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CONSELHEIROS
DESTA EDIÇÃO

Caros(as) leitores(as), iniciamos o ano 
com mais um número extra/especial de 
nossa revista para apresentar com ex-
clusividade os vinte e cinco anos do Hospital OTOclínica, um dos 
maiores nosocômios em alta complexidade do Ceará.
A OTOclínica foi fundada em 04 de novembro de 1991, pelo re-
nomado médico Dr. Iramar Moreira, esse que exerce a medicina 
como um verdadeiro sacerdócio.
Após 25 anos de fundação, o Hospital OTOclínica evoluiu em di-
versos aspectos no que tange a tecnologia, atendimento humani-
zado com corpo clínico especializado, gestão hospitalar e serviços 
diferenciados como ONCOvie, OTOlab, OTOimagem e OTOcardio.
Nos editoriais da revista, você confere ainda as entrevistas com 
o Dr. Iramar Moreira e administrador Victor Moreira, que contam 
importantes acontecimentos na instituição hospitalar, sem se fa-
lar da homenagem recebida pela Assembleia Legislativa e muito 
mais.
Caros(as) leitores(as), desfrutem desta edição especial, em breve, 
estaremos de volta com outros números temáticos, artigos e re-
portagens 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

facebook.com/jornaldomedico instagram.com/jornaldomedicowww.jornaldomedico.com.br/aplicativo
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HOSPITAL OTOCLÍNICA 25 ANOS  
De uma pequena clínica a 
um grande e respeitado 
complexo hospitalar 

Fundado em 04 de novembro de 1991, o Hospi-
tal OTOclínica vem se destacando ao longo dos 
seus 25 anos como uma instituição que prima 

pelo atendimento de qualidade, investindo sempre 
em novas tecnologias e capacitação do seu corpo 
de profissionais que prestam serviço à população.
Foram realizados em média 120.000 atendimen-
tos de urgência e emergência, 8.000 internações e 
mais de 7.500 cirurgias no ano de 2016, o Hospital 
OTOclínica vem investindo ainda mais no setor de 
urgência e emergência 24h em Neurologia, Cardio-

logia, Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia, Clínica 
Médica, Medicina de Emergência e Traumatologia, 
tornando-se assim, uma referência atuante em 
medicina de alta complexidade no estado do Ceará.
Atualmente, o Hospital OTOclínica conta com 09 
salas cirúrgicas, 20 leitos de UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva), 100 leitos de internação e uma área 
construída de 9.000 m², toda essa estrutura con-
ta principalmente com profissionais capacitados e 
devidamente treinados, o que reflete na geração de 
800 empregos diretos e mais de 2 mil indiretos.

HOSPITAL OTOCLÍNICA 25 ANOS

Fachada do Hospital OTOClínica ano 1991
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HOSPITAL OTOCLÍNICA 25 ANOS
Dr. Iramar Moreira, grande 
idealizador do Hospital 

José Iramar da Rocha Moreira, um homem sorri-
dente, de semblante tranquilo, e aperto de mão 
seguro me recebe em uma das salas do Hospital, 

que é seu grande orgulho. De fala objetiva, inicia a 
conversa, lembrando a razão que o fez acreditar em 
seu sonho, que é “cuidar do próximo”. Segundo ele 
mesmo, atualmente é “mais médico do que quando 
começou a clinicar”, porque atende mais pessoas, e 
por meio do Hospital, consegue dar condições aos co-
legas para atender mais pacientes.
Dr. Iramar, nascido em Caucaia, município da região 
Metropolitana de Fortaleza, revela um espírito em-
preendedor comercial, certamente herdado do pai, 
comerciante. Dr. Iramar conta que, “mesmo se não 
tivesse escolhido a medicina, se fosse um engenheiro 
por exemplo, teria montado uma construtora”, o que 
ressalta seu espírito empreendedor. Quando termi-
nou o curso de medicina na UFC, escolheu a Otorri-
nolaringologia (especialidade voltada ao cuidado do 
ouvido, nariz e garganta) para sua especialização. 
Chamou alguns colegas para montar uma clínica jun-
tos, mas eles não embarcaram na ideia. Ainda assim, 
obstinado, resolveu encarar o sonho, na companhia 
de uma fiel incentivadora: sua esposa Nadja Lima 
Moreira. “Só haviam duas pessoas que acreditavam 
nesse projeto, uma delas era eu e a outra minha es-
posa”, afirma.
O médico conta que começou a procurar lugares com 
potencial para montar sua clínica. Certo dia, andando 
pela cidade, viu uma antiga casa à venda; ciente de 
suas poucas posses se acanhou, mas não sem an-
tes pensar e sonhar com o início de seu empreendi-
mento naquele local. O Dr. Iramar conta que na épo-
ca de grande inflação e economia “apertada” que o 
país atravessava, ainda não tinha dinheiro suficien-
te para comprar aquela casa, mas conversou com a 
companheira, Dra. Nadja, e resolveram se desfazer de 

