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Saúde acessível e completa 
com Gestão & Saúde
Caro(a)s leitore(a)s, o número 87 de nossa 
revista traz como destaque de capa o Dr. 
Rosenberg de Freitas, diretor da CliniAfagu 
que, há sete anos, vem se destacando nos 
serviços prestados à saúde, especialmente, 
na região do Cariri.
Nos editoriais da revista, a sequência da coluna Direito & Saúde sob 
coordenação do Dr. Ricardo Madeiro traz um artigo sobre “O prescritor 
e o ativismo judicial” de autoria da ilustre promotora de Justiça da De-
fesa da Saúde Pública do Ministério Público do Estado do Ceará, Dra. 
Isabel Porto. Vale a pena sua leitura!
Outros importantes destaques, nos editoriais de Fortaleza, estão com a 
Unimed Ceará e o lançamento do Cartão Virtual Unimed, o pioneirismo 
na acreditação da Medicina de Emergência, além dos artigos de nossos 
ilustres conselheiros, Dra. Ana Margarida, Dr. Pedro Henrique Saraiva 
Leão, Dr. Eusébio Rocha, Dr. Marcelo Gurgel e o Dr. José Maria Chaves.
Passando pela Zona Norte cearense, Sobral presenciou um grande 
marco na saúde suplementar, com a solenidade de lançamento do Car-
tão Virtual Unimed capitaneado pelo presidente da Unimed Ceará, Dr. 
Darival Bringel, em que a Unimed Sobral é a primeira operadora de saú-
de a oferecer esse sistema para os clientes do Sistema Unimed. 
Na região Centro-Sul cearense, o destaque está para a reportagem 
sobre a Unimed daquela região enaltecendo sua referência em saúde, 
além do artigo do Dr. Ariosto Vale sobre saúde ocular.
Na terra do Padre Cícero, os destaques estão com os artigos dos nos-
sos conselheiros: o Prof. Idelfonso Carvalho sobre câncer e o Prof. Her-
culano Silva sobre Diabetes Mellitus.
Caro(a)s leitore(a)s, em agosto, estaremos de volta com reportagens e 
artigos sobre Medicina, Direito & Saúde. Lembrem-se de verificar essa 
e outras edições com nosso aplicativo, o download é gratuito www.
jornaldomedico.com.br/aplicativo 
Mantenham-se informado acompanhando os nossos canais digitais 
facebook.com/jornaldomedico e instagram.com/jornaldomedico.
Até o próximo número, boa leitura! 
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Juazeiro do Norte foi o solo onde os sonhos do 
menino de Russas germinaram. Dr. Rosenberg de 
Freitas é médico, formado na Universidade Gama 

Filho do Rio do Janeiro e pós-graduado em Medicina 
do Trabalho pela Associação Nacional de Medicina 
do Trabalho (ANAMT). Fez especialização em Clínica 
Médica na Universidade de Pernambuco (UPE), em 
Recife, e hoje divide suas paixões entre a gestão e a 
atuação médica.
Quando criança, Dr. Rosenberg morava na rua do 
hospital, em Russas. A rotina daqueles profissionais 
de jaleco branco o fez perceber a importância da área 
da saúde. Seu pai, o empresário Raimundo Cordeiro 
de Freitas, também incentivou o garoto. “Eu sempre 
ouvia meu pai dizer que queria ter cursado medicina, 
mas ele não teve as oportunidades para isso. Então 
aquilo despertou minha curiosidade. A princípio, 
cogitei até odontologia, mas me encontrei mesmo na 
medicina”, relata. 
Embora estivesse realizando um sonho em cursar 
medicina, Dr. Rosenberg almejava unir o legado 
empresarial de sua família ao exercício da sua 
profissão. Ainda na faculdade, alimentava o desejo de 
liderar uma clínica que abraçasse os conveniados da 
Afagu, oferecendo atendimentos de qualidade e a um 
preço acessível. Inicialmente, pensou em instalar a 
clínica em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. 
Depois, unindo-se à experiência administrativa do 
pai, decidiu que Juazeiro sediaria a concretização 
desse sonho. Assim, Dr. Rosenberg fundou, em 14 
de junho de 2010, a primeira unidade da Cliniafagu, 
fazendo com que o Grupo Empresarial Cordeiro de 
Freitas atuasse muito além dos serviços já prestados 
pela Afagu.  
Em apenas sete anos, a Cliniafagu já tem quatro 
unidades, localizadas em Juazeiro do Norte (unidade 
Centro e Bairro Pirajá), Mauriti e Crato. Apesar do 
êxito, Dr. Rosenberg diz que ainda quer avançar mais 

