


VALORIZAÇÃO,
CARINHO E
ATENÇÃO.
NO CARIRI É ASSIM.

Cuidar da saúde do povo do Cariri nos faz bem. A satisfação e a 
alegria de ajudar a quem precisa se reflete no nosso ambiente de 
trabalho. Por isso, pela segunda vez consecutiva fomos eleita 
uma das Melhores Empresas para Trabalhar.
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Caro (a)s leitore (a)s, com mais este núme-
ro ultrapassamos a realização de oitenta 
edições de nossa revista com artigos e re-
portagens sobre medicina & saúde. Uma 
grande marca graças a sua leitura, apoio, crítica e a participação de 
nossos investidores.
A Região do Cariri, terra abençoada pelo Padre Cícero, se orgulha em 
ter uma das maiores instituições de ensino no Brasil com a FAMED/
UFCA que há quinze anos vem formando médicos humanistas para 
atender os pacientes, onde destacamos nos editoriais das próximas 
páginas como a entrevista com o Magnífco Reitor, Prof. Ricardo Ness; 
a primeira turma Primum et Singularis; Produção Científica; Bibliote-
ca; a entrevista com o Futuro Neurocirurgião Humanista Dr. Gilvan; o 
SVO; o Ambulatório da FAMED; a entrevista com o presidente do C.A. 
Dr. Leão Sampaio; o Complexo Hospitalar da Fundação Otília Correia 
Saraiva é referência e muitos outros editoriais.
Segundo o Diretor da FAMED/UFCA, Prof. Cláudio Gleidiston, uma 
das grandes marcas da FAMED/UFCA é a visão humanitária da ciên-
cia, onde destaca “...a finalidade da medicina é o ser humano”.
Caro(a)s leitore (a)s, desfrutem desta edição especial, em breve, es-
taremos de volta com outros números temáticos, artigos e reporta-
gens sobre Medicina & Saúde. Baixe o aplicativo “Jornal do Médico” e 
tenha acesso gratuito (Oferecimento Unimed Ceará) em todo 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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Reportagem: Joelton Barboza
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

FAMED/UFCA 15 ANOS 
Entrevista com o 
Magnífico Reitor da UFCA
Para o reitor, Ricardo Luiz Lange Ness, o curso de 

medicina da Universidade Federal do Cariri tem 
uma dinâmica totalmente diferente dos demais 

cursos da universidade, requerendo por isso atenção 
especial da administração superior. “Os alunos são bem 
formados, são muito capacitados no novo projeto peda-
gógico que eles têm na medicina que é um aprendiza-
do em módulos, algo inovador, que tem formado muito 
bem os profissionais. Então isso causou um impacto 
grande na região, com certeza colocando à disposição 
da comunidade, profissionais de qualidade”, destaca.
Ricardo Ness, como é conhecido na academia, é agrôno-
mo formado pela Universidade Federal do Ceará – UFC, 
mestre em Solos e Nutrição de Plantas, também pela 
UFC, doutor em Ciências Agrárias pela Georg-August-
-Universität - Gottingen, na Alemanha e há quatro me-
ses se encontra como reitor pró tempore da UFCA.
O curso é composto por um corpo docente muito enga-
jado e altamente qualificado. Além do mais, não foi cria-
do por acaso no Cariri, mais especificamente em Barba-
lha, há toda uma logística. As principais causas foram o 
número de hospitais de referência na cidade, como por 
exemplo, o São Vicente de Paula e o Santo Antonio. Ten-
do sido, em 2001, o primeiro curso de medicina de uma 
universidade federal construída no interior do estado do 
Ceará, com a primeira turma formada em 2006.
Segundo Ricardo, o curso foi criado por uma vontade 
dos professores da UFC de Fortaleza e do então reitor, 
professor Roberto Cláudio, que enxergaram a impor-
tância e necessidade de se ter um curso de medicina de 
uma instituição federal na Região do Cariri que, na épo-
ca, já se destacava pelos hospitais e seus serviços.
Porém, se passados poucos anos da sua implantação, os 
professores que lecionavam não eram o suficiente, logo 
perceberam a carência e necessidade, então o professor 
Ícaro, ex-reitor da UFC, conseguiu em Brasília a garan-
tia do ministro na época de que iriam ser abertas novas 
vagas por meio de concurso para professores efetivos. 
Na época, ele argumentou mostrando a qualidade dos 

Magnífico Reitor UFCA, Prof. Dr. Ricardo Ness

alunos que estavam sendo formados, resultando assim 
na aceitação do pedido.
Qualidade e profissionalismo se perpetuam até os dias 
atuais. “Nossos alunos saem do curso de medicina e 
conseguem excelentes colocações nas disputas por 
vagas em residência médica e logrando aprovação em 
concursos”, afirma Ricardo Ness. O gestor lembra ainda 
que há um estudo arquitetônico, pronto, de ampliação 
do campus da FAMED por meio da construção de ambu-
latórios, laboratórios, gabinetes para professores, am-
pliação do número e tamanho de salas de aulas com um 
projeto que gira em torno de 04 milhões de reais. Tudo 
isso para garantir ainda mais a qualidade do curso e dos 
profissionais que por lá são formados.
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Tecnológico do Ceará/CENTEC e outras de caráter pú-
blico e privado da cidade de Barbalha. Depois passou a 
funcionar no antigo Colégio Santo Antônio, colégio dos 
padres salvatorianos doado à Universidade Federal do 
Ceará para funcionamento do curso. As atividades fo-
ram iniciadas com 40 alunos aprovados no vestibular 
de 2000.2 e oito professores, inicialmente, substitutos, 
aprovados em concurso público. 
Já na implantação curricular da faculdade, participou 
como desbravador o barbalhense, professor Marciano 
de Lima Sampaio, filho do Dr. Pio Sampaio, um dos lumi-
nares da medicina de Barbalha. O Dr. Napoleão Tavares 
Neves, médico e membro da Academia Cearense de Me-
dicina, tomou parte ativa na campanha para escolha do 
nome do diretório acadêmico da nova faculdade, quase 
que impondo e aureolando o nome do Dr. Leão Sampaio 
– um dos grandes médicos que fizeram de Barbalha um 
polo médico de grande valor, atraindo pacientes do inte-

Reportagem: Equipe de Reportagem Jornal do Médico
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