Dr. Iramar Rocha, fundador do Hospital OTOClínica

Dr. Iramar Rocha acompanhando a construção do complexo
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Fachada atual do Hospital Otoclínica ano de 2017Fachada atual do Hospital Otoclínica ano de 2017

alguns bens que já tinham adquirido para dar como 
entrada na aquisição do local. Conseguido o lugar, vie-
ram também muitas noites sem dormir. Aos poucos o 
projeto tomava forma. O jovem médico então se divi-
dia dia e noite, mesmo com os filhos ainda crianças, 
entre o local em reforma e outra clínica na qual aten-
dia seus pacientes. Foram dias e noites orientando os 
pedreiros e colocando a mão na massa, literalmente. 
Não havia sábado, nem domingo, tampouco feriado. 
No meio da conversa, ele para e fixa o olhar, rapida-
mente o semblante revela a emoção, os olhos do mé-
dico marejam quando relata o dia em que atendeu o 
primeiro paciente no local onde nasceu o OTOclínica: 
“Eu tinha acabado de levar algumas coisas pro pré-
dio, mas ainda faltava muita coisa, só tinha mesmo o 
básico para um atendimento simples, já havia pedi-
do à Teleceará (companhia telefônica) para transferir 
meu antigo número pro endereço e estava esperan-
do o rapaz vir fazer a religação, assim que ele ligou o 
fio na parede, me espantei com o telefone tocando”, 
do outro lado da linha, o primeiro cliente procurava o 
serviço do médico; Dr. Iramar mais empolgado, relata 
que imediatamente ligou para a esposa e disse que 
naquele dia não ia jantar em casa, ia atender o pa-
ciente, ia começar a trabalhar.
A partir daquele dia, o trabalho do médico só tinha 
hora pra começar, não pra terminar. Segundo ele afir-
ma, a estrutura já contava com três salas de Cirur-
gia, cinco apartamentos, mas quase sem móveis. Ele 
enfatiza que: “Se chegasse um paciente na hora em 

que eu não estivesse no Hospital, eu largava tudo o 
que estava fazendo, se tivesse jantando, vendo fute-
bol, qualquer coisa, qualquer hora. O tempo de espera 
para o paciente era só o do meu deslocamento”. E ele 
ressalta que sente falta de fazer atendimentos por-
que gosta do contato com as pessoas; o respeito pelo 
ser humano sempre foi uma característica marcante 
do profissional.
No dia da nossa conversa, Dr. Iramar comemora-
va com a equipe do Hospital OTOclínica 25 anos de 
funcionamento. Ele fez questão de afirmar que tem 
planos para a instituição, dentre eles a ampliação da 
estrutura física em mais 60 leitos, “Na verdade nós 
nunca paramos de ampliar, de construir”.

Fachada do Hospital Otoclínica ano de 1991
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HOSPITAL OTOCLÍNICA 25 ANOS 
Corpo Clínico formado por 
profissionais especializados  
Para dar andamento ao trabalho primoroso 

e importante no atendimento, é essencial 
que o paciente se depare com profissionais 

capacitados que possam diagnosticar o problema e 
encaminhar para os procedimentos adequados de 
acordo com cada necessidade.
Dr. Danilo Campos é o médico especialista em 
Infectologia e que supervisiona as atividades 
desenvolvidas dentro da instituição médica, no 
cargo de Diretor Clínico há três anos, ele enfatiza 
que o trabalho em equipe é essencial para o bom 
desempenho do profissional e a supervisão de 
cada setor faz parte do seu trabalho “o trabalho 
do diretor clínico no hospital consiste em garantir 
a maior harmonia possível entre o corpo clínico, 
as suas adequações às normas de ética, já regidas 
pelo Conselho Regional e o seguimento do próprio 
regimento interno do hospital”, afirma.