GESTÃO E SAÚDE
Dois caminhos para ir 
sempre além

Reportagem: Renata Linard
JORNALISTA

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

REPORTAGEM DE CAPA

Dr. Rosenberg de Freitas Diretor Cliniafagu
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com o projeto. “Somos ainda uma criança, estamos 
começando. São muitas conquistas e muito a se 
conquistar”, diz otimista.
As unidades da Cliniafagu oferecem serviços em mais 
de vinte especialidades da saúde, como cardiologia, 
nutrição, dermatologia, ginecologia, psicologia, 
pediatria, medicina do trabalho e outros. São mais de 
70 médicos capacitados para ofertar atendimentos 
humanizados e acessíveis. A Cliniafagu trabalha com 
diversos convênios, inclusive com o Plano Afagu, que 
é o maior plano de assistência familiar do Nordeste. 
O crescimento desses serviços implica também num 
maior potencial de empregabilidade no Cariri. As 
unidades da Cliniafagu totalizam uma equipe de 90 
funcionários. O slogan “Completa e Acessível” não 
é à toa: o grupo dispõe de serviços que vão desde 
o atendimento básico ao encaminhamento para 
procedimentos mais complexos, como cirurgias. 
“Quem chega à Cliniafagu vai ter uma solução. Nosso 
atendimento é completo, vai da letra A à Z”, explica.
O principal público da Cliniafagu são os idosos e, 
pensando nisso, o prédio é totalmente estruturado 
para oferecer conforto e segurança a estes pacientes.  
Outro serviço bastante procurado é o de ginecologia, 
seja para prevenção ou tratamento, a clínica tem se 
fidelizado ao público feminino.
Todos os ambientes são climatizados e 
cuidadosamente projetados. O acesso aos andares 
conta com elevadores para conduzir as pessoas aos 
serviços que procuram. Essa alternativa de acesso 

é importante tanto para os idosos quanto para as 
pessoas que estão em tratamento fisioterapêutico 
e estão impossibilitadas de usar escadas. O Grupo 
Cordeiro de Freitas conta também com a Farmafagu, 
onde os medicamentos podem ser adquiridos com 
descontos especiais, podendo sair até mesmo à preço 
de custo. 
As perspectivas são muitas: ainda, para 2017, o 
intuito é expandir o setor de exames de imagem e 
laboratoriais. Atualmente, o Laboratório de Análises 
Clínicas da Cliniafagu trabalha com hematologia, 
bioquímica, sorologia, parasitologia, eletroforese e 
mais. 
Para se filiar ao Plano Afagu, o interessado deve 
procurar uma agência em qualquer cidade do Cariri, 
Vale do Jaguaribe, Sertão Central, Inhamuns ou 
Fortaleza. Outra maneira é solicitar um representante 
através do site: http://afagu.com.br/planos. 

Somos ainda uma criança, 
estamos começando. São 

muitas conquistas e muito a 
se conquistar.

Dr. Rosenberg de Freitas
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A localização da primeira Cliniafagu foi 
literalmente abençoada. A terra de fé, Juazeiro 
do Norte, proporcionou à clínica o atendimento 

a pacientes do perímetro CRAJUBAR (Crato, Juazeiro 
e Barbalha), dos demais municípios do Cariri e até de 
estados vizinhos.
Com o sentimento de gratidão, o Dr. Rosenberg 
idealizou, há cinco anos, o Instituto João de Freitas, 
o INJOF. O nome é em homenagem ao seu avô. O 
local atua proporcionando assistência na saúde 
básica gratuitamente. São médicos, psiquiatras, 
nutricionistas e fisioterapeutas realizando esse 
trabalho com a população carente. 
O INJOF também está crescendo e, em breve, contará 
com uma biblioteca comunitária com mais de 
3.000 exemplares de livros. O INJOF já desenvolveu 
inclusive uma arrecadação de livros no Cariri Garden 
Shopping para concretizar essa ideia. Atualmente, o 
instituto também desempenha ações sociais, como 
serviços de beleza a preços populares. A instituição 
conta com parcerias e voluntários para desenvolver 
tais atividades. 
O local recebe também apresentações culturais em 
datas comemorativas, como no Dia das Mães. Este 
ano teve música ao vivo e palestra com psicólogos 
debatendo o papel da família nos dias atuais. As 
crianças e adolescentes também podem participar 
de atividades lúdicas e esportivas, como a prática 
de capoeira, que acontece, semanalmente, todas as 
quartas-feiras.
O INJOF fica localizado no Bairro Leandro Bezerra, 
vizinho ao Parque São Geraldo, em Juazeiro do 
Norte. Mais informações na página do Facebook: /
joaodefreitas.injof

GESTÃO E SAÚDE
Gratidão à Cidade de Juazeiro

Dr. Rosenberg idealizou há cinco anos o Instituto João de Freitas, 
o INJOF. O nome é em homenagem ao seu avô. O local atua 

proporcionando assistência na saúde básica gratuitamente.

Reportagem: Renata Linard
JORNALISTA

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

REPORTAGEM DE CAPA



8 Jornal do Médico, Ano XIII, Edição 87 MAIO/JUNHO 2017 ISSN 2447-9233

Os sete anos da Cliniafagu foram comemorados em grande estilo. Ao lado dos colaboradores, Dr. Rosenberg 
celebrou essa trajetória que, segundo ele, está apenas começando. O festejo teve bolo temático e foi 
marcado pelo clima de partilha e união.

CLINIAFAGU SETE ANOS
Serviços prestados ao Cariri

Reportagem: Renata Linard
JORNALISTA
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