FAMED/UFCA 15 ANOS
Há quinze anos nascia a 
FAMED na Região do Cariri

Em 2001, o município de Barbalha, na região sul do 
Ceará recebia a expansão da Faculdade de Medici-
na da Universidade Federal do Ceará/UFC Campus 

Fortaleza. Era o início da ampliação da Universidade Fe-
deral do Ceará para o interior do Estado. A criação da 
Faculdade de Medicina de Barbalha foi assinada pelo 
então vice-reitor, Prof. René Barreira, através da resolu-
ção nº 05/CONSUNI, de 02 de junho de 2000. 
Deve-se destacar a importante articulação do ex-de-
putado federal, Rómmel Feijó, junto ao então Reitor da 
UFC e a outros políticos, na época, para que o curso de 
medicina fosse instalado em Barbalha. Vale ressaltar 
ainda os esforços dos prefeitos, Dr. Antônio Inaldo de 
Sá Barreto e Sr. Edmundo de Sá Filho, que tudo fizeram 
para que Barbalha tivesse a sua Faculdade de Medicina.
O curso de Medicina do Cariri iniciou suas atividades no 
dia 28 de abril de 2001, funcionando, inicialmente, com 
apoio de instituições como o Instituto Centro de Ensino 

Entrada do prédio da Faculdade de Medicina / FAMED
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Prof. Dr. João Ananias Machado Filho, Coordenador FAMED/UFCA

rior do Ceará, Pernambuco e Paraíba.
A faculdade comemora, em 2016, 15 anos de fundação, 
e o curso, que começou funcionando na antiga escola 
de padres construída em 1947, é hoje uma referência 
não só no estado do Ceará, como também em outros 
estados da Região Nordeste. O curso que, inicialmente, 
começou suas atividades com apenas oito professores 
substitutos, em 15 anos, conta com 71 professores efe-
tivos.
Merecem homenagens os professores Hidemburgo 
Gonçalves Rocha, Evanira Rodrigues Maia e Gislene 
Farias de Oliveira – um químico, uma enfermeira, uma 
psicóloga – que foram os primeiros a compor o corpo 
docente efetivo da Faculdade de Medicina de Barbalha. 
Ademais, deve-se ressaltar dois egressos dessa insti-
tuição: a Prof.ª Thais Tavares Sampaio ( formada pela 
1ª turma) e o Médico Patologista Sávio Samuel Feito-
sa Machado (formado pela 4ª turma), que retornaram 
à “casa” com o intuito de contribuir com a formação de 
novos profissionais médicos.
Atualmente, o curso dispõe de uma ampla estrutura fí-
sica, dividida em dois pisos, distribuídas entre salas de 
aula, laboratórios, biblioteca, auditório, sala de infor-
mática, biotério, sala do comitê de ética em pesquisa, 
sala de videoconferência, coordenação e apoio admi-
nistrativo. Funciona, desde 2009, atrelado ao curso de 
Medicina um Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que 
atua na comprovação de mortes ocorridas, na região, 
por causas naturais e um Ambulatório de Especialida-
de Médicas, que oferece à população especialistas de 
Endocrinologia, Neurologia, Gastroenterologia, Cardio-
logia, Dermatologia, Reumatologia, Pneumonologia, 
Otorrinolaringologia, além da realização de biopsias e 
exames para diagnóstico de Leishmaniose.  
O Curso de Medicina do Cariri da Universidade Fede-
ral do Cariri se apoia nas novas tendências de ensino 
moderno, concebendo o ser humano como um todo, 
considerando quatro aspectos: técnico; ético; humano; 
conhecimento e prática do Sistema Único de Saúde. 
Constitui-se de dozes semestres, oito dos quais (ciclo 
básico) modulares, integrativos, concêntricos; seguidos 
de quatro semestres finais (ciclo profissional) de ativi-
dades práticas (internato: Cirurgia, Clínica, Pediatria, To-
coginecologia e ABS). Funciona, desde o seu início, com 
inserção do aluno no Sistema Único de Saúde - SUS, 
através de convênios com instituições públicas e priva-
das que mantêm convênio com o SUS. 
O conteúdo programático técnico e obrigatório está con-
templado em módulos sequenciais, um por vez no ciclo 
básico e dois simultaneamente em curso no ciclo pro-
fissional. O Conteúdo Ético e Humanístico e obrigatório 
está contemplado em módulos longitudinais, demarca-
dos pelos módulos de DESENVOLVIMENTO PESSOAL, 
vistos ao longo de oito semestres. A Compreensão, co-
nhecimento e prática do Sistema Único de Saúde, estão 
contemplados em módulos longitudinais, vivenciados 

em nove semestres: ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - ABS. 
O ciclo se fecha com quatro semestres de prática no 
SUS, o Internato, que contempla as cinco áreas básicas 
da Medicina. Os conteúdos técnicos complementares 
são oferecidos em módulos opcionais que funcionam 
a partir do quinto semestre. O período letivo semestral 
funciona com pelo menos cem dias úteis, donde se ve-
rificam atividades integradas: Conhecimento Baseado 
em Problemas; atividades expositivas; avaliações no 
módulo e do módulo realizada, esta última, pelos dis-
centes.

TRANSIÇÃO DE UFC PARA UFCA

No que se refere a transição da instituição de Universi-
dade Federal do Ceará - UFC para Universidade Fede-
ral do Cariri – UFCA, acontecida em Junho de 2013, o 
professor Dr. João Ananias Machado Filho, Médico Neu-
rocirurgião, que está como Coordenador do curso de 
medicina da UFCA há três anos e meio, destaca que as 
decisões hoje em relação a tomadas de decisões inter-
nas são vinculadas ao que se pensa na UFCA, ou seja, 
eles participam da formação da Universidade. O que an-
tes não era possível, pois existia uma dependência mui-
to forte da UFC.
“Antes a gente não tinha essa autonomia, nós apenas 
recebiamos o cumpra-se. O curso de medicina especi-
ficamente tinha que se ater ao que a UFC determina-
va”, destaca João Ananias. Após o vínculo ser rompido, o 
curso já conseguiu o novo Projeto Pedagógico do Curso 
– PPC que está em implantação e a contratação de no-
vos professores com editais feitos e estabelecidos pela 
própria FAMED UFCA.
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FAMED/UFCA 15 ANOS 
Primeira turma 
Há quinze anos se iniciava na cidade de Barba-

lha – CE a primeira turma do curso de medicina 
de uma Universidade Federal a se instalar no 