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE:
A Direção Técnica da instituição tem à frente a Dra. 
Juliana Lima Moreira Magalhães, especialista em 
Otorrinolaringologia, pela FPE, que considera o 
crescimento do Hospital um processo natural tendo 
em vista o empenho e a seriedade com que todos
exercem o trabalho. Ela evidencia o ingresso na 

CEARÁReportagem: Jornalista Hérika Vale
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

Dra. Juliana Rocha Diretora Técnica e Dr. Danilo Campos Diretor Médico

“o trabalho do diretor clínico no 
hospital consiste em garantir a 

maior harmonia possível entre o 
corpo clínico, as suas adequações 
às normas de ética, já regidas pelo 
Conselho Regional e o seguimento 

do próprio regimento interno do 
hospital”

Alta Complexidade com instalação dos serviços de 
Hemodinâmica, Neurocirurgia, Cirurgia Cardíaca, UTI 
Coronariana, serviços de Urgência e Emergência . A 
projeção para os próximos dez anos é positiva “vejo a 
instituição como um dos melhores hospitais de Alta 
Complexidade do Norte-Nordeste, conhecido pela 
alta resolutividade e excelência dos serviços
prestados” afirma.
A Direção Clínica age nas atividades em conjunto 
com a Direção Técnica, com a chefia da enfermagem, 
clínica médica, a coordenação do centro cirúrgico,
da emergência, ou seja, fazendo todo o trabalho em 
conjunto, em equipe. 
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HOSPITAL OTOCLÍNICA 25 ANOS 
MultiEmergência,
UTI e Centro Cirúrgico
O Hospital OTOclínica atualmente oferece, além de 

profissionais altamente qualificados para atender 
o paciente, um serviço de MultiEmergência nas 

seguintes especialidades: Cardiologia, Traumatologia, 
Clínica Médica, Neurologia, Cirurgia Geral, 
Otorrinolaringologia e Medicina de Emergência.
Ainda há a disponibilidade de equipes especializadas 
de Sobreaviso para atender nas especialidades: 
Bucomaxilofacial, Cirurgia Geral, Endovascular, Hemodi-
nâmica, Neurocirurgia, Urologia e Cirurgia Cardíaca.

UTI-CLÍNICA E CORONARIANA
A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital OTOclínica 
possui, além de equipe especializada em serviço de 
imagem, 20 leitos, com equipamentos de tecnologia 
avançada, entre eles: Filtro Hepa portátil hospitalar H1, 
filtro de carvão ativado granular, filtro foto-catalítico, 
duplo sistema de lâmpadas UVC germicidas gerador 
de plasma firo Cool Plasma e Ionizador, respiradores 
(Drager), camas elétricas Stryker, colchões pneumáticos 
com pressão alternada ideal na prevenção das lesões de 
pele (úlceras de pressão) para todos os leitos, cortinas 
com tratamento antibacteriano e antifúngico, além da 
proteção antifúngica e retardante de chamas quem 
impede a propagação de fogo em caso de incêndio.

BLOCO CIRÚRGICO
Contemplando as unidades de Centro Cirúrgico, Sala 
de Recuperação e Central de Material e Esterilização, o 
Bloco Cirúrgico é estruturado de modo a proporcionar 
mais segurança e agilidade nos processos.
O Centro cirúrgico do Hospital é composto por 09 
salas cirúrgicas para média e alta complexidade, além 
de possuir equipamentos de primeira qualidade para 
procedimentos cardíacos.
Os ambientes também possuem focos cirúrgicos com 
tecnologia de LED, o que proporciona o aumento da 
luminosidade durante a realização de procedimentos de 

CEARÁ Reportagem: Jornalista Hérika Vale
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

alta precisão, torres de vídeo, equipamentos de laser, 
intensificadores de imagem, BIS, mesas de tração, 
microscópios, litrotriptor ultrassônico, bisturi de argônio 
e microscópio OPMI VARIO 700.