REPORTAGEM DE CAPA
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LITERATURA NA CIÊNCIA
Nanomedicina
Tornou-se modernamente reconhecida a função 

premonitória da Literatura na Ciência. (Ótimo 
título para um ensaio!). Como se aquela profe-

tizasse esta. Exemplos irrefragáveis (incontestáveis) 
estão no francês Jules Verne (1905): “Vinte mil Léguas 
Submarinas”, e nos ingleses Herbert George Wells 
(1946): “A Máquina do Tempo” (1895); “Os primeiros 
Homens na Lua” (1901) e Aldous Huxley (1963): “Ad-
mirável Mundo Novo”, este (1932) adivinhando o bebê 
de proveta. 
Quando menino e mancebo, abismava-me, boquia-
berto, ante as histórias fantásticas de ciência/ficção 
de seus cultores exponenciais, como estes “plus” 
Asimov, Arthur Clarke, Robert Heinlein. Realmente, 
os robôs invadiram nosso planeta, e, alongadamen-
te, temos discorrido aqui em “Dr. Robô” (20/1/1992), 
“Doutor Internet” (12/XI/2008), “Transhumanismo” 
(06/1/2013), e “Robô da Vinci” (23/2/2016). Deles já 
nos dera ciência a Literatura, esta, em parte, imemo-
rial. Aludidos engenhos semelhando pessoas biônicas, 
autômatos androides ou ginecoides (tais quais ho-
mens ou mulheres) começaram mencionados no livro 
XVIII da “Ilíada”, (atribuída a) Homero. Ali compunham 
um exército arregimentado por Hephaestus, o deus do 
fogo (Vulcan, entre os romanos) para o herói Achiles. 
Estes petrechos só, em 1920, foram denominados 
“robôs” pelo escritor tcheco-eslovaco Karel Capek. 
Nas línguas dessa região, “robota” significava “traba-
lho forçado” (faz sentido!). Já na aurora dos tempos, as 
mitologias chinesa, grega e egípcia disso se ocuparam. 
E, no século XVI, Leonardo da Vinci desenhara robôs 
humanoides, como atestam seus cadernos, redesco-
bertas em 1950. Assim, a ficção veio-se fazendo fato 
nas novelas de Arthur Clarke e nos contos dos mais de 
500 livros de Isaac Yudovich Asimov (1992), Máxime 
em “Viagem Fantástica” (1966), em que robôs percor-
rem o interior do corpo humano. Portanto – salienta-
do eclesiasticamente pelo lusitano Pe. Antônio Vieira 
(1697) – “Nihil sub sole novum”. Robôs bípedes já nos 
substituem na indústria, na Medicina, e até nos cam-
pos de batalha, comportando-se qual “WildCat” (gato 

selvagem) (“In” revista INFO, XI/2013). 
É a nanomedicina que se agiganta, cujo prefixo signi-
fica “anão” em grego. Impressiona sobremodo o de-
sempenho destes nanorrobôs – medindo tão somen-
te 1 bilionésimo de metro, ou 6 x menos do que um 
glóbulo vermelho – quando injetados por via parente-
ral (vascular). Destarte, facilitam diagnósticos preco-
ces, administram drogas anticancerígenas de maneira 
dirigida (poupando tecidos sadios) e tratam o diabetes 
e outras doenças. 
Nanorrobôs cirurgiões existem, nos EUA, desde 1990, 
e surgiram nos quirófanos (salas de operação) brasi-
leiros em 2008. Lemos também que, há pouco, (2014), 
foram documentados agindo em organismos vivos, na 
Universidade da California (EUA) (San Diego). Em ver-
dade, representam a realização dos sonhos e celebra-
ções dos norte-americanos Kim Eric Drexler (1955) e 
Richard Feynmann (1988), verdadeiros “míssilnários” 
da bioengenharia molecular. Eia, o futuro dobrou a es-
quina, aventando-se até mesmo cérebros artificiais 
daqui a dois anos, precedendo os “cyborgs” (homens/
máquinas), e a inteligência robótica prevista para 
2045. (Sugerimos ler/reler nosso artigo aqui divulga-
do em 27/3/2013). Pasmem! “Ereiupe”! (bem-vindos), 
diziam nossos índios.  

Conselheiro: Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão 
MÉDICO, PROFESSOR EMÉRITO DA UFC, TITULAR DAS ACADEMIAS CEARENSE DE 

LETRAS, DE MEDICINA, E DE MÉDICOS ESCRITORES, CREMEC 567- RQE Nº 209
EMAIL: PEDROHSARAIVALEAO@HOTMAIL.COM

FORTALEZA
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DIREITO & SAÚDE
O prescritor e o
ativismo judicial
De primordial valia é, preliminarmente, definir 

que, juridicamente, a Constituição “deve ser en-
tendida como a lei fundamental e suprema de 

um Estado, que contém normas referentes à estrutu-
ração do Estado, à formação dos Poderes Públicos, à 
forma de governo e à aquisição de poder de governar, 
à distribuição de competências, direitos, garantias e 
deveres dos cidadãos.” (MORAES, Alexandre).
Há de se compreender, pois, a Constituição como 
norma jurídica positiva, de grau superior às demais 
normas do ordenamento jurídico, registrando os di-
versos valores sociais, políticos e econômicos da so-
ciedade, os quais, por estarem constitucionalmente 
estabelecidos, ganham efetividade e exigibilidade, fi-
xando o papel do Estado como provedor de políticas 
públicas, através de ações garantidoras dos direitos 
fundamentais nela estabelecidos.
Assim, a Constituição Federal de 1988 não reflete 
mera carta de intenções ou mero estatuto organi-
zatório do Estado, com suas repartições de compe-
tências, mas se apresenta no plano normativo que 
determina competências, estabelece programas e 
define fins, de conteúdo pleno, onde não há letras ou 
palavras inúteis e em que todos os preceitos consti-
tucionais estão vinculados à realidade social, e, por 
isso, plenamente aplicáveis.
Com efeito, com a validação da Constituição Federal 
de 1988, estabeleceu-se o Estado democrático de 
direito, constitucionalizando-se, portanto, os valores 
fundamentais de um povo e subordinando a atuação 
dos Poderes Públicos a princípios (constitucionais) in-
derrogáveis, o que representa a força vinculante das 
normas e princípios dessa Carta política.
O artigo 196, da CF/ 88, prescreve que a “saúde é di-
reito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doenças e de outros agravos e do aces-