interior cearense. Começara então as aulas daqueles 
que foram os desbravadores, que reivindicaram por 
uma estrutura de qualidade, por professores concur-
sados, biblioteca, laboratórios e muitas outras coisas 
que eles tinham a convicção que não serviriam ape-
nas para eles, mas também para as turmas subse-
quentes.
O ingresso na época se deu por meio de vestibular 
tradicional. O curso ofertou 40 vagas, porém devido 
algumas desistências e transferências, acabaram se 
formando 35 médicos. A turma era composta por: 
Camila Fechine, Chynthia, Thaís Sampaio, Rodrigo 
Alencar, Carlos Ticiano, Rodrigo Macedo, Vanessa, 
Marinus, Núbia Kenne, Francisco Heron, Lara Ribei-
ro, Mário Lima, Caroline Pereira, Emanuele Rafael, 
Eliezer Luna, Sabrina Aguiar, Clodoaldo José, Thiago, 
Cícero Hedilberto, Roberto, Sanne Karuze, Lécio Mila-
no, Eduardo, Emanuel, Isabella Quental, Demóstenes, 
George, Germana, Cynnara Leite, Jônatas Moraes, 
Madalena Araújo, Maria Alessandra, Michael Correia, 
Nairton Lopes e Paulo Eduardo.
Dra. Thais Sampaio, que integrou a primeira turma 
fala sobre as vivências enfrentadas por eles “Cada 
etapa foi sendo superada com muito esforço, dedica-
ção e busca por melhorias. E todas essas dificuldades 
que nos deparamos no percurso da nossa formação 
serviram pra unir e fortalecer a turma.” Thaís hoje é 
médica psiquiatra e conta com satisfação e emoção 
que desde 2011 retornou ao curso, agora como pro-
fessora da disciplina de psiquiatria “tento passar para 
meus alunos uma prática médica humanizada e éti-
ca”. Destaca.
Dra. Camila Fechine e Dr. Rodrigo Alencar se conhe-
ceram na faculdade e começaram a namorar por volta 
do 7° período do curso. Casaram em julho 2012, logo 
após terminarem suas residências médica. Ambos 
são anestesistas, atualmente moram e atuam na re-
gião do Cariri. Durante a graduação Camila deu aulas 

Primeira Turma da Faculdade de Medicina - FAMED (2001)

em um cursinho pré-vestibular, proposto pela turma 
para estudantes de baixa renda e fruto de um pro-
grama de extensão, onde ela lecionou a disciplina de 
literatura. “Foi uma experiência muito boa”. Afirma.
Rodrigo participou da formação da primeira chapa do 
Centro Acadêmico - C.A. Dr. Leão Sampaio, atuando 
como secretário. O nome surgiu depois de muita pes-
quisa. “Ele era bem rudimentar, a gente estava apren-
dendo e não sabia bem lidar. Obviamente nós busca-
mos informações, a gente buscou o C.A. de Fortaleza, 
nós éramos muito ativos em termos de encontros 
estudantis.”
Depois de passarem por duas greves estudantis em 
busca de melhorias para o curso, a turma, que se 
tornou bastante unida, formou-se em 2006. A aula 
da saudade, a colação de grau e o baile de formatura 
aconteceram em janeiro de 2007, respectivamente na 
FAMED, Hotel Verdes Vales e Memorial Padre Cícero. 
O paraninfo foi o professor e cirurgião pediátrico, Davi 
Negrão Grangeiro, muito querido pelos estudantes e 
visto como um homem humano, sensível, prático e 
tecnicamente habilidoso.

Reportagem: Joelton Barboza
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR
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Reportagem: Renata Linard
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

Prof. Dr. Cláudio Gleidiston, Diretor FAMED UFCA

FAMED/UFCA 15 ANOS 
Visão humanitária
da ciência
Apesar de a Faculdade de Medicina (Famed) estar 

localizada em Barbalha, a atuação que o curso 
realiza dentro do contexto social é disseminada 

por toda a Região do Cariri, através do exemplo de 
incentivar os futuros médicos a construir uma visão 
humanitária da ciência. As ações de extensão sin-
cronizam a importância da pesquisa científica com a 
sensibilidade do atendimento. Essa junção de valores 
é construída com o contato plural que os discentes 
desenvolvem nos atendimentos.
Segundo o professor e diretor do Curso Cláudio Glei-
diston, a finalidade da medicina é o ser humano. “Den-
tro do contexto social do indivíduo, é onde tentamos 
realizar nosso objetivo. Se a formação for restrita ao 
espaço acadêmico, não conseguimos cumprir o nos-
so papel. O problema do ser humano está dentro da 
comunidade e não na faculdade”, explica. Para cum-
prir com essa proposta, o curso distribui a carga de 
aprendizagem em atividades curriculares e extracur-
riculares. As primeiras estão relacionadas às discipli-
nas responsáveis por preparar os alunos para a aten-
ção básica a saúde. Esse ciclo é complementado com 
a visita do discente à Unidade Básica de Saúde (UBS), 
permitindo-o aprender como trabalhar o seu paciente 
no dia-a-dia, sob a supervisão do professor ou médi-
co da própria UBS. Já as atividades extracurriculares 
consistem nas atividades de extensão, que visam ao 
suprimento do que a matriz curricular não permite 
detalhar. As ações de extensão ainda têm a finalidade 
de inserir o aluno dentro do contexto social. “Se tives-
se que ministrar todo o conteúdo do curso médico, 
seriam necessários doze anos. Para satisfazer essa 
demanda da atuação social, nós temos os projetos de 
extensão. Hoje são, em média, quarenta projetos que 
abrangem desde orientações simples, como o proce-
der do aleitamento materno, aos cuidados preventi-
vos ao câncer de mama e câncer de próstata. Esses 
projetos percorrem um circuito diverso: da criança ao 

idoso”, conta o professor Cláudio. 
A medicina se divide em atenção primária, realizando 
um trabalho de conscientização preventiva através 
da educação; atenção secundária, com a dinâmica de 
ambulatórios, e atenção terciária, quando o estudan-
te, a partir do oitavo semestre, tem acesso à comple-
xidade dos hospitais. 
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FAMED/UFCA 15 ANOS 
Residência Médica da UFCA 
A Residência Médica basicamente é um ensino 

de pós-graduação à médicos, sob a forma de 
especialização, caracterizada por treinamento 