Unidade de Terapia Intensiva

Centro Cirúrgico
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HOSPITAL OTOCLÍNICA 25 ANOS 
Entrevista Victor Moreira, 
Diretor Administrativo
Victor Luís Lima Moreira, 29 anos, formado em 

Administração de Empresas, e responsável 
pela administração de uma das maiores 

instituições médicas do Ceará, o Hospital OTOclínica.
Victor conta que, em novembro de 2014, assumiu a 
administração da empresa que seu pai, Dr. Iramar já 
conduzia com maestria, e afirma não ter chegado ali 
por capricho ou por imposição. A sua história dentro 
da instituição fundada por seu genitor iniciou desde 
muito cedo: começou pelo setor de farmácia, passou 
para o faturamento e, por último, o de suprimento.
A trajetória fez com que adquirisse intimidade 
com o funcionamento dos departamentos, 
desenvolvesse uma relação de confiança com os 
outros colaboradores e aprendesse como a empresa 
funcionava. O resultado de tanta dedicação está nos 
números, desde que assumiu a administração, a 
empresa mais do que dobrou de faturamento.
Victor ressalta que a imagem do profissional 
administrador distante das pessoas, aquela pessoa 
que não se envolve, está em extinção “hoje prezamos 
pelo envolvimento da equipe e temos um grupo 
coeso. Aqui há uma turma jovem disposta e nós, 
da administração, adotamos sistema de gestão por 
resultado. Hoje sabemos qual o nosso foco, todos 
os gestores acompanham seus indicadores e sabem 
onde queremos chegar”, contou.

NOVIDADES
O hospital traz mudanças para os próximos meses. 
De acordo com Víctor, o foco está na unificação 
dos sistemas das unidades OTOcardio, OTOlab 
e OTOimagem “vamos trabalhar com o mesmo 
sistema, investiremos na acreditação e no início da 
expansão. “O investimento no setor de emergência 
é uma das prioridades”, acrescenta o administrador.

CEARÁ Reportagem: Jornalista Hérika Vale
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

Victor Moreira, Diretor Administrativo

ALTA COMPLEXIDADE:
Victor explicou que: “A tendência, é de hospitais de 
alta qualidade, focados em resultados e ao mesmo 
tempo em qualidade assistencial. “Hoje, vemos uma 
grande predisposição que já está em evidência nos 
grandes hospitais de outros estados o recebimento 
por resultado assistencial, também acredito que 
quem sair na frente, será beneficiado”.

MARCO DO HOSPITAL:
Hemodinâmica. “Atualmente o hospital recebe 
casos de alta complexidade, investimos no serviço 
de Hemodinâmica onde contamos com uma equipe 
capacitada e equipamentos de ponta.” finalizou.
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HOSPITAL OTOCLÍNICA 25 ANOS
Homenagem da 
Assembleia Legislativa
O Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro, 

foi celebrado em sessão solene na Assembleia 
Legislativa, a data 20 de outubro de 2016, foi 

escolhida em referência ao Dia de São Lucas, o santo 
padroeiro da Medicina. A deputada estadual Fernan-
da Pessoa, que propôs a sessão solene, saudou os 
médicos, os estudantes de Medicina, professores e 
pesquisadores. “Homenagear os médicos, os profis-
sionais de medicina é um ato singelo diante da gran-
deza dessa profissão de homens e mulheres que tra-
balham com dedicação e oferecem o melhor de si. O 
Hospital OTOclínica foi um de nossos homenageados, 
devido a sua história, a sua importância e contribui-
ção para nossa sociedade. Um Hospital de excelência 
que completa 25 anos neste ano. E homenageamos 
através de seu fundador, o médico doutor José Ira-
mar da Rocha Moreira, um visionário que junto com 
sua esposa Nadja Lima Moreira e os filhos Dra. Juliana 
Rocha e Víctor Moreira atua com muita seriedade e 
perseverança”, ressaltou a parlamentar.

A OTOClínica foi uma das nossas 
homenageadas, devido a sua 

história, a sua importância 
e contribuição para nossa 

sociedade

CEARÁReportagem: Jornalista Hérika Vale
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

Esq/Dir: Dra. Juliana Rocha (Dir. Técnica), Dep. Fernanda Pessoa,
Víctor Moreira (Dir. Administrativo) e Dr. Iramar Moreira (fundador)
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HOSPITAL OTOCLÍNICA 25 ANOS
Atendimento com 
excelência humanizada
Raimunda Nonata de Brito Oliveira, 69 anos, 

um dos casos de grande relevância para o 
Hospital OTOclínica. Moradora do bairro Vila 

Manoel Sátiro, Dona Nonata sofreu um acidente 
doméstico no dia 6 de maio de 2016, às 5 horas 
da manhã. O acidente resultou num Traumatismo 
Cranioencefálico (TCE).
Dona Nonata foi atendida na Emergência do Hos-
pital OTOclínica, onde foi diagnosticada e encami-
nhada para realização de procedimento neuroci-
rúrgico com o Dr. Moisés e Dr. Alander. A paciente 
passou cerca de 30 dias internada no Hospital. 
Mãe de 3 filhos, ela lembra perfeitamente do óti-
mo serviço prestado pelos servidores do Hospital 
OTOclínica.
Segundo Dona Nonata, todos atendem muito bem, 
mas fez questão em destacar o trabalho feito pelo 
Dr. Alander, Dr. Moisés, que lhe acompanharam 
nos momentos em que esteve no Hospital.
Sua filha, Itala, manisfesta a gratidão pelo ótimo 
desempenho da OTOclínica, “grande abraço a to-
dos e só temos que agradecer pela presteza no 
atendimento e pela delicadeza com que conduzi-
ram o caso da minha mãe. Os médicos são mui-
to humanos e sinceros em sua conduta, dando a 
família conforto e serenidade para levar a frente 
as adversidades da vida”, relatou.Como o Hospi-
tal OTOclínica está comemorando seus 25 anos e 
tem entre seus pilares a valorização do capital hu-
mano, empreendedorismo, segurança, inovação e 
ética, Dona Nonata não poderia deixar de prestar 
sua homenagem e frisar esses aspectos que são 
tão visíveis na unidade, “agradeço a todos que me 
atenderam. Desde o médico até as pessoas mais 
simples. Todo mundo foi muito bom comigo. Eu 
desejo muito sucesso e que a cada dia melhorem 
mais.

Que todos tenham muito êxito em seus traba-
lhos”,finalizou.

Sra. Raimunda Nonata de Brito Oliveira
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Dr. Leonardo Arruda Martins, Diretor Técnico OTOLab

HOSPITAL OTOCLÍNICA 25 ANOS 
OTOlab, excelência
em serviço laboratorial  
Há nove meses à frente da diretoria Técnica do 

OTOLab, serviço de laboratório e exames do 
Hospital OTOclínica, o Dr. Leonardo Arruda 

Martins, 32, farmacêutico-bioquímico mestre em 
Citologia Oncológica e Patologia, destaca que o 
serviço laboratorial que o Hospital oferece tem como 
diferencial “um serviço humanizado e profissionais 
com capacidade técnica em constante reciclagem 
através de congressos, cursos e treinamentos”. A 
equipe de profissionais formada por especialistas e 
mestres, “busca agregar técnicas e conhecimentos 
atuais com equipamentos modernos de alta precisão 
para auxiliar no diagnóstico e tratamento dos nossos 
pacientes”, evidencia o profissional, ações essas 
que certamente tornam o OTOlab um laboratório 
completo dentro do Hospital OTOclínica.

FALANDO UM POUCO DO OTOLAB 
De acordo com Dr. Leonardo, “este projeto nasceu 
da necessidade que o Hospital OTOclínica tinha em 
relação à medicina laboratorial e também por seus 
diretores  entenderem a necessidade que o mercado 
tem em relação a esta área da saúde”.
O trabalho no laboratório é desenvolvido sempre 
visando uma aproximação maior e constante com 
equipe médica “tudo isso pensando em auxiliar e 
acelerar a conduta médica aos nossos pacientes.
“Trabalhamos com controle de qualidade interno e 
externo, onde obtemos resultados com excelência, 
garantindo assim a qualidade de nossos resultados”. 
Atualmente, a equipe é composta por 40 funcionários, 
dividida em turnos diurnos e noturnos; atendendo 24 
horas as demandas no Hospital. A agilidade é um dos 
destaques e se reflete no melhor atendimento, “em 
média nossos clientes, médicos e pacientes, recebem 
em até 2 (duas) horas seus resultados para Urgência 
e Emergência”, declara Dr. Leonardo. São realizados 
mensalmente 35 mil exames.

O cuidado com o paciente, 
entendendo suas 

necessidades em cada 
momento em que o mesmo 
precisa dos nossos serviços
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Os Serviços de Medicina Laboratorial prestados 
pelo OTOlab contemplam as áreas de Hematologia, 
Bioquímica, Imunologia, Citologia, Nefrologia, 
Parasitologia, Microbiologia e Endocrinologia.
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HOSPITAL OTOCLÍNICA 25 ANOS
Oncovie, Serviço 
Integrado de Oncologia

A Oncovie foi idealizada a partir da visão de uma 
equipe de profissionais especializados e com vi-
vência na Oncologia, Hematologia e Reumato-

logia, que perceberam a necessidade da presença do 
profissional de saúde no acompanhamento de seus 
pacientes, e proporcionar o suporte multidisciplinar e 
interdisciplinar integrados em um mesmo lugar (con-
sultório e ambiente hospitalar).
Em funcionamento no terceiro andar do Hospital OTO-
clínica, em uma área reservada que conta com toda uma 
infra-estrutura e equipe técnica qualificada, a unidade 
presta serviços de Ambulatório, suporte Clinico e Cirúr-
gico, Urgência e Emergência, Internação Hospitalar, UTI 
e Laboratórios de Análises Clínicas e de Imagem. Na uni-
dade também funcionam as aplicações de Quimiotera-
pias, Hormonioterapias, Pulsoterapias e Imunoterapias.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
- Ambulatórios clínicos, cirúrgicos e de acompanha-
mento em pacientes em investigação e detecção pre-
coce de doenças hematológicas, apoio a emergências 
onco-hematológias, acompanhamento a internados e 
pós-operatórios onco-hematológicos.

ESPECIALIDADES: 
- Oncologia Clinica, Hematologia, Reumatologia, Radio-
terapia.
- Clínica Médica, Geriatria, Cuidados Paliativos, Nefrolo-
gia, Neurologia Oncológica, Dermatologia, Alergologista 
e Imunologia; Gastroenterologia, Endocrinologia, Pneu-
mologia.
- Cirurgia Geral e Oncológica, Ortopedia Oncológica; On-
co-plástica.
- Mastologia, Ginecologia.
- Radiologia diagnóstica e intervencionista.
O complexo realiza mais de 300 consultas/mês, e a 
equipe responsável acompanha em média de 5-10 

Esq/Dir: Dr. Aurilo, Dr. Iramar Moreira, Sr. Víctor Moreira e Dra. Juliana Rocha

pacientes/mês. Na Urgência Oncológica, a equipe 
composta de 25 médicos em diversas especialidades, 
oferece também serviços de enfermagem, nutrição, 
psicologia Onco-hematológicas e ainda promove reu-
niões periódicas com pacientes e grupos de apoio fa-
miliares. 
De acordo com o médico responsável, Dr. José Aurillo 
Rocha, oncologista clínico, há a possibilidade da integra-
ção de serviços ofertados aos pacientes para dinamizar 
o atendimento “podemos também oferecer qualidade e 
integração de serviços envolvendo as áreas da oncolo-
gia, hematologia, transplante de medula e reumatologia 
e outros serviços do hospital: incluindo o diagnóstico 
mais rápido e seguro contendo equipes de cirurgias es-
pecializadas, serviços de imagem integrados, serviços 
de diagnósticos integrados e de fácil acesso - ultrasso-
nografias, tomografias, ressonâncias, endoscopias, co-
lonoscopias, broncoscopias, laboratórios clínicos, eco-
cardiogramas”.
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HOSPITAL OTOCLÍNICA 25 ANOS
OTOimagem, 
conceituado e moderno

Ressonância Magnética 1.5 Tesla

A OTOimagem possui qualidade, tecnologia e 
equipe qualificada, que foram aprimoradas 
nos últimos 12 meses, para beneficiar o tra-

tamento e diagnóstico dos pacientes.
O Centro de Diagnósticos por imagem - OTOima-
gem conta com 40 colaboradores, segundo o dire-
tor médico Dr. Eduardo Portela, radiologista.
Atualmente já está em funcionamento um setor 

para tomografia computadorizada multislice e 
ressonância magnética de alto campo, “o que tor-
na o diagnóstico mais preciso devido a novos soft-
wares avançados de reconstrução das imagens, 
software específico que permite realizar exames 
de alta definição, utilizando uma menor dose de 
radiação sem perder a qualidade na visualização 
do resultado”, evidencia o médico responsável.
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A equipe da OTOimagem possui ainda um apare-
lho de radiologia digital, novos equipamentos de 
Raios-X, FULL LEG que permite realizar exames 
panorâmicos de membros, coluna e também es-
canometrias.
O setor passa por investimentos em reformas de 
sua infraestrutura para melhorar ainda mais o 
acolhimento dos pacientes no centro de imagem.
Junto aos novos equipamentos também foram 
adquiridos aparelhos para realizar Mamografia e 
Densitometria Óssea, procedimentos que estão 
sendo implementados no Hospital. Os equipa-
mentos permitirão o diagnóstico de doenças ós-
seas como a osteopenia e a osteoporose que atin-
ge, principalmente, pessoas idosas e mulheres 
pós-menopausa, e ainda doenças causados pelo 
uso continuo de corticóides.
O Centro de Diagnósticos por Imagens do Hospital 
OTOclinica possui duas filiais, clinicas de imagens 
localizadas na cidade de Caucaia e no bairro Mes-
sejana em Fortaleza que mantém a mesma quali-
dade técnica dos profissionais e dos equipamen-
tos, disponibilizados na matriz.
As clínicas de imagem funcionam na Rua Pedro 
Gomes da Rocha, nº 550, Centro – Caucaia e em 
Messejana na Rua Manoel Castelo Branco, nº 533.

EXAMES REALIZADOS:
Radiologia Digital, Angiotomografia, Ultrassono-
grafia Geral, Doppler Vascular, Punções e Bióp-
sias Guiadas, Ecodopplercardiograma, Tomografia 
Computadorizada Multislice e Ressonância.

o que torna o diagnóstico mais 
preciso devido a novos softwares 
avançados de reconstrução das 
imagens,  também um software 
específico que permite realizar 

exames de alta definição, utilizando 
uma menor dose de radiação sem 
perder a qualidade na visualização 

do resultado
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HOSPITAL OTOCLÍNICA 25 ANOS
OTOcardio, conceituado 
serviço de cardiologia
O Serviço de Hemodinâmica do Hospital Otoclí-

nica foi inaugurado no dia 27 de fevereiro de 
2015, desde então, funciona 24 horas por dia, 

todos os dias da semana, atuando com escala fixa e de 
sobreaviso na área da Cardiologia e Neurologia Inter-
vencionista. De acordo com o cardiologista Hemodinâ-
micista, Dr. José Eritônio Façanha, o serviço dispõe de 
médicos especialistas em Cardiologia Intervencionis-
ta, Cirurgião Vascular, Neuroradiologista, Radiologista 
Intervencionista e Traumatologista. Ele ressalta que 
“em todos os procedimentos conta-se com a partici-
pação do anestesista e de uma equipe de enfermagem 
com grande experiência nesta área de atuação”.
Ainda de acordo com o médico, atualmente há uma 
crescente no volume de exames eletivos e de urgên-
cia, com atendimento aos pacientes externos e aos 
que se encontram internados no hospital e “o Serviço 
de Hemodinâmica vem agregar-se a outros serviços 
do hospital notadamente à UTI cardiológica e a Cirur-
gia Cardiovascular para melhorar mais ainda a presta-
ção do atendimento que  a instituição oferece aos que 
procuram este grande hospital”, finaliza.
A hemodinâmica é a especialidade da fisiologia que 
estuda a circulação sanguínea, por isso a necessidade 
do serviço de hemodinâmica do Hospital estar ligado 
diretamente à área que cuida dos serviços relaciona-
dos às doenças coronarianas e outros problemas car-
diovasculares. Para auxiliar em todo esse processo do 
cuidado com o paciente, o hospital dispõe dos mais 
modernos aparelhos, entre eles está o Allura XPER FD 
20, com vários aplicativos acoplados, o que possibilita 
a reprodução de imagens em 3D.
A estrutura física oferece um amplo espaço, comple-
mentado por um excelente serviço de recepção, uni-
dade de repouso, monitores e assistência de enfer-
magem, tudo isso aliado a uma equipe profissional 
comprometida com o bem estar do paciente.

Dr. Eritônio Façanha, Coordenador Hemodinâmica

Hemodinâmica Hospital OTOClínica
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