so universal e igualitário às ações e aos serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.”
Por sua vez, a Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) 
traça perfil normativo que incorpora os principais di-
tames constitucionais: a saúde como direito de todos 
e dever do Estado; a ampliação do conceito de saúde 
como referencial social; a criação do Sistema Único de 
Saúde – SUS, consoante os pressupostos finalísticos 
e principiológicos da gratuidade, universalidade e in-
tegralidade das ações e dos serviços de saúde, além 
da utilização de métodos epidemiológicos como mo-
delo; a descentralização político-administrativa da 
gestão, estabelecendo comando único em cada esfe-
ra de governo e a participação da comunidade, sob a 
forma de controle social.
 Ademais, o cidadão brasileiro, tomando consciên-
cia cada vez mais de seus direitos, vai buscar, no Po-
der Judiciário, a consolidação de suas necessidades.
 Esse ativismo judicial, aliado à complexidade do 
SUS, considerado a maior política pública inclusiva, 
faz surgir a regulamentação da Lei Orgânica da Saú-

Colaboradora: Dra. Isabel Maria Salustiano Arruda Pôrto
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA /
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMAIL: PSP@MPCE.MP.BR

FORTALEZA
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de: O Decreto n° 7.508, de 20 de junho de 2011, com 
o objetivo de regular a estrutura organizativa do SUS, 
o planejamento da saúde e a articulação interfedera-
tiva.

A judicialização vinha a ser vista como o mal do sis-
tema público e dela só se falava de forma depreciativa 
- das decisões judiciais e efetivamente das demandas 
do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ad-
vocacia Privada, não obstante restava o silêncio em 
relação a um ator importantíssimo, que sempre está 
inserido em qualquer demanda judicial: o prescritor. 
 Nesse sentido, não venho aqui colocá-lo como res-
ponsável pelo ativismo judicial, mas, infelizmente, te-
mos que considerá-lo para qualificar as demandas. 
 Primeiro, porque, mesmo o médico prescritor ten-
do a independência que o Código de Ética Médica lhe 
garante para com o seu paciente, estando ele dentro 
de um sistema, seja público ou privado, tem de cum-
prir as normas estabelecidas pelos mesmos. Efetiva-
mente, exceções existirão e terão de ser justificadas 
de forma categórica, efetiva e técnica.
 No caso do SUS, por exemplo, o artigo 28, do De-
creto nº 7.508/2011, assim dispõe: 
“O acesso universal e igualitário à assistência farma-
cêutica pressupõe, cumulativamente:
I - estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde do SUS;
II - ter o medicamento sido prescrito por profissio-
nal da saúde, no exercício regular de suas funções no 

SUS;
III - estar a prescrição em conformidade com a Rena-
me e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
ou com a relação específica complementar estadual, 
distrital ou municipal de medicamentos; 
IV - ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas 
pela direção do SUS.
 Evidentemente que, se o caso do paciente não se 
adéqua à medicação contida na relação, o prescritor 
indicará outra com evidências científicas, para sua 
utilização.
 Destarte, teremos uma judicialização absoluta-
mente qualificada, que possibilite atender ao usuário 
do SUS com segurança jurídica e científica. 
 E, para finalizar, socorro-me das palavras sábias do 
meu colega Procurador de Justiça Oscar d’ Alva e Sou-
za Filho (ética individual e ética profissional), “Ser feliz 
é uma busca constante quer na vida privada, quer no 
exercício profissional (que sempre tem sua dimensão 
pública) e esse exercício se torna mais criativo e feli-
citador quando procuramos fazer cada vez o melhor 
possível e identificamos, no outro, uma continuação 
ou extensão de nossa angústia de viver. Assim, é na-
tural que queiramos compartilhar com nosso seme-
lhante as boas descobertas que fizemos, as emoções 
estéticas que gozamos e os caminhos felizes que 
descortinamos. O outro é uma dimensão nossa. Se 
sou feliz e estou de bem com a vida, naturalmente 
desejo o bem e a felicidade do outro.”
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A MEDICINA DE EMERGÊNCIA
e o pioneirismo na 
Acreditação

Acreditação de um serviço de saúde consiste em 
um sistema de avaliação e certificação de quali-
dade com o qual determinada instituição trabalha 

seus processos. É uma espécie de selo de qualidade do 
serviço. Caracteriza-se principalmente por ser educa-
tivo, focado na melhoria contínua e sem finalidade de 
fiscalização ou controle oficial/governamental. Fun-
damenta-se em 3 princípios básicos: ser um processo 
totalmente voluntário iniciado e mantido por escolha 
da organização de saúde; ser avaliado periodicamente 
para certificação e sua manutenção durante o período 
de validade do certificado; e ser reservado, ou seja, as 
informações obtidas, em cada serviço, no processo de 

Colaborador: Dr. Tarcylio Esdras de Almeida Rocha
MÉDICO EMERGENCISTA, COORDENADOR MÉDICO DA UPA CRISTO REDENTOR,
PRECEPTOR DA RESIDÊNCIA DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA - CREMEC 13548
EMAIL: TARCYLIO@HOTMAIL.COM

FORTALEZA

avaliação, não são divulgadas.
A avaliação é realizada pelas instituições acreditadoras 
credenciadas pela Organização Nacional de Acreditação 
(ONA), que tem como referência as normas do Siste-
ma Brasileiro de Acreditação e o Manual Brasileiro de 
Acreditação. A certificação pode ocorrer em 3 níveis: 
Acreditado (nível 1) - para instituições que atendem aos 
critérios de segurança do paciente incluindo aspectos 
estruturais e assistenciais, válido por 2 anos; Acreditado 
Pleno (nível 2) -  para instituições que, além de atender 
aos critérios de segurança, apresentam gestão integra-
da, com processos ocorrendo de maneira fluida e plena 
comunicação entre as atividades, válido por 2 anos; e 
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Acreditado com Excelência (nível 3) - além de atender 
aos requisitos dos níveis 1 e 2, a instituição já deve de-
monstrar uma cultura organizacional de melhoria con-
tínua com maturidade institucional, válida por 3 anos. 
Apesar de ser um processo adotado principalmente por 
serviços particulares, a Acreditação tem sido uma ex-
celente oportunidade para serviços públicos demons-
trarem a possibilidade de executar ações de qualidade 
mesmo diante de um cenário nacional de colapso da 
saúde, especialmente no ambiente da emergência. Até 
a presente data, existem apenas 573 instituições com 
certificação válida de acreditação no Brasil, das quais 
somente 258 são estruturas hospitalares e uma única 
unidade de pronto atendimento - UPA Cristo Redentor 
em Fortaleza/CE. 
É importante frisar que, mesmo nos hospitais acredita-
dos, o foco da avaliação não foi no setor da emergência, 
priorizando, na maioria das vezes, outros setores que 
historicamente trabalham o tema qualidade há mais 
tempo e levam tal conceito até como pré-requisito para 
seu funcionamento, tais como unidades de terapia in-
tensiva, centros cirúrgicos, laboratórios, farmácias, en-
tre outros. 
Na UPA Cristo Redentor, tivemos a oportunidade de 
perceber claramente quão complexo e difícil foi inserir 
o assunto qualidade no ambiente da emergência. Os 
principais desafios encontrados, durante o processo, 
se relacionaram especialmente ao paradigma de um 
inconsciente coletivo de não acreditar que é possível 
praticar qualidade mesmo diante de cenário econômi-
co e de saúde nacional desfavoráveis. Foi trabalhado 
intensamente a motivação das equipes, disseminando 
e incentivando a cultura de realizar ações seguras e de 
impacto na qualidade da assistência mesmo diante da 
limitação de recursos sempre visando à promoção do 
cuidado digno em saúde dos pacientes. Pelo histórico 
de desorganização das emergências brasileiras, ainda 
é muito comum o questionamento sobre a possibilida-
de de mudanças no setor. Somado a isso, outra grande 
barreira foi a ausência de referências nacionais no tema 
qualidade especificamente no departamento de emer-
gência, fato que logo percebemos ao tentar, sem suces-
so, adaptar processos de setores como UTI e enferma-
ria para a emergência. Rapidamente percebeu-se que a 
dinâmica desse setor é totalmente diferente e por isso 
faz-se necessário processos específicos. Diante desse 
cenário, a participação do emergencista como um dos 
líderes do processo mostrou-se fundamental. 

O campo de atuação do emergencista abrange 3 gran-
des áreas: assistência, gestão e ensino. A habilidade de 
mesclar conhecimento e ferramentas dessas áreas foi 
crucial para o sucesso no processo de acreditação. A ex-
pertise do emergencista, no atendimento inicial ao pa-
ciente da emergência, facilitou a criação e execução de 
fluxogramas assistenciais com impacto importante na 
redução de morbimortalidade relacionada às principais 
doenças atendidas na unidade. Os protocolos de infarto 
agudo do miocárdio (IAM) e sepse além do fluxograma 
de dengue foram amplamente aderidos pela equipe re-
sultando em melhor padronização da assistência inicial 
desses pacientes.  
Na função de gestor, o emergencista exerce papel fun-
damental na discussão dos objetivos institucionais jun-
to à alta gestão aliando sua visão assistencial e geren-
cial para definir metas específicas viáveis para o setor. 
Ao mitigar a estratégia institucional, o emergencista 
compreende a missão, revela a importância de cada 
informação repassada e dissemina dentro da equipe a 
melhor forma de aplicar a tática para execução de cada 
medida implementada. O time de liderança, que con-
siste em um grupo multiprofissional criado na UPA 
para discussão de problemas, execução de soluções 
e facilitação da difusão da informação na unidade, co-
mandado por um emergencista e somado ao apoio in-
condicional da alta gestão do instituto - (ISGH - Insti-
tuto de Saúde e Gestão Hospitalar), deixa claro que as 
habilidades de gestão e liderança são extremamente 
impactantes para adesão e engajamento das pessoas 
no processo. 
Além das funções assistenciais e gestoras, o emergen-
cista tem a capacidade de difundir o conhecimento em 
medicina de emergência através de treinamentos teó-
ricos e práticos para equipe assistencial médica e de 
enfermagem. Do mesmo modo, a presença constante 
junto da equipe discutindo casos em tempo real e defi-
nindo condutas baseadas nas mais atualizadas evidên-
cias auxilia na obtenção dos melhores desfechos. 
Os excelentes resultados constatados pelas auditorias 
do processo de acreditação aliado ao reconhecimento 
da Medicina de Emergência como especialidade médi-
ca no Brasil, em setembro de 2016, permitirão que o 
emergencista tenha grandes oportunidades no mer-
cado de trabalho ao passo que cresce sua responsabi-
lidade sobre seu papel de mudar o cenário caótico das 
emergências brasileiras proporcionando qualidade no 
atendimento aos pacientes críticos.

Rapidamente percebeu-se que a dinâmica desse setor 
é totalmente diferente e por isso faz-se necessário 

processos específicos. 
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A POLÍTICA NACIONAL  
de atenção integral à saúde 
do homem completa 8 anos
A Saúde Brasileira sempre foi constituída através 

de programas correlacionados a algum tema. 
Primeiro com a saúde da mulher, da criança, do 

idoso e assim sucessivamente.
Só em 2009, o Ministério da Saúde veio estabelecer 
a proteção à população jovem e adulta masculina, 
lançando a Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Homem - PNAISH - através da Portaria 
1944 datado de 27 de agosto.
A principal diretriz foi promover ações de saúde 
que contribuam para a compreensão da realidade 
masculina nos seus diversos contextos sócio-
culturais-político-econômicos, respeitando os níveis 
de desenvolvimento e a organização dos sistemas de 
saúde.
Essa política veio a iniciar-se, no Ceará, em 2010, 
com a Coordenação da “Saúde do Homem” e, no 
ano seguinte, consolida-se como Política Estadual. 
Podemos considerar o marco a Campanha de 
Valorização da Paternidade e Cuidado em 2012. 
Outro fato, em 2013, com o Caderno de Atenção 
Básica. Em 2014, o Governo do Estado confeccionou 
e distribuiu uma cartilha com orientações, deveres e 
direitos do homem cearense. 
A Política do Homem vem traduzir um longo 
anseio da sociedade, ao reconhecer que os agravos 
que acontecem no sexo masculino constituem 
verdadeiros problemas de saúde pública. 
Sabemos ainda que por motivos relacionados a 
aspectos culturais além das deficiências de acesso 
ao sistema de saúde, a maioria dos homens evita 
procurar as unidades de saúde, que são as verdadeiras 
portas de entrada do SUS.
Na prática, observa-se que esse homem não faz 
nenhuma prevenção e não se cuida. Quando procura 
algum atendimento, geralmente, chega aos serviços 
de saúde com a sua patologia avançada. Com isso, o 
resultado apresenta ruim prognóstico, elevado custo 

FORTALEZAConselheiro: Dr. Antônio Eusébio Teixeira Rocha
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e aumento do sofrimento físico e emocional.
Essa política vem tratar os excluídos do sistema de 
saúde que significa 27% da população brasileira, ou 
seja, 52 milhões de indivíduos do sexo masculino, 
com idade entre 20 a 59 anos, em geral trabalhadores 
da economia formal e informal. Esse foi o público 
escolhido dessa nova política.
Foram definidos cinco eixos: Acesso e Acolhimento; 
Saúde Sexual e Reprodutiva; Paternidade e Cuidado; 
Prevenção de Violências e Acidentes e Principais 
Agravos e as Condições de saúde. 
Agora podemos considerar o mês de agosto como 
“Mês de Valorização do Homem e da Paternidade”.
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UNIMED LANÇA CARTÃO VIRTUAL  
em Sobral oferecendo mais 
benefícios a seus clientes

FORTALEZA Reportagem: Unimed Ceará
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA UNIMED CEARÁ

Prezando pela sustentabilidade e por mais 
praticidade no atendimento, a Unimed Ceará, 
por meio da Ceará Saúde Participações (CSPAR) 

- holding do Sistema Estadual Unimed, traz uma 
solução que marca uma nova etapa na história do uso 
de cartões magnéticos para operadoras de planos de 
saúde e que servirá de modelo para o restante do 
País: o Cartão Virtual Unimed. O lançamento estadual 
da ferramenta aconteceu em Sobral, na região Norte 
do Ceará, em 23 de junho.
“A Unimed Ceará vem trabalhando, ao longo dos anos, 
para colocar em prática ideias que pretendem renovar 
e inovar em tecnologia. Hoje, o Sistema Estadual 
Unimed é considerado uma verdadeira incubadora 
de novas experiências na área de tecnologia. Com 
o Cartão Virtual, que lançaremos em parceria com 
a Unimed Sobral, esperamos, ao longo dos anos, 
substituir todos os cartões de PVC por cartões 
virtuais, que são práticos, cômodos e seguros para 
os nossos clientes, bem como um incentivo às ações 
e mudanças que garantem maior sustentabilidade 
ambiental”, explica o presidente da Unimed Ceará, Dr. 
Darival Bringel de Olinda.
Entre os benefícios imediatos, estão a modernização 
no uso do cartão magnético com a substituição do 
plástico por um modelo virtual, redução do risco de uso 
indevido do cartão em estabelecimentos de saúde, 
aumento da segurança do processo de autorização de 
procedimentos, promoção da sustentabilidade com a 
redução de emissão de PVC (cloreto de polivinila) no 
meio ambiente e aumento da satisfação do cliente, 
pois o mesmo já poderá usufruir do plano a partir do 
cartão virtual disponibilizado imediatamente após 
a sua inclusão no sistema de gestão. O serviço traz 
ainda maior rapidez na geração dos cartões e mais 
agilidade, já que as alterações ou atualizações podem 
ser feitas de forma imediata, em poucos comandos.
O uso do Cartão Virtual Unimed segue padrões 

internacionais de segurança de informações e é tão 
seguro quanto um banco ou empresas de cartão 
de crédito. Além disso, por utilizar um formato 
eletrônico, é possível implementar recursos de Token, 
QRCode e reconhecimento facial. Para ter acesso 
ao cartão a todo momento no celular ou tablet, o 
cliente deve baixar gratuitamente o aplicativo em 
seu smartphone, disponível nas plataformas mobile 
Android (Google Play) e iOS (Apple Store).

A Unimed Ceará vem 
trabalhando, ao longo dos anos, 

para colocar em prática ideias 
que pretendem renovar e inovar 

em tecnologia. 

Ceará

Dr. Darival Bringel (presidente Unimed Ceará) 
e Dr. Carlos Arcanjo (presidente Unimed Sobral)
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ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA 
O programa científico da 
XVII Bienal da ACM
A Academia Cearense de Medicina (ACM) reali-

zou, nos dias 18 e 19 de maio de 2017, a sua 
XVII Bienal. Esse encontro, de natureza cien-

tífica e cultural da maior relevância para a Medici-
na cearense, teve o professor e acadêmico Gilmário 
Mourão Teixeira como seu Presidente de Honra, e o 
médico-sanitarista e acadêmico Joaquim Eduardo de 
Alencar, como patrono. 
A coordenação da Bienal foi do Ac. Djacir Gurgel de 
Figueirêdo, a organização do Ac. Vladimir Távora Fon-
toura Cruz e a supervisão geral coube ao Ac. Manas-
sés Claudino Fonteles.
O programa científico foi desenvolvido no Hotel So-
nata de Iracema, situado em Fortaleza e foi aberto a 
médicos e estudantes de Medicina, inscritos, anteci-
padamente, e, ao público, em geral, interessado na 
problemática das doenças transmitidas pelo mosqui-
to (dengue, zika e chikungunya).
A Comissão Científica da bienal, composta pelos aca-
dêmicos Anastácio Queiroz de Sousa, Antônio Carlile 
de Holanda Lavor, José Eduilton Girão, José Iran Car-
valho Rabelo e Roberto Misici, delineou primorosa 
programação, que foi, rigorosamente, cumprida.
Da programação elaborada dessa bienal, constaram 
sete conferências e uma mesa- redonda. A primei-
ra conferência, no dia 18 de maio, quinta-feira, logo 
após a Solenidade de Abertura, foi proferida pelo Prof. 
Eurico Arruda Neto (SP), tendo como tema “Arboviro-
ses no Brasil”; na segunda e na terceira conferências, 
dessa manhã, foram expostos os temas “Chikungun-
ya em Crianças”, pelo Prof. Robério Leite, e “Perspec-
tivas no Controle do Aedes”, pelo Prof. Luciano Pam-
plona G. Cavalcanti (CE). Na parte da tarde, foram três 
conferências, discorrendo sobre: “Formas graves de 
dengue”, “Aspectos Históricos e Epidemiológicos, Si-
tuação das Arboviroses no Brasil e no Ceará” e “Mani-
festações da Neurológicas Emergentes das Arboviro-

ses”, cujos conferencistas foram, respectivamente, os 
professores Ivo Castelo Coelho (CE), Anastácio Quei-
roz de Sousa (CE) e André Luiz Santos Pessoa (CE).
O dia 19 de maio, sexta-feira, foi iniciado com a me-
sa-redonda: “Manifestações da Clínicas, Diagnóstico 
e Tratamento das Arboviroses”, presidida pelo Ac. Vla-
dimir Távora Fontoura Cruz e moderada pelo Ac. José 
Iran Carvalho Rabelo. Os seus subtemas “Diagnóstico 
Laboratorial”, “Diagnóstico Diferencial” e “Tratamen-
to das Manifestações Articulares da Chikungunya”, 
foram relatados por Dra. Fernanda Montenegro de 
Araújo (CE), Dr. Antônio Afonso Bezerra Lima (CE) e 
Profa. Marta das Chagas Medeiros (CE). A conferên-
cia de encerramento, intitulada Vacina para Dengue e 
Perspectivas para Zika e Chikungunya”, foi pronuncia-
da pelo Prof. Jorge Kalil (SP).
A Bienal, enfim, foi coroada de êxito, mercê da parti-
cipação de cerca de cento e cinquenta inscritos, com 
grande número de acadêmicos presentes nas várias 
sessões científicas.
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ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA 
Eventos culturais
da XVII Bienal da ACM

Ao ensejo da XVII Bienal da Academia Cearen-
se de Medicina (ACM), realizada em 18 e 19 de 
maio de 2017, aconteceu o lançamento da se-

gunda edição do livro “Clínica Médica no Ceará: pas-
sado e presente”, obra, de autoria do Ac. José Eduil-
ton Girão, que reúne biografias dos vultos pioneiros 
do ofício iátrico, em um passado recuado, passando 
pelos grandes nomes que enobreceram a Medicina 
na terra alencarina nos três primeiros quarteis do 
século XX, até chegar aos dias atuais, quando traça 
o perfil de muitos dos experts em Clínica Médica e 
em áreas correlatas. O livro foi apresentado pelo Ac. 
Marcelo Gurgel Carlos da Silva, Diretor de Publica-
ções da ACM, responsável pelo conteúdo das orelhas 
desse livro.
Também por ocasião da XVII Bienal, foi lançado, em 
19/05/17, o Volume XVII, Nº 17, dos Anais da ACM, 
elaborado pela Diretoria de Publicações do sodalí-
cio. Esse número contém textos, de distintos gêne-
ros, elaborados por acadêmicos e autores convida-
dos, distribuídos nas várias seções aqui inseridas, 
evidenciando a substancial colaboração da ACM ao 
engrandecimento da Medicina cearense. Destaque 
especial para a nova seção, intitulada Remêmora, 
composta por panegíricos que exaltam o valor inte-
lectual, científico e moral de perlustrados confrades, 
que hoje não mais estão conosco, mas serão sempre, 
por nós, lembrados.
Uma prestigiada e bem organizada solenidade assi-
nalou na noite de 19/05/17, no Auditório da Reitoria 
da UFC, o encerramento da XVII Bienal da ACM, con-
figurando o grande acerto da realização do evento 
ACM, que contou com a expressiva participação de 
confrades e confreiras do sodalício. No evento, dis-
cursaram o Ac. Gilmário Mourão Teixeira e o Ac. Dja-

cir Gurgel de Figueirêdo, respectivamente, Presiden-
te de Honra e Coordenador da Bienal, e o Ac. Henry 
de Holanda Campos, Magnífico Reitor da UFC.
Durante essa sessão solene, o Ac. Vladimir Távora 
fez a leitura da sua crônica, vencedora do Concurso 
de Crônicas “Nossa Academia de Medicina”, tecendo 
justas homenagens póstumas ao acadêmico Antero 
Coelho Neto, um ex-Presidente da ACM, falecido no 
ano pretérito.
Como sempre sucede, paralelamente à sua progra-
mação científica, essa Bienal da ACM ofereceu ativi-
dades culturais que contribuem para o engrandeci-
mento da Medicina cearense.

FORTALEZA Conselheiro: Acad. Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva
MÉDICO E MEMBRO DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA

CADEIRA Nº 18, CREMEC Nº 2412, RQE Nº 589
E-MAIL: MARCELO.GURGEL@UECE.BR

Dra. Ana Margarida Rosemberg recebe autógrafo do Dr. Eduilton Girão
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DEZ ANOS DO PROGRAMA  
de Controle do Tabagismo 
(SESA) (1991-2000) - PARTE 2  
Em maio de 1991, o Prog. Cont. do Tabag. SESA 

(PCT da SESA) realizou o evento “Mesa Redonda 
sobre Tabagismo e Saúde”, marco inicial das 

ações. Em 31/05/1993, Dia Mundial Sem Tabaco, 
o PCT foi oficializado, solenemente, pela então 
secretária de saúde, Anamaria Cavalcante e Silva, 
através das portarias de nº 571/93 e nº 572/93, 
com a Comissão Cearense de Combate ao Fumo. 
Em 3/12/1993, realizamos o “I Workshop Cearense 
sobre Tabagismo”, com a participação dos Drs. José 
Rosemberg e Mário Rigatto. Marco histórico na luta 
contra o tabagismo, esse evento, coroado de êxito, 
agregou 120 profissionais de saúde dos municípios 
do Ceará. Em 4/08/1994, foi criado o Comitê 
Coordenador do Controle do Tabagismo no Brasil-
Capítulo Ceará (CCCTB-CE), sob a nossa presidência. 
Com a assessoria do Prof. José Rosemberg, o apoio 
efetivo do então secretário de saúde, Anastácio 
Queiroz, e do INCA, o PCT da SESA realizou mais dois 
“Workshops”, cinco “Semanas de Combate ao Fumo”, 
cinco “Caminhadas contra o Fumo”, seis “Corridas 
Rústicas - Largue o Cigarro Correndo”, seis “Cursos 
de Municipalização de Controle do Tabagismo” e 
diversas campanhas através de panfletos e outdoors. 
O ponto alto foi a realização do “II Congresso Brasileiro 
sobre Tabagismo e I Congresso Latino Americano 
sobre Tabagismo”, de 3 a 6/06/1966, com a parceria 
do INCA e do CCCTB. Participaram 18 convidados 
internacionais e mais de 500 congressistas. O PCT 
da SESA realizou inúmeros cursos nos municípios 
do estado para implantação das “Ações de Controle 
do Tabagismo e outros Fatores de Risco de Câncer” 
nas escolas, unidades de saúde e empresas. O Prof. 
Rosemberg escreveu uma dezena de livros e livretos 
sobre tabagismo, editados pela SESA. Inúmeras 
palestras foram ministradas pelos membros do 
CCCTB-CE. A partir do ano 2000, o programa 

passou a ser coordenado pela enf. Liliane Porto 
que deu continuidade as ações, com competência e 
dedicação. O êxito do PCT da SESA foi medido pelas 
seguintes pesquisas. Em 1988, segundo o IBGE, 33% 
da população adulta do Brasil era fumante. Em 2006, 
segundo o Ministério da Saúde (MS) era 15,6%.  Em 
2015, segundo o MS (Vigidel), era 10,8% (homens 
- 12,8% e mulheres - 8,3%). A significativa redução 
ocorreu graças à educação da população e às leis 
antifumo. Destacamos a Lei dos Ambientes Livres 
da Fumaça de Tabaco. Muito ainda a caminhar, mas 
podemos dizer que essa luta foi vitoriosa.

FORTALEZAConselheira: Dra. Ana Margarida Rosemberg
MÉDICA E HISTORIADORA, CREMEC 1782
EMAIL: [@] ANAMARGARIDA50@UOL.COM.BR
[+] ANAMARGARIDA-MEMORIAS.BLOGