTO DA EDIÇÃO
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Caro (a)s leitor (a)s, apresentamos mais 
um número extra/especial de nossa re-
vista para celebrar os quinze anos de uma 
obra significativa  para a saúde em nosso estado,  o Hospital do Co-
ração do Cariri em Barbalha - Ce. Há quinze anos, os três irmãos, Dr. 
Antônio Correia Saraiva (In Memoriam), Dr. José Correia Saraiva e Dr. 
João Correia Saraiva realizaram um grande sonho que também era de 
sua mãe, Dona Otília Correia Saraiva, ao construir um grande com-
plexo hospitalar em benefício especial  a população mais carente da 
Região Cariri. Nas páginas seguintes vocês poderão conferir histó-
rias  que marcaram a trajetória desta  instituição que é referência no 
atendimento hospitalar, textos que trazem um pouco de sua história, 
como a homenagem in memoriam ao Dr. Antônio Correia Saraiva; o 
perfil biográfico dos diretores Dr. José Correia Saraiva e Dr. João Cor-
reia Saraiva; como também a  evolução da instituição e suas tecno-
logias; a instituição que já é  referência também na área de ensino, 
reconhecido como hospital escola na Região do Cariri; o importante 
relato da paciente Kelvia Andrade de Sousa e muito mais. 
Desfrutem desta edição especial, em breve, estaremos de volta com 
outros números temáticos, artigos e reportagens sobre Medicina & 
Saúde. Baixe o aplicativo “Jornal do Médico” e  acesse gratuitamente 
(um oferecimento da Unimed Ceará)  o acervo de nossas revistas na 
palma da mão com um simples toque. 
Até o próximo número, boa leitura!

Josemar ARGOLLO de Menezes
Diretor-Executivo
Publicitário DRT-CE  Nº 4341
Membro Honorário SOBRAMES/CE
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UM GRANDE COMPLEXO  
Quinze anos de 
excelência e referência
Inaugurado em 18 

de janeiro de 2001, 
o Hospital do Cora-

ção do Cariri – HCC re-
cebeu em suas novas 
instalações diversas 
autoridades da região 
e do estado, ligadas a 
área da saúde, entre 
elas o então secretário 
de saúde do Ceará, Dr. 
Anastácio Queiroz, o 
senador Lúcio Alcânta-
ra; também estiveram 
presentes o diretor da 
Universidade Federal 
do Ceará - UFC, à época 
, Dr. Henry de Holanda 
Campos, os deputados 
federais Dr. Rommel 
Feijó e Manoel Salviano 
Sobrinho, o então prefeito de Barbalha Dr. Edmundo Sá 
Filho, diretores de hospitais da região e médicos, além 
de prefeitos dos munícipios do Cariri, diversas lideran-
ças e classes empresariais. 
A solenidade iniciada às 09h30m, apresentou o Coral do 
Hospital Santo Antônio e a Banda Filarmônica São José, em 
seguida foram convidados à falar o senador Lúcio Alcânta-
ra, o prefeito de Barbalha Dr. Edmundo Sá Filho, o diretor 
da Universidade Federal de Medicina o professor Henry de 
Holanda Campos, o deputado Rommel Feijó, o secretário 
de Saúde do Ceará, Dr. Anastácio Queiroz e para encerrar  o 
diretor do Hospital do Coração, Dr. Antônio Correia Saraiva.     
O Hospital faz parte da Fundação Otília Correia Saraiva 
e está localizado no município de Barbalha a 553 km da 
capital, Fortaleza, a cidade é bastante conhecida nacio-
nalmente pelos festejos do Pau da Bandeira de Santo 
Antonio que acontece todos os anos entre os meses de 
maio e junho, na região sul do estado do Ceará, mais co-

nhecida como Cariri, atraindo turistas de todo o país.
Atualmente a instituição que atende a 42 municípios 
cearenses e diversos outros municípios dos estados do 
Pernambuco, Paraíba e Piauí, é formada por um corpo 
clínico de 23 médicos divididos em algumas subáreas, 
como: cardiologistas, cirurgiões, anestesiologistas, in-
tensivistas e clínicos, além de enfermeiros e técnicos 
em enfermagem que ajudam a compor o time de força 
do hospital, referência em cirurgias cardíacas no inte-
rior. À frente da direção administrativa,  o médico João 
Correia Saraiva,  o seu irmão, Dr. José Correia Saraiva de-
sempenha a direção técnica e o cargo de diretor clínico é 
exercido pelo Dr. Samuel Soares.
O HCC atende particular, planos de saúde e mantém con-
vênio com o Sistema Único de Saúde – SUS, proporcio-
nando assim um ótimo atendimento aos cidadãos mais 
carentes. Sempre inovando e com a marca registrada do 
pioneirismo em diversos serviços cardiológicos.

REGIÃO DO CARIRI Reportagem: Joelton Barboza
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR
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HOMENAGEM AO DIRETOR:  
Dr. Antônio Correia Saraiva, 
imensas saudades 

Primeiro filho da família de pequenos agriculto-
res formada por Vicente Batista Saraiva e Otília 
Furtado Correia Saraiva, Antônio Correia Sarai-

va, sempre estudou em colégios públicos. Viveu toda 
a infância e adolescência no sítio Bulandeiras, muni-
cípio de Barbalha, interior cearense. Formou-se em 
medicina por uma das melhores instituições do país, 
a Universidade Federal do Pernambuco - UFPE, no 
ano de 1970. Deu início ao exercício da profissão no 
município de Terra Roxa no estado do Paraná, onde 
permaneceu por seis meses. 
Passados  seis meses, retornou ao Ceará a convite do 
amigo Dr. Teles, para exercer sua profissão no municí-
pio de Ibiapina, ao norte do estado, onde também foi 
eleito prefeito, em 1976.  No ano seguinte, em 1977, 
após 55 dias da sua posse no cargo de prefeito, licen-
ciou-se por dois anos e foi iniciar sua especialização 
em alergologia, na Alemanha, beneficiado por uma 
bolsa de estudos. 
Em 1979, após concluir especialização, voltou ao 
Ceará, renunciou ao cargo de prefeito de Ibiapina 
e retornou à Barbalha onde abriu o seu consultório 
particular na famosa Rua do Vidéo n° 276, no centro 
da cidade, onde pôde exercer a sua especialidade de 
alergologista.  Começara de fato a vida profissional 
daquele que hoje é inspiração para muitos profissio-
nais da área e também para seus entes. 
Exemplo de homem, filho, pai, médico, esposo e cida-
dão, Antônio Correia era bastante conhecido e queri-
do por sua generosidade, simplicidade, espírito públi-
co e um trabalhador incansável, também por ser um 
amante da natureza e bastante apegado a família.
Sua mãe, dona Otília Furtado Correia Saraiva, tinha 
um sonho: ela almejava que quando os filhos se for-
massem em medicina, construíssem um hospital 
e queria ainda que ele viesse a se chamar Hospi-
tal Santo Antônio, por toda a sua devoção ao Santo 

Dr. Antônio Correia Saraiva 

REGIÃO DO CARIRIReportagem: Joelton Barboza
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

Sua mãe, dona Otília Furtado Correia Saraiva, 
tinha um sonho: ela queria que quando 
os filhos se formassem em medicina, 

construíssem um hospital.
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tido como casamenteiro pelos seus fiéis. O sonho foi 
atendido e realizado por Dr. Antônio, que com o apoio 
dos irmãos, e também de um parente próximo da fa-
mília, o Tenente Coêlho, concretizou o projeto. No dia 
27 de dezembro de 1981, o Hospital Santo Antônio 
foi inaugurado, graças à parceira e determinação.
Até hoje o Hospital e Maternidade Santo Antônio e o 
Hospital do Coração do Cariri, ambos integrantes da 
Fundação Otília Correia Saraiva, vem fazendo histó-
ria na medicina de Barbalha, no interior do Estado do 
Ceará e no Nordeste brasileiro como um todo, sempre 
inovando e deixando a marca registrada do pioneiris-
mo em diversos serviços oferecidos à população.
Dr. Antônio foi casado com a pedagoga, Fabíola Sam-
paio Saraiva, com quem teve quatro filhos: Carizia, 
médica especialista em radiologia; Caroline, Adminis-
tradora de Empresas; Guilherme, médico especialista 
em medicina nuclear e Gisele, graduanda em medici-
na. Em 2012, o médico concorreu às eleições do mu-
nicípio de Barbalha para vereador, sendo eleito com 
1786 votos. 
Em 14 de janeiro de 2015 em São Paulo, aos 70 anos 
de idade, faleceu vítima de um câncer, comovendo 
todo o estado do Ceará e, principalmente, a região 
do Cariri por quem ele tinha imenso carinho. Região 
essa, que com toda reciprocidade, lhe queria e quer 
um imenso bem pelos serviços prestados aos popu-
lares, sempre com muito esmero e dedicação.

Para um último adeus, se reuniram além de  familia-
res, amigos, médicos de várias regiões, políticos, au-
toridades, conhecidos e admiradores do seu trabalho. 
A universidade pela qual formou-se em medicina, a 
UFPE, publicou à época,  em site oficial uma nota de 
pesar lamentando o seu óbito em  apoio aos fami-
liares. O ocorrido também foi noticiado com bastante 
ênfase na mídia local.

Dr. Antônio Correia Saraiva,
Diretor e Fundador do 

Hospital do Coração do Cariri

Dr. Antônio Correia Saraiva,
Diretor e Fundador do 

Hospital do Coração do Cariri
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DR. JOSÉ CORREIA SARAIVA 
Fundador e Diretor
Médico cirurgião nascido no município de Bar-

balha-CE, viveu sua infância e adolescência 
no sítio Bulandeiras. É o segundo filho do 

casal de pequenos agricultores, Vicente Batista Sa-
raiva e Otília Furtado Correia Saraiva. Casado com a 
nutricionista Dalphene Santana Saraiva, pai de qua-
tro filhos: Cibele, educadora física; Taís, residente em 
anestesiologia; José Correia Saraiva Júnior, médico 
neurocirurgião e Raquel Santana Saraiva que está se 
dedicando aos estudos. 
Dr. José lembra que a infância foi de tempos difíceis. 
Vem de uma família muito humilde, porém alimenta-
da por um sonho de ver os filhos atuando na medici-
na. A aspiração foi tão grande e a fé inabalável, que o 
sonho se tornou realidade, não só José, mas como to-
dos os seus irmãos graduaram-se em medicina, para 
alegria dos pais e de todos os familiares. 
Estudou sempre em colégios da rede pública de en-
sino, cursou o ensino fundamental em Barbalha, o 
ensino médio na cidade de Crato e o superior na capi-
tal pernambucana, Recife, pela Faculdade de Ciências 
Médica de Pernambuco, atual Universidade de Per-
nambuco – UPE, com o apoio do irmão mais velho, 
Antônio Correia Saraiva que já era estudante de me-
dicina na época, e referência para José, de honradez e 
apoio. Formou-se no ano de 1973. 
Dr. José já recebeu títulos de Cidadão de Viçosa do 
Ceará; Cidadão de Cedro-PE; tem Especialização em 
Infecção Hospitalar pela Universidade de São Paulo – 
USP, Pós em Medicina Preventiva do Trabalho, entre 
outros. 
De hábitos simples, ele  conserva o gosto pela natu-
reza mas não dispensa a vida urbana  “Eu gosto de sí-
tio, gosto de passear no campo e gosto de ir á capital.” 
Se diz, ainda, polivalente e não adepto ao radicalismo. 
Vê o Hospital do Coração do Cariri, como um milagre 
divino. “Aqui foi a reza da minha querida e saudosa 
mãe e, claro, o esforço de todos nós.”conclui.
Atualmente Dr. José é o diretor técnico do Hospital do 
Coração do Cariri e do Hospital e Maternidade Santo 
Antônio. Prestes a completar 43 anos de muita de-

dicação e profissionalismo, o médico relembra com 
muita alegria e entusiasmo as suas vivências e obs-
táculos vencidos para chegar ao patamar em que se 
encontra atualmente.

Vê o Hospital do Coração do Cariri, 
como um milagre divino, pois tudo 

conspirava pelo contrário. 

REGIÃO DO CARIRIReportagem: Joelton Barboza
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR
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DR. JOÃO CORREIA SARAIVA 
Fundador e Diretor
João Correia Saraiva, terceiro filho do casal de agricul-

tores, Vicente Batista Saraiva e Otília Furtado Correia 
Saraiva, como os dois irmãos passou sua infância e 

adolescência na zona rural, no sítio Bulandeiras, muni-
cípio de Barbalha-CE.
Dr. João estudou sempre na rede pública de ensino: o 
fundamental foi cursado em Barbalha, o ensino mé-
dio na cidade de Crato e com o apoio do irmão mais 
velho, Antônio Correia Saraiva, que já estudava medi-
cina na época, conseguiu ingressar na Faculdade de 
Ciências Médicas de Pernambuco, atual Universidade 
de Pernambuco – UPE, em Recife-PE. Dr. João sem-
pre contou com o incentivo da mãe ,  ela sempre bem 
relacionada com médicos renomados da região, so-
nhava com os filhos seguindo carreira na medicina.
Concluiu o curso de medicina no ano de 1973, espe-
cializando-se em oftalmologia pelo Hospital Souza 
Aguiar da cidade do Rio de Janeiro. Além de atender 
no hospital, recebe pacientes particularmente em 
clínicas nas cidades de Barbalha e Crato. Dr. João é 
cidadão cratense, possui cursos de administração 
pela Universidade Regional do Cariri – URCA, infec-
ção hospitalar pela Universidade de São Paulo – USP, 
mestrado em Saúde Pública pela Universidade Esta-
dual do Ceará – UECE, entre outros.
Dr. João é  casado com a médica oftalmologista Arte-
mis Helena de Luna Saraiva e pai de três filhos que, 
assim como os pais, seguiram carreira na medicina 
oftalmologista, a mais velha é Isabel Cristina Saraiva, 
a segunda é Ana Cláudia de Luna Saraiva, o terceiro é 
João Correia Saraiva Filho.
Quando jovem, João Correia passou por dificuldades, 
mas com perseverança, foco e incentivo dos pais con-
seguiu concluir o curso e atualmente é reconhecido 
como um dos médicos mais renomados do Cariri e do 
Ceará. Indagado sobre os afazeres durante as horas 
vagas, ele diz: “Eu não tenho hobby definido, eu gosto 
de tudo, mas eu gosto mesmo é de trabalhar! A ver-
dade é essa: trabalhando eu me divirto.” enfatiza. 
Sua clínica particular se localiza na rua Bárbara Alen-
car na Praça Francisco Sá, 605 - Centro, Crato – CE, 

ele também faz parte da diretoria administrativa do 
Hospital do Coração do Cariri e do Hospital e Materni-
dade Santo Antônio, ambos localizados em Barbalha.

... com perseverança, foco e incentivo dos 
pais conseguiu se formar e atualmente é 
reconhecido como um dos médicos mais 

renomados do Cariri e do Ceará.

REGIÃO DO CARIRI Reportagem: Joelton Barboza
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR
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EXCELÊNCIA E REFERÊNCIA 
Quinze anos de
evolução tecnológica
O Hospital do Coração do Cariri – HCC  é o resulta-

do de um projeto arrojado e audacioso que teve 
início a partir de um sonho de Dona Otília Correia 

Saraiva, mãe dos médicos, Antônio Correia Saraiva, José 
Correia Saraiva e João Correia Saraiva. 
Reconhecidamente a instituição que foi inaugurada 
em 2001, possui a melhor estrutura hospitalar do sul 
do estado, incluindo uma congregação de profissionais 
qualificados, atendimento humanizado, tecnologia de 
última geração e uma infraestrutura comparável ao dos 
melhores centros médicos do Brasil.
 A tecnologia de ponta que o torna superior na sua clas-
se, proporciona a seus pacientes: bem-estar e segu-
rança, sempre levando em consideração seus principais 
objetivos: saúde, e um ótimo atendimento, seguido de 
uma perfeita acomodação e conforto.
O HCC oferece assistência médica que veio para re-
volucionar a medicina no interior do estado. Antes da 
fundação do hospital os atendimentos mais complexos  
aconteciam em Fortaleza, gerando desconforto para as 
pessoas que precisavam deste tipo de atendimento, 
pois envolvia altos custos, dificuldade no deslocamento 
e muitas vezes, se o atendimento não fosse realizado 
imediatamente, poderia resultar na morte do paciente.

IMPORTÂNCIA DO HOSPITAL 
PARA A REGIÃO E PARA O ESTADO
O Cariri hoje dispõe de uma estrutura com equipamen-
tos e profissionais altamente qualificados para este tipo 
de atendimento, o que é de suma importância para a re-

gião e todo o estado do Ceará, uma vez que descentraliza 
os atendimentos da capital, trazendo mais comodidade 
para a população, diminuindo a exportação de pacientes 
desafogando assim os hospitais da capital.

EQUIPAMENTO DE PONTA
Foi inserido no Hospital do Coração do Cariri, o serviço 
Cardioversor Desfibrilador Implantável - CDI, o primeiro 
liberado pela central de regulação de alta complexidade 
do Sistema Único de Saúde - SUS para as regiões Norte 
e Nordeste. O objeto é um minúsculo computador com 
uma bateria contida em uma pequena caixa de titânio 
com o tamanho aproximado de um relógio de bolso. O 

REGIÃO DO CARIRIReportagem: Joelton Barboza
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

...é referenciado pelas autoridades do 
estado como uma grande obra para a saúde 

não só dos barbalhenses, mas para toda 
região sul do Ceará e de outras regiões.

Equipe médica



11Jornal do Médico, Ano XII, Edição 77 Outubro 2016, Hospital do Coração do Cariri 15 anosISSN 2447-9233

CDI é implantado sob a pele, logo abaixo da clavícula, 
no lado esquerdo ou direito do peito. Além do próprio 
dispositivo, minúsculos fios isolados também são inse-
ridos, com o propósito de carregar sinais de informação 
no coração ao dispositivo cardíaco e, quando necessá-
rio, carregar pulsos elétricos ao coração.
A terceira parte do dispositivo é um computador exter-
no localizado no consultório ou na clínica do médico res-
ponsável pelo tratamento que é usado para programar 
o dispositivo cardíaco e recuperar informações , as quais 
auxiliarão o médico no tratamento.
O serviço foi implantado em julho de 2001 pela equipe 
médica composta pelos doutores Fabiano Jucá, Ânge-
lo Roncalli, Ednaldo Landim e Ricardo Sampaio e é de 
fundamental importância na luta contra a morte súbita, 
provocada por arritmias malignas, que nada mais é do 
que aceleramentos fora do normal e descompassados 
do coração. O HCC cada vez mais se capacita para me-
lhor atender aos pacientes, dando prioridade ao atendi-
mento da clientela regional, é referenciado pelas auto-
ridades do estado como uma grande obra para a saúde 
não só dos barbalhenses, mas para toda região sul do 
Ceará . É considerada também uma das maiores obras 
deste milênio, um empreendimento de grande e impor-
tante cunho social.
Logo após sua fundação no município de Barbalha, o 
Hospital do Coração do Cariri realizava em média 15 mil 
atendimentos por ano, hoje são realizados em torno de 
25 mil atendimentos, o que equivale a um aumento de 
67% . A estrutura física no início era composta por: sala 
de urgência e emergência para atender os casos que 
demandavam rapidez e agilidade, consultórios médicos, 
sala de curativos, sala de repouso, clínicas especializa-
das do sexo masculino e feminino, sala de cirurgia, Uni-
dade Coronária - UCO, centro de esterilização de ma-
teriais, farmácia, lavanderia, serviço de prontuários de 
pacientes e necrotério. 

O COMPLEXO HOSPITALAR
Atualmente a estrutura física foi ampliada para melhor 
atender a população, hoje é composta por 66 leitos ope-
racionais, com perfil de média e alta complexidade, divi-
didos em enfermarias de clínica médica geral, consul-
tórios médicos diferenciados, clínica cirúrgica e sala de 
cirurgia, serviço de nutrição e dietética, serviço de ma-
nutenção de equipamentos, serviço social e necrotério. 
Alguns equipamentos existentes no Hospital no come-
ço dos anos 2000 eram: Raio-X 100 MA; Controle Am-
biental, Ar Condicionado Central; Grupo Gerador; Usina 
de Oxigênio; Ultrassom Ecográfico; Bomba de Infusão; 
Desfibrilador; Aparelho de Eletro Estimulação e Monitor 
de Eletrocardiograma - ECG, teste simples que detecta 
e registra a atividade elétrica do coração. Ele é o teste 
mais comum para diagnosticar arritmias. Ao longo dos 
anos o hospital vem investindo na modernização dos 

Microscópio CARL ZEISS

Tecnologia de ponta para gerar os melhores resultados
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seus equipamentos e adquirindo novos, para melhor 
satisfazer as necessidades da sociedade.
Atualmente o hospital dispõe, além do que já oferecia, 
de Raio-X de 100 a 500 MA; Ultrassom Doppler Colo-
rido;  Bomba / Balão Intra Aórtico; Marca passo Tem-
porário; Equipamento de Fototerapia; Equipamento de 
Circulação Extracorpórea; Monitor de Pressão Invasiva; 
Monitor de Pressão Não Invasiva; Reanimador Pulmo-
nar/AMBU; Respirador / Ventilador; Eletrocardiográfi-
co; Laparoscópico/Vídeo; Microscópio Cirúrgico; Teste 
Ergométrico ou Teste sob estresse físico, esse último é 
um exame complementar realizado por médicos cardio-
logistas, que consiste em submeter o indivíduo a uma 
determinada modalidade de esforço físico graduado e 
monitorado com eletrocardiograma, objetivando au-
mentar sua demanda metabólica global e em especial 
a demanda metabólica do coração, podendo assim ava-
liar, a aptidão cardio-respiratória global do indivíduo e a 
presença de isquemia no músculo cardíaco.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À POPULAÇÃO
Alguns serviços prestados logo no início da fundação 
do Hospital do Coração e que ainda prevalecem são: 
Atenção Cardiovascular; Serviço de Diagnóstico por 
Laboratório Clínico; Serviço de Farmácia; Serviço de Fi-
sioterapia; Hemoterapia; Nefrologia Urológica; Suporte 
Nutricional; Terapia Intensiva; Clinica Geral; Cardiologia 
Clinica; Cirurgia Intervencionista, conhecida como He-
modinâmica e Cirurgia Cardiovascular. 
Atualmente o hospital oferece também Serviço de 
Diagnóstico por Métodos Gráficos Dinâmicos e Cirurgia 
Vascular, especialidade médica que se ocupa do trata-
mento cirúrgico de doenças das artérias, veias e vasos 
linfáticos. A cirurgia vascular atua no diagnóstico, estu-
do e tratamento cirúrgico das enfermidades dos vasos. 
O tratamento cirúrgico pode ser da forma convencional 
por meio de cirurgia através de incisões ou por dentro 
dos vasos, cirurgia endovascular.
O hospital realiza desde a sua fundação, alguns exa-
mes de apoio e diagnóstico, tais como: Exames Labo-
ratoriais; Exames Anatomopatológicos; Radiologia; Ul-
trassonografia; Tomografia Computadorizada; Exames 
Microbiológicos; Uroanálise; exames Hematológicos e 
Hemostasia; Exames Bioquímicos; Exames Imunohe-
matológicos; Eletrocardiográficos; Teste Ergométrico 
e Ecocardiograma, diagnóstico que utiliza um princípio 
parecido ao do ultrassom. É bastante usado para de-

...a estrutura física foi ampliada para 
melhor atender a população, hoje é 

composta por 66 leitos operacionais, com 
perfil de média e alta complexidade...

Aparelho de Hemodinâmica

Monitor Cardíaco

Apartamento
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...o HCC busca sempre o bom 
atendimento e o aperfeiçoamento 

das suas técnicas para melhor 
atender os seus pacientes.

tectar mudanças estruturais ou funcionais do coração, 
uma vez que fornece informações sobre a anatomia e 
a morfologia do órgão. Permite avaliar as medidas e a 
mobilidade das válvulas cardíacas e das paredes das di-
ferentes cavidades do coração, além de características 
do fluxo sanguíneo. 
Hoje dispõem, além dos já citados, os exames citopa-
tológicos; ressonância magnética; exames Hormonais e 
teste de Holter, esse último é um monitor portátil que 
registra a atividade elétrica do coração e suas variações 
durante as 24 horas do dia ou mais e pode, assim, detec-
tar alterações que em geral não aparecem num exame 
de tempo mais limitado, como num eletrocardiograma 
simples, por exemplo. Na verdade, o Holter é um eletro-
cardiograma gravado para ser lido posteriormente. 
Com 15 anos de existência e prestação de serviços à 
população, o Hospital do Coração do Cariri busca sem-
pre o bom atendimento e o aperfeiçoamento das suas 
técnicas para melhor atender os seus pacientes. Dispõe 
ainda dos melhores profissionais e dos mais modernos 
aparatos tecnológicos.

Ressonância Magnética

Ecocardiograma

Residentes dos cursos 
na  área da saúde em 

aprendizado no HCC
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ATENDIMENTO HUMANIZADO 
Profissionais de renome 
formam o Corpo Clínico
O hospital do Coração do Cariri é formado por 23 

profissionais altamente qualificados: um cirur-
gião cardíaco, um cirurgião vascular, um cirur-

gião cardiovascular, treze cardiologistas, três médicos 
clínicos, três anestesistas e um intensivista:
Na Direção Clínica do hospital o jovem e promissor 
médico, Dr. Samuel Soares Eduardo (38).  Natural de 
Fortaleza-CE, professor universitário, casado e pai 
de três filhos, Samuel cursou o ensino fundamental 
e médio no colégio Batista, na capital cearense, sua 
graduação foi pela Universidade Federal do Ceará – 
UFC, onde concluiu o curso no final de 2001, dando 
início, no ano seguinte, 2002, a residência em cirurgia 
geral pelo Instituto José Frota, concluindo, assim, em 
2004 a sua primeira especialização. Também é espe-
cialista em cirurgia cardiovascular pelo Hospital de 
Messejana.
Em 2008, ao terminar sua segunda especialização, 
mudou-se de Fortaleza para Barbalha onde começou 
a exercer a profissão de médico no Hospital do Cora-
ção, em 2011 foi promovido a Diretor Clínico, cargo 
ocupado pelo cirurgião até os dias atuais. Nas horas 
vagas, apesar de serem raras, tocar violão é uma das 
suas principais distrações. Dr. Samuel, ao contrário de 
muitos médicos, vem de uma família de pessoas que 
não são da área da saúde.
Dr.Samuel enfatiza que o hospital é muito importante 
para a região, seu padrão de qualidade se iguala ao de 
grandes centros urbanos do país “O hospital do Cora-
ção é fundamental para a região, é o centro que reúne 
a equipe mais completa de cardiologia, os equipa-
mentos e unidades mais complexos. É o hospital ca-
paz de fazer os procedimentos mais difíceis” afirma.
O corpo clínico que atende à população , junto a ou-
tros profissionais da medicina, dispõem além de todo 
o conhecimento necessário para atender de forma 
humanizada e eficiente,  sabem ouvir e acolher seus 
pacientes. 

REGIÃO DO CARIRIReportagem: Joelton Barboza
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Dr. Samuel Soares Eduardo, Cirurgião Cardíaco

A equipe é composta por:
Andresa Carvalho Nobre, CRM 14400, médica car-
diologista. Dr. Ananias Custódio Arraes Neto, CRM 
147108, cardiologista. Antonio da Silva, CRM 8174, 
cardiologista. Davi Nogueira Matos, CRM 114757 
também é cardiologista.
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O Hospital do Coração é fundamental para a 
região, é o centro que reúne a equipe mais 

completa e complexa de cardiologia, os 
equipamentos mais complexos, as unidades 

mais complexas.

Atendimento humanizado

Ednaldo Landim da Cruz, CRM 8564, é cardiologista. 
Izaura Elaine Gonçalves Moreira, CRM 9820, cardio-
logista. Francisco Carleial Feijó de Sá, CRM 11855, 
cardiologista. Francisco Paulino de Brito Filho, CRM 
9568, cardiologista. Herbert Lima Mendes, CRM 
14909, cardiologista.
Hyanne de Abreu Cândido de Souza, CRM 16386, 
cardiologista. Kelsilene Farias de Lucena, CRM 6295, 
cardiologista. Marcelo Cruz Oliveira, CRM 9810, car-
diologista, Ricardo Grangeiro Sampaio, CRM 8411, 
cardiologista e anestesista e Dr. Cícero Ângelo Ron-
calli Ramalho Sampaio, CRM 4998 e compõe o time 
de especialistas em cardiologia.
Formado também pelos seguintes cirurgiões e anes-
tesiologistas: Samuel Soares Eduardo, CRM 8295, 
realiza cirurgia cardiovascular e cirurgia vascular. El-
ton John Teixeira Dantas, CRM 14393, especialista em 
clínica médica e cirurgia vascular. Paulo Marcelo Bar-
bosa Mesquita, CRM 11118, cirurgião cardíaco. Moa-

cir Ferreira Chaves Jr, CRM 11878, médico anestesis-
ta. Meton Soares de Alencar, CRM 7675, intensivista 
e Bráulio Gonçalves Sombra, CRM 011600, profissio-
nal anestesista.
O Dr. André Tavares Evangelista, CRM 9677, é es-
pecialista em clínica médica. Aloísio Antonio Gomes 
Brasil, CRM 8393 também é especialista em clínica 
médica e Cácio de Alencar Castro, CRM 10344, é mé-
dico clínico. Essa é a equipe de médicos que constitui 
o corpo clínico do Hospital do Coração do Cariri, e que 
também fazem parte desses quinze anos de sucesso 
e excelência no que faz.

Dr. Ângelo Roncalli, 
cardiologista do HCC

Dr. Ângelo Roncalli, 
cardiologista do HCC
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RECONHECIMENTOS
Homenagens pela 
excelência nos
serviços prestados

Ao longo desses 15 anos de atuação, dedicação 
e serviços prestados à população, o Hospital do 
Coração do Cariri - HCC tem recebido várias pre-

miações importantes. Durante os anos de 2011, 2012, 
2013, 2014 e 2015 foi destaque e homenageado pelo 
informativo caririense.
Recebeu também o primeiro Troféu Cariri em 2011, pela 
Agência de Propaganda e Eventos do Cariri – APEC. O pré-
mio Profissionais da Saúde de 2011, 2012, 2013, 2014 e 
2015, conferido, também, pela APEC Propagandas. Re-
cebeu em 2014, do Jornal do Médico, uma comenda de 
excelência pelos serviços prestados e o importante papel 
na assistência á saúde, na região do cariri.  
Recebeu em 2009, do IBI com a APEC, o prêmio Invicto 
pela excelência de Unanimidade e Competência profis-
sional indicados em primeiro lugar na Região do Cariri. A 
APEC propagandas também conferiu ao hospital, o prê-
mio e mérito por ter sido propulsor do desenvolvimento 

REGIÃO DO CARIRIReportagem: Joelton Barboza
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sócio econômico e progressista da região do Cariri.
Foi conferido, também em 2009, o prêmio Cidadãos do 
Cariri aos diretores Dr. João Correia, Dr. José Correia e Dr. 
Samuel Soares, pela APEC, que ao longo dos anos de dedi-
cação e prestação de serviços, impulsionaram o magnífico 
desenvolvimento Socioeconômico e cultural da região.
Recebeu o Prêmio Destaque Caririense 2009, do Infor-
mativo Caririense pelo destaque na mídia, por seus re-
levantes trabalhos e prestações de serviços na região 
do Cariri. Em 2007 participou do I Congresso Sul – Cea-
rense de Cardiologia e do I Congresso Sul – Cearense 
de Cardiometabologia, que tinha como objetivo impul-
sionar, levar conhecimentos e fomentar discussões a 
respeito do tema.
Essas são algumas das premiações recebidas pelo HCC 
ao longo dessa década e meia de atenção, dedicação e 
respeito para com a população que utiliza os serviços 
prestados pela instituição.

II Congresso de Cardiologia, esq/dir: Dra. Paula Blun, Dr. Antônio Correia Saraiva, Dr. José Correia Saraiva,
Dr. Sampaio (presidente Unimed Cariri), Dr. João Correia Saraiva e Dr. Mauro Sampaio (ex-prefeito Juazeiro do Norte)
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REFERÊNCIA NO ENSINO 
Excelência como
hospital escola

O Hospital do Coração do Cariri - HCC está diretamen-
te ligado com a instalação da Faculdade de Medicina 
– FAMED na cidade de Barbalha, uma vez que para 

a acomodação da instituição, seriam necessárias unidades 
hospitalares que dessem suporte à universidade, então 
sucesso à partir dessa necessidade surgiu essa parceria de 
sucesso. Segundo Egberto Santos, administrador “O Hos-
pital do Coração juntamente com o Hospital Santo Antônio 
deram a estrutura hospitalar necessária para garantir a 
vinda da Faculdade de Medicina de Barbalha” ressalta.
A parceria se deu através de convênio e de uma socie-
dade mútua, sem financiamentos. Com isso, ambas as 
instituições prestam serviços à sociedade. “Você tem a 
possibilidade de formar mais profissionais e esses pro-
fissionais podem ficar na Barbalha. Hoje existem pro-
fissionais no corpo clínico que foram estudantes da FA-
MED e que atuam no hospital” afirma Egberto.
Com o convênio firmado, em abril de 2016 pelas institui-
ções e com vigência até 2020, estudantes do curso de 
medicina da Universidade Federal do Cariri – UFCA podem 

realizar o estágio supervisionado na especialidade de car-
diologia no Hospital do Coração do Cariri. Para o diretor da 
Faculdade de Medicina, Claudio Gleidiston Lima da Silva, a 
parceria técnica atende em média dez estudantes da gra-
duação, pós-graduação e internato, por mês.
O convênio foi assinado pelo então vice-reitor da UFCA, 
Ricardo Ness, pelo diretor do Hospital do Coração, João 
Correia Saraiva, sendo testemunhas o coordenador do 
curso de Medicina, João Ananias Machado Filho e pelo 
presidente da Fundação, José Correia Saraiva. A parceria 
gera mais benefícios, uma vez que a população ganha 
com o surgimento de mais profissionais, onde esses 
buscam a todo instante, excelência no atendimento. 
O hospital também é parceiro da Faculdade de Medicina 
de Juazeiro – FMJ Estácio, com o curso de enfermagem 
da Universidade Regional do Cariri – URCA e com o Cen-
tro Universitário Doutor Leão Sampaio - UNILEÃO. Prio-
rizando assim uma formação profissional, humanizada 
e de qualidade, voltada para o bem estar do paciente e 
bom desempenho do graduando.

O médico cardiologista Dr. Ângelo Roncalli ( 3º dir/esq) com os alunos de diversos cursos de saúde
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MISSÃO: SALVAR VIDAS 
Relato inesquecível
de um paciente
Em 2013, o Hospital do Coração do Cariri - HCC 

obteve um trabalho premiado no Congresso 
cearense de Medicina, sediado em Fortaleza, 

pelo desenvolvimento de técnica para a realização de 
cirurgias minimamente invasivas. Na ocasião, o pro-
cedimento realizado foi um implante transapical de 
válvula aórtica em idoso com estenose aórtica grave. 
(O que é?)
A equipe médica era formada pelo médico cirurgião, 
Paulo Marcelo e pelos anestesistas: Moacir Chaves, 
Ricardo Sampaio e Bráulio Sombra. Sob a direção clí-
nica do médico Samuel Soares Eduardo, que se en-
contra à frente da diretoria há cinco anos.
A cirurgia minimamente invasiva tem como propósito 
o alto cuidado da anatomia com a mínima agressão 
ao organismo do paciente. Os benefícios são: cicatriz 
reduzida, menos dor pós-operatória, menor taxa de 
complicações, recuperação mais rápida, alta hospita-
lar precoce e retorno mais rápido as atividades do dia 
a dia.
A utilização de equipamentos cirúrgicos modernos 
como o microscópio, a endoscopia e técnicas per-
cutâneas possibilitam o avanço contínuo desse tipo 
de cirurgia. Recentemente, em julho de 2016, Kelvia 
Andrade de Sousa, 28, doméstica e moradora do mu-
nicípio de Abaiara, foi submetida a uma cirurgia para 
troca de válvula mitral. A paciente foi operada com o 
método minimamente invasivo.
De acordo com Kelvia, tudo começou quando ela sen-
tiu uma forte dor de cabeça, após procurar ajuda mé-
dica e ser submetida a vários exames , foi constatado 
que ela havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral 
– AVC, em seguida foi submetida ao procedimento ci-
rúrgico .
“Só tenho que agradecer a todos por tudo que fizeram 
por mim e por todos que por lá passam. Os pacientes 
são tratados por igual e os funcionários dão o melhor 
de si. Meu muito obrigada!” agradece Kélvia, e confir-

ma o comprometimento dos profissionais que com-
põem o Hospital do Coração para com seus pacientes 
e para si durante a  estadia no complexo hospitalar.
Kélvia foi operada pelo Dr. Samuel Soares, clínico do 
hospital, que explica melhor  o procedimento realiza-
do: “A cirurgia minimamente invasiva é um procedi-
mento que a cirurgia cardiovascular desenvolveu e a 
gente já realiza. É bem menos agressiva e a recupe-
ração é melhor. Requer uma complexidade técnica e 
tecnológica maior, resultando na resolução exitosa do 
problema” pontuou.
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“Só tenho que agradecer a todos por tudo 
que fizeram por mim e por todos que por lá 

passam. Os pacientes são tratados por igual 
e os funcionários dão o melhor de si. Meu 

muito obrigada!” agradece Kélvia.

Equipe cirúrgica em ação no HCC para salvar vidas
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