em serviço, funcionando sob a responsabilidade 
de instituições de saúde, universitárias ou não. A 
residência nos primórdios levou esse nome, pois o 
estudante terminava o sexto ano e iria imediatamente 
morar no hospital, ou seja, residir de fato, pois, a 
qualquer momento, poderia acontecer uma urgência 
e o aluno estava lá para fazer o atendimento. 
A seleção do curso de medicina da UFCA acontece por 
meio de um edital unificado do governo do estado, 
onde os inscritos são submetidos a uma prova prática 
e teórica, além de análise curricular. Atualmente está 
como coordenador geral das residências médica do 
curso de medicina da Universidade Federal do Cariri 
– UFCA desde 2011, período em que começaram os 
serviços na região, o professor Francisco Henrique 
Peixoto, 47, cirurgião geral e vascular. Até o momento, 
o professor já pode acompanhar a formação de seis 
turmas. Ele acredita que a melhor forma de treinar o 
médico é na dedicação exclusiva.
O curso dispõe de cinco áreas básicas em residência 
que são: clínica médica sob a coordenação da 
professora Viviane Chaves, clínica cirúrgica com 
coordenação do Professor Francisco Henrique, 
saúde da família com a professora Sandra Barreto, 
ginecologia obstetrícia com Patrícia Maria e pediatria 
com o professor Cícero Cruz. Além de patologia com 
a coordenação do professor Sávio Samuel, sendo que 
essa última não é uma área básica, mas sim específica, 
pois o aluno realizará exames laboratoriais; biópsias, 
exame no qual se retira do paciente um fragmento 
de tecido a fim de diagnosticar eventual anomalia; e 
autópsias, exame feito em defuntos para determinar 
a causa da morte.
A grade curricular do Brasil é a mesma em todos os 
estados que compõe o país. “Esse currículo unificado 
dá uma formação ao residente muito parecida, então 
a formação do nosso residente aqui não é diferente 
de Fortaleza e São Paulo”, afirma Dr. Henrique. Os 

Prof. Francisco Henrique Peixoto

hospitais na região do Cariri são especializados em 
alguns serviços, e devido a região ainda não dispor 
de um hospital escola, a residência da FAMED possui 
parcerias com o Hospital do Coração do Cariri, onde 
recebe residentes de clínica médica e cirurgia; 
Hospital São Vicente de Paula que recebe ginecologia, 
pediatria, patologia, cirurgia e saúde comunitária, 
ambos localizados em Barbalha; Hospital Regional do 
Cariri em Juazeiro abrange clínica médica e cirurgia, 
e o Hospital São Francisco em Crato apenas cirurgia, 
onde os alunos podem aprender na prática e com todo 
um aparato e excelência no ensino, acompanhado de 
ótimos profissionais.

Reportagem: Joelton Barboza
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR
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O aluno da Faculdade de Medicina de Barbalha 
(Famed) aprende desde cedo que os pacientes 
são, antes de tudo, seres humanos. O contato 

com os três níveis de atenção médica faz com que a 
formação seja equilibrada entre o científico e o social. 
O Serviço de Verificação de Óbito (SVO) encerra o ciclo 
de observação, que é iniciado através das medidas 
preventivas e ações educacionais ainda nos primeiros 
períodos.
Segundo o diretor do Curso de Medicina Cláudio 
Gleidiston, o contato com esta etapa é de grande 
importância para o ensino. “Através desta experiência 
no Serviço de Verificação de Óbito, o curso de medicina 
pode gerar dados e descobrir quais as principais 
doenças que causam morte na Região. As pessoas 
estão morrendo de que? Tem um fator de risco 
associado? Estas perguntas podem ser respondidas 
através desta análise”, explica. O diretor conta que 
este estudo possibilitou saber, por exemplo, que 
atualmente 60% das mortes por doenças no Cariri são 
causadas por hipertensão e diabetes.
Através dos indicadores gerados pelo SVO, é possível 
a implantação de políticas públicas mais eficazes em 
relação aos problemas que mais assolam a população. 
Além de diretor da Famed, Cláudio Gleidiston é 
também docente na instituição e fala dos impactos 
que o Serviço exerce na aprendizagem. “O aluno 
aprende, na prática, porque determinado paciente que 
ele viu na Unidade Básica de Saúde, ainda na atenção 
secundária, chegou a morrer. Ele fecha o ciclo e aí, 
quando ele vai trabalhar com o usuário, a visão dele 
é outra. Quando ele olha o paciente com hipertensão, 
por exemplo, ele lembra o caso de que óbito se deu 
por conta do mesmo problema e aí a percepção 
é completamente diferente”, conta. Segundo o 

professor, o Serviço de Verificação de Óbito muda a 
ótica do discente e ele passa a pensar no paciente e 
não na patologia, isoladamente. “Ao examinar o corpo, 
ele tem dimensão do todo e ele fica com a imagem do 
doente e não da doença. Ele começa a ver o usuário 
por completo”, explica.  
O serviço ambulatorial e o Serviço de Verificação de 
Óbito, além de prestarem um serviço social relevante 
e contribuírem para uma formação mais completa, são 
subsídios importantes para a pesquisa científica. De 
acordo com o diretor Cláudio, é um campo potencial 
para resolver futuramente os problemas da população. 

FAMED/UFCA 15 ANOS 
SVO, Serviço de 
Verificação de Óbito

Serviço de Verificação de Óbito, SVO da Faculdade de Medicina - FAMED

Reportagem: Renata Linard
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR
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Prof. Dr. Francisco Marcus Bezerra da Cunha
Ambulatório de Neurologia - FAMED

FAMED/UFCA 15 ANOS 
Prevenir também
é coisa de médico
Quem disse que o médico só remedia? Os alunos da 

Faculdade de Medicina (Famed) aprendem, des-
de cedo, que a prevenção também faz parte dos 

atendimentos. A formação ponderada entre o humanís-
tico e o científico é o diferencial do estudante que, ainda 
no meio acadêmico, já está cuidando da população. 
Além da vasta gama de Projetos de Extensão, a Famed 
conta também, desde 2009, com o serviço de Ambu-
latório. No local, a equipe recebe os pacientes e realiza 
uma espécie de triagem, detectando a queixa e enca-
minhando o indivíduo para a análise mais pontual e es-
pecífica. “Ao encontrar o problema, os alunos, acompa-
nhados de um docente, vão conversar com o paciente, 
examiná-lo, vão até a cada dele investigar como é a sua 
qualidade de vida, fazem o diagnóstico e acompanham 
o tratamento”, explica o diretor do curso de Medicina, 
Cláudio Gleidiston.
Até meados de 1990, o ensino superior da área médica 
tinha uma concentração de aprendizagem na figura do 
professor. Com a chegada dos anos 2000, esse modelo 
foi sofrendo alterações e hoje o foco é o aluno e a co-
munidade. O contato com o Ambulatório já começa no 
quarto período. Essa experiência faz parte do segundo 
nível de atenção da medicina, juntando elementos da 
atenção primária (medidas educativas de prevenção) e 
diagnóstico. O diretor ressalta que o exercício médico vai 
além do prontuário de receita. “A nossa missão não é só 
consultar: é ensinar à pessoa a não adoecer”, diz. 
O serviço conta, atualmente, com cerca de cinco mil 
usuários, tanto da zona rural, quanto da zona urbana. 
Alguns estão sendo assistidos há mais de um ano, o que 
faz com que se crie um vínculo ainda mais forte. “Temos 
pacientes do Crato, Missão Velha, Abaiara, Jardim... Eles 
tomam conhecimento do funcionamento do Ambulató-
rio e do resultado desses procedimentos, então deci-
dem vir para cá”, relata.  
O Ambulatório da Famed tem atingido um nível de acei-
tação satisfatório. O local tem ampliado os seus serviços 

e está em constante dinâmica com o governo municipal. 
“Montar um serviço desses não é fácil, pois rompe com 
a cultura de buscar diretamente o hospital para consul-
tas. O paciente, a princípio, está cheio de receios, pois 
associa a eficácia da medicina somente à realização de 
exames e à ingestão de medicamentos”, explica. 
Hoje, o Ambulatório chega a atender setenta pacientes 
em um só dia. O serviço, que é totalmente gratuito, tem 
o intuito de colocar o aluno aonde ele trabalhará ao se 
tornar médico, a fim de deixá-lo ainda mais preparado. 

Reportagem: Renata Linard
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR
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Prof. Dr. Marcos Antônio Pereira de Lima

FAMED/UFCA 15 ANOS 
Ações de extensão

O jaleco e a maleta de equipamentos não são os 
únicos componentes necessários para o exercício 
do profissional da saúde. Sabendo disso, a Facul-

dade de Medicina (Famed) oferece uma formação que 
perpassa as salas de aula há 15 anos. Baseada no ensi-
no, pesquisa e extensão, a aprendizagem é diretamente 
ligada às transformações sociais. 
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do 
Cariri reuniu no seu último edital mais de quinze ações 
de extensão (entre projetos e programas) idealizados 
por professores e alunos da Famed. Dentre estes, o 
Programa de Extensão em Infecto-parasitologia, coor-
denado pelo professor Marcos Antonio Pereira de Lima. 
Há dez anos ele integra a equipe de professores da ins-
tituição e há sete é tutor do Programa. Outra modalida-
de de extensão são as Ligas Acadêmicas, que são orga-
nizações estudantis, sem fins lucrativos, e visam a um 
detalhamento de assuntos abordados nas aulas. 
A Liga Acadêmica de Microbiologia, também coordena-
da pelo professor Marcos Antônio, atua de forma signi-
ficativa nas comunidades. As escolas Adauto Bezerra e 
Senador Martiniano, localizadas em Barbalha, recebem 
constantemente os bolsistas da organização para a rea-
lização de ações educativas com os alunos. 

UMA FORMAÇÃO MAIS HUMANA
João Vitor Cavalcante é aluno do sétimo semestre e há 
dois anos integra o projeto. “Nós ministramos palestras 
sobre diversos temas da área de infecto-parasitologia. 
É interessante porque, no começo, percebemos a falta 
de informação dos alunos e, ao final da ação, eles já es-
tão cheios de perguntas. ‘Como eu pego essa doença?’, 
‘Eu posso me contaminar dessa maneira?’. Eles tiram as 
dúvidas principalmente sobre DST’S (Doenças Sexual-
mente Transmissíveis)”, relata. 
Camilla Meireles também é graduanda do sétimo se-
mestre e bolsista de Liga. A estudante diz sentir-se rea-
lizada com o alcance social que a faculdade atinge. “Uma 
experiência que muito me engrandece é a realização dos 
projetos organizados pelas ligas, pois me faz sentir útil 

e responsável socialmente, por ser capaz de empoderar 
alguém a prevenir certas doenças que podem ser debili-
tantes e até mesmo fatais. Sinto-me realizada por estar 
dando retorno à sociedade em forma de agradecimento 
à formação que tive, aprendendo a desenvolver o gran-
de sentido da medicina, desde a graduação: aliviar o so-
frimento e, ao final do dia, poder ter certeza de dever 
cumprido”, explica. 
O professor Marcos explica que as atividades dos proje-
tos de Extensão, incluindo as ações das Ligas Acadêmi-
cas, são orientadas e supervisionadas por professores. 
“Quando as atividades da extensão envolvem uma ação 
com a sociedade, sobretudo quando é uma assistência 
em saúde, é primordial que o professor esteja presente 
supervisionando”, ressalta. 
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FAMED/UFCA 15 ANOS 
Produção Científica

A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri – FA-
MED UFCA, tem como Coordenadores do Laboratório de Escrita 
Científica – LABESCI, os professores pesquisadores, Dr. Modes-

to Leite Rolim Neto e Dra. Maria do Socorro Vieira dos Santos.
A produção científica do curso é delineada pelas atuais exigências no 
que rege o Qualis/Capes, bem como, as normativas internacionais. Se-
gundo os coordenadores do LABESCI, a FAMED vem conquistando seu 
espaço na escrita científica, publicando em revistas de grande impacto 
internacional, quanto de nível nacional e isso vem favorecendo uma 
visibilidade no tocante as investigações operacionalizadas pelos gru-
pos de pesquisa cadastrados e reconhecidos pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -  CNPq.
A constante produção de trabalhos vem oportunizando a inserção no 
mercado editorial, com diversas obras já publicadas. Os estudantes 
acompanham essas conquistas, particularmente no desenvolvimento 
dos delineamentos de estudo. O que vem favorecendo diversos prê-
mios científicos a nível nacional.Pesquisador Prof. Dr. Modesto Rolim

Oncologia Pediátrica,
interfaces teóricas: 
Lançado em outubro de 2016, de autoria de: Jucier 
Gonçalves Júnior, Cláudio Couto Lóssio Neto, Larissa 
Sousa da Cruz, Maria do Socorro Vieira dos Santos, 
Maria do Socorro Martins Cardoso Novais e Modes-
to Leite Rolim Neto. A obra descreve a inserção do 
câncer e do câncer infantil como temática de saúde 
pública, aspectos epidemiológicos do câncer infantil 
no Brasil e no mundo, cuidados paliativos, espirituali-
dade, estratégia de saúde da família, culminando com 
os direitos da criança e do adolescente com câncer. 

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

A produção científica do curso é 
delineada pelas atuais exigências no 
que rege o Qualis/Capes, bem como, 

as normativas internacionais.
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Identidade; Branquitude e 
Negritude, contribuições
para a psicologia social no Brasil

Lançado em 2014. O professor Modesto, um dos 
autores, conta com satisfação que concorreu em edital 
nacional e merecidamente conseguiu ser selecionado 
com a publicação de um capítulo, sobre gênero e etnia. 
“Um tema atual, porém para essa clientela ainda não 
investigado na sua plenitude”. O nome do capítulo se 
intitula Discursos e Representações em Mulheres 
Afrodescendentes na Luta Contra a Depressão. Sem 
dúvidas um assunto que ainda precisa ser bastante 
discutido na atualidade.
O livro fala do racismo atrelado a religiosidade, a 
história e a exclusão de crianças e adolescentes 
quilombolas, esses são os principais temas 
tratados na obra. O livro se baseia em relatos de 
experiências, estudos teóricos e ensaios. O objetivo 
é a complexidade da identidade racial de brancos e 
negros, afetada no dia a dia pelo sistema de relações 
raciais no qual vivemos. O livro possui a organização 
das pesquisadoras Maria Aparecida da Silva Bento - 
CEERT, Marly de Jesus Silveira - UNB e Simone Gibran 
Nogueira - PUC de São Paulo.
Diante dessas obras podemos observar que o curso 
de medicina da UFCA é composto por uma equipe 
de docentes e estudantes altamente capacitados e 
engajados, além dos destaques em vários congressos 
e eventos nacionais e internacionais, com pesquisas 
relevantes à comunidade, com enorme cunho social, 
bem como pela importância e relevância dos temas e 
originalidade com que são desenvolvidos.

Diário de uma Eucariótica

Lançado em setembro de 2016, sobre a autoria da 
professora Sally Lacerda, cirurgiã dentista e docente 
do curso desde 2011. Sally é graduada pela Universi-
dade Federal do Ceará – UFC (1998), especialista em 
implantodontia, com mestrado e doutorado pela Pa-
ris V – França, (2002 - 2004) e (2004 - 2007) respec-
tivamente, além disso, é pós-doutora em ciências da 
saúde pela Faculdade de Medicina do ABC.
Os estudos ligados à biologia nem sempre agradam 
a todos pelo teor da sua complexidade e termos de 
difícil compreensão. Pensando nisso, alunos e pro-
fessores da FAMED UFCA resolveram dar um subsídio 
aos que se detém a estudar essa disciplina tão fun-
damental. 
A autoria da obra também é composta por 45 discen-
tes e mais três professores que ajudaram na revisão 
do livro. Um produto, na sua maioria, produzido por 
estudantes para estudantes. Foi uma obra que sur-
giu logo quando a professora chegou para lecionar na 
instituição com intuito de treinar a escrita e a produ-
ção científica durante o módulo de biologia molecular 
e celular ofertada no primeiro semestre.
 “Escrever o livro na linguagem própria de um ado-
lescente, com um palavreado simples e que chegasse 
facilmente a uma pessoa da mesma idade: alunos de 
ensino médio ou alunos iniciais de cursos na área da 
saúde”. Relata.

A constante produção de trabalhos vem 
oportunizando a inserção no mercado 

editorial, com diversas obras já publicadas.
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Neurociência e desenvolvimento humano, infinito não acaba jamais

Um livro lançado em 2015 e já esgotado na 
sua primeira edição, onde o professor Modesto 
desenvolveu em parceria com o Professor Dr. Carlos 
Augusto Carvalho de Vasconcelos da Universidade 
Federal do Pernambuco – UFPE, a referida obra, 
que aborda a interdisciplinaridade em saúde e 
experimentação básica, bem como clínica. A obra é 
voltada para pesquisadores, alunos, professores e 
profissionais da saúde em geral, abrangendo as área 
de Neurociências, Nutrição e Neuropsiquiatria.
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campanha de preservação do acervo, incluindo oficina 
de restauração, dentre outras ações que dinamizam 
as prateleiras e colorem a rotina da Famed.

BIBLIOTECA FAMED/UFCA 
Espaço de idealizar sonhos

A trajetória do jovem estudante que, ainda no 
ensino médio, desperta no coração a vontade 
de exercer a medicina é marcada pela rotina 

intensiva de estudos, pesquisas e dedicação.  Ao 
ingressar na área tão sonhada, essa trajetória se 
torna ainda mais focada e requer do futuro médico 
o compromisso de se manter atualizado sobre as 
diversas e constantes inovações da área. 
Pensando nisso e no conforto dos estudantes, a 
Faculdade de Medicina (Famed) dispõe de uma 
biblioteca bem equipada, que funciona de segunda 
à sexta-feira, das 07:00h às 19:00h. A Biblioteca 
do Campus Barbalha, também conhecida como 
Biblioteca de Medicina de Barbalha, nasceu com a 
criação do Curso de Medicina da Universidade Federal 
do Ceará, na cidade de Barbalha, no ano de 2001. O 
Curso de Medicina de Barbalha era uma extensão da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, 
até junho de 2013, quando foi criada a Universidade 
Federal do Cariri (UFCA). 
Atualmente, a Biblioteca integra o Sistema de 
Bibliotecas da UFCA. A comunidade acadêmica do 
Curso de Medicina é seu público-alvo. O local possui 
acervo de livros impressos com aproximadamente 
767 títulos e 2.917 exemplares já catalogados, além 
de cerca de 300 exemplares a catalogar. A biblioteca 
dispõe ainda de acervo de mídia eletrônica com cerca 
de 150 exemplares para empréstimo domiciliar e 
acervo online (livros eletrônicos) com cerca de 12.000 
títulos da Editora Ateneu e Editora Springer, que 
podem ser consultados dentro e fora da Universidade 
através de plataforma digital.
Mas nem só de livros a biblioteca é feita. A equipe 
que dá vida ao local é formada por Kécia Damasceno 
(bibliotecária), por Élcio de Sousa (assistente em 
administração), Geraldo Arthur (assistente em 
administração), e por Regiane Felix (recepcionista). 
Inúmeros projetos provam que a pesquisa realizada 
ali perpassa fronteiras físicas: campanha de 
conscientização em saúde e responsabilidade social, 

O local possui acervo de livros 
impressos com aproximadamente 
767 títulos e 2.917 exemplares já 
catalogados, além de cerca de 300 

exemplares a catalogar. 
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Vangleilson Diniz Morais, presidente C.A. Leão Sampaio

FAMED/UFCA 15 ANOS 
Centro Acadêmico 
Dr. Leão Sampaio
A formação dos estudantes da Faculdade de Medicina 

de Barbalha (Famed) é caracterizada pelo amplo diá-
logo que existe entre discentes, docentes e servidores 

da instituição. O exemplo disso é o C.A. Centro Acadêmico 
Leão Sampaio, que é o canal para que os alunos possam 
manter uma relação transparente com a Reitoria, além de 
possibilitar uma interação entre turmas de diversos semes-
tres. O Jornal do Médico conversou com o presidente do C.A., 
o estudante do sexto período Vangleilson Diniz Morais. Ele 
integra o C.A. desde 2014 e nos conta melhor qual a relevân-
cia desse tipo de organização no meio universitário.

JMédico: Como se deu a escolha do nome do C.A. Centro 
Acadêmico e há quantos anos ele existe?
A escolha do nome do C.A. se deu por sugestão do Dr. Na-
poleão Tavares Neves, médico que ministrou a aula inau-
gural dessa faculdade no ano de 2001. Essa foi uma home-
nagem ao seu amigo Dr. Leão Sampaio, um grande médico 
e político barbalhense que deu grande contribuição para 
toda a região do Cariri, principalmente na área da saúde.

JMédico:  Como você vê a existência desse tipo de or-
ganização no meio acadêmico? Torna o ambiente mais 
humanístico e integrado?
Vejo essa organização como algo indispensável para a for-
mação do indivíduo como médico e como agente de trans-
formação social, tendo em vista que o C.A. desempenha 
diversas funções, como debates, discussões, palestras, 
semanas temáticas, recepção de calouros e realização de 
projetos e eventos na comunidade; organização e mobiliza-
ção de reivindicações e ações de interesse dos estudantes; 
mediação de negociações e conflitos individuais e coletivos 
entre estudantes e a faculdade; realização de atividades 
culturais e de lazer dentro e fora da Famed, o que torna o 
ambiente acadêmico mais humanístico e integrado.

JMédico:  As reuniões acontecem com que frequência?
As reuniões ocorrem na sede do C.A. quinzenalmente, po-
rém, havendo demanda ou necessidades mais urgentes,  
reuniões extraordinárias podem ser feitas mais de uma 

vez por semana.

JMédico:  Como é a interação entre o C.A., discentes e a 
Famed?
A atual gestão é composta de membros de vários semes-
tres diferentes, o que garante maior representatividade. 
Além disso, a gestão possui canal direto sempre aberto 
com os discentes, seja por meio eletrônico (e-mail, Fa-
cebook, Whatsapp), seja pessoalmente na própria sede 
do C.A. ou mesmo pelos corredores da Famed, tendo em 
vista a grande proximidade e a boa relação entre os mem-
bros do Centro Acadêmico com os demais estudantes, 
servidores, professores e direção da instituição.

JMédico: Quais trabalhos foram desenvolvidos na atual 
gestão?
A atual gestão, mesmo com os problemas que afligem o 
cenário Nacional e consequentemente as universidades 
federais, conseguiu realizar diversas ações e conquistas, 
como por exemplo a semana de recepção dos alunos in-
gressantes no ano de 2016, no primeiro e no segundo 
semestre; lutamos e conseguimos, junto à Direção da Fa-
med e à Retoria da UFCA, o firmamento de convênios com 
hospitais da região para compor nosso campo de práticas 
durante a formação médica; colaboramos diretamente 
em eventos e comemorações, bem como atividades es-
portivas que ajudam na integração dos discentes, e des-
tes, com os demais setores da Famed.
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Reportagem: Joelton Barboza
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

Maternidade Santo Antonio, sob orientação do prof. Dr 
João Ananias. Assim como é bolsista PIBIC (Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica)  do CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) com orientação da Professora de Parasitologia 
do curso, Dra. Maria do Socorro Vieira dos Santos. 
Pôde participar da condução de uma parada 
cardiorrespiratória na neurocirurgia, onde o paciente foi 
tratado com êxito. “Com certeza essa está entre uma 
das experiências mais incríveis e marcantes da minha 
formação.” Afirma Gilvan pretende continuar e exercer 
sua profissão em solos caririenses. 
O curso tem como um dos seus tópicos principais, formar 
profissionais humanos que não só visem apenas o lucro, mas 
que observem as pessoas que existem em seus pacientes. 
Quanto a isso ele conclui “medicina humanitária significa 
uma medicina que se preocupa com o paciente, que o trata 
com dignidade, respeito, humanismo, independentemente 
de sua classe social ou grau de instrução. É a medicina que 
está preocupada em tratar pessoas, e não apenas doenças.”

FAMED/UFCA 15 ANOS 
Destaque no Programa 
Ciências Sem Fronteiras
Inteligente, tímido, querido, estudioso, esforçado e com 

um futuro promissor pela frente. Esse é Antonio Gilvan 
Teixeira Júnior de 23 anos, graduando do 5˚ semestre 

de medicina e natural da cidade de Guaramiranga - Ce. 
Segundo Gilvan, o anseio de fazer o curso veio de dois 
grandes médicos que ele admira: Dr. Pedro Henrique, 
para o qual seus pais trabalharam, e Dr. Francisco Fraga, 
que assim como o estudante, nasceu e foi criado em 
Guaramiranga. Esses médicos, foram suas inspirações, 
quando ele, aos 12 anos, decidiu fazer medicina.
O jovem aspirante à médico pretende especializar-se 
em Neurocirurgia, pois esta foi uma especialidade que o 
rapaz ouviu falar antes mesmo de entrar na faculdade, 
no filme “Mãos Talentosas”, que fala de um dos 
melhores neurocirurgiões do mundo, logo ele procurou 
saber mais sobre a especialidade. No primeiro semestre 
teve contato com um grande neurocirurgião, Dr João 
Ananias, professor de neuroanatomia do curso, que 
despertou mais ainda o seu interesse pela área. 
Em 2015 passou pela experiência de um intercâmbio 
de 13 meses na “University of Liverpool”, na cidade de 
Liverpool, Inglaterra, com tudo pago pelo governo, ele diz 
que foi algo sensacional. “Desde que eu entrei na faculdade 
pensava em fazer intercâmbio, pois eu já tinha amigos da 
época do colégio que tinham participado do programa 
Ciências sem Fronteiras”. Esse período da graduação foi 
importantíssimo para o aluno, pois consolidou seu inglês 
e também adquiriu bastante conhecimento. “Pude trazer 
muitas novidades do meio científico, acadêmico e médico 
para compartilhar na faculdade de medicina, o que é um 
dos intuitos do programa”.
Ainda sobre o intercâmbio, na época ele teve a oportunidade 
de um estágio de dois meses no “The Walton Centre 
NHS Foundation Trust” na Inglaterra, onde se apaixonou 
ainda mais pela neurocirurgia, pois teve contato com 
profissionais da área em um hospital que é considerado 
um dos melhores da Europa na especialidade. 
Atualmente é estagiário de neurocirurgia no Hospital 

Antônio Gilvan Teixeira Júnior, Acadêmico de Medicina
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FAMED/UFCA 15 ANOS 
A FAMED e seus 
impactos na cidade
de Barbalha e Região 

Há 15 anos o que era considerado uma utopia 
começou a ganhar forma: um curso de medicina 
da Universidade Federal do Ceará. A pequena 

Barbalha viu o sonho se aproximar e hoje a população é 
testemunha desta rica empreitada.
Antônio Ernani de Freitas, Secretário-executivo do 
Hospital São Vicente de Paulo, é um dos que viu florescer 
a ideia que, a princípio, parecia distante. Há 30 anos 
membro da administração do Hospital, ele acompanhou 
o início das atividades de internato e residência médica, 
por exemplo. Segundo ele, a implantação da Faculdade 
de Medicina (Famed) foi como ligar uma máquina 
de transformações em Barbalha. “A Faculdade de 
Medicina trouxe grandes mudanças para nossa cidade, 
estimulando-a a se adaptar às necessidades dos 
universitários”, conta. 
O secretário- executivo ressalta o impacto que a 
presença de inúmeros estudantes chegando na Região 
causou no setor de construção civil, por exemplo. Hoje 
a pequena Barbalha, conhecida pelo Centro Histórico e 
pelos festejos tradicionais é um lugar verdadeiramente 
múltiplo, cedendo espaço à construção de casas e 
apartamentos. Os estabelecimentos comerciais, 
também carregados de histórias e clientela conhecida, 
assiste à abertura de novos restaurantes, mercadinhos, 
farmácias e outros tipos de comércio. Segundo o 
Secretário-executivo, esse cenário significa mais renda 
sendo gerada para o município. A Famed também 
mexeu com o cenário da educação local dos níveis 
fundamental e médio, já que os alunos, vendo de perto 
a possibilidade de ingressar na área médica, sentem-se 
mais estimulados a estudar.
Nesses 15 anos, a Faculdade de Medicina têm 
contribuído para que os novos médicos levem um 

Antônio Ernani de Freitas, Secretário-Executivo
do Hospital São Vicente de Paulo

diferencial à população. Profissionais capacitados para 
atender as mais diversas localidades do país, em áreas 
importantes. Do Cariri para o mundo, os egressos partem 
para outros horizontes, melhorando a assistência e 
qualidade de vida de diferentes realidades. Essa é, para 
Antônio Ernani, a maior e significativa mudança.
Ernani destaca ainda a relevância do funcionamento 
da residência médica. “A residência médica presta um 
importante serviço para a comunidade, tanto pelos 
próprios residentes, como por seus preceptores, 
consultando gratuitamente nossa população através de 
médicos especialistas, como também atendendo aos 
Programas de Saúde da Família, nas ações preventivas e 
curativas. Esse é um benefício em que toda a população 
usufrui, sendo de uma importância considerável”, explica.

Reportagem: Renata Linard
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR
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FAMED/UFCA 15 ANOS
Complexo Hospitalar da 
Fundação Otília Correia 
Saraiva é referência

Para a instalação do curso de medicina em 
Barbalha, seriam necessárias unidades 
hospitalares que dessem um suporte à 

universidade. Sendo assim, a Fundação Otília Correia 
Saraiva, que comporta o hospital e Maternidade 
Santo Antônio e o Hospital do Coração do Cariri, 
atua intrinsecamente na formação dos estudantes 
da FAMED. Segundo Egberto Santos, administrador 
do complexo hospitalar “O Hospital do Coração 
juntamente com o Hospital Santo Antônio foram os 
que deram a estrutura necessária para garantir a 
vinda da Faculdade de Medicina de Barbalha”, ressalta.
A Fundação foi criada em 06 de maio de 1993 pelos 
médicos e irmãos, Antônio Correia Saraiva, João Correia 
Saraiva e José Correia Saraiva, filhos da senhora que 
leva o nome da instituição. A fundação tem forte 
ligação com a instalação do curso de medicina em 
Barbalha. A parceria se deu através de convênio 
e de uma sociedade mútua, sem financiamentos. 
Com isso, ambas as instituições prestam serviços à 
sociedade. “Você tem a possibilidade de formar mais 
profissionais e esses profissionais podem ficar na 
Barbalha. Hoje existem profissionais no corpo clínico 
que foram estudantes da FAMED e que atuam nos 
hospitais”, afirma Egberto.
Com o convênio firmado, em abril de 2016 por ambas 
as partes, com vigência até 2020, estudantes do 
curso de medicina da UFCA podem realizar o estágio 
supervisionado na especialidade de cardiologia 
no Hospital do Coração do Cariri. Para o diretor 
da Faculdade de Medicina, professor Dr. Cláudio 
Gleidiston Lima da Silva, a parceria técnica atende em 
média dez estudantes da graduação, pós-graduação 
e internato, por mês. O Hospital do Coração do Cariri 

recebe os residentes em clínica médica e os de 
cirurgia.
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. Priorizando 
assim uma formação profissional, humanizada e de 
qualidade, voltada para o bem estar do paciente e 
bom desempenho do graduando.

Reportagem: Joelton Barboza
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

Esq/Dir: Dr. José Correia Saraiva e Dr. João Correia Saraiva,
Diretores e fundadores do HMSA e HCC 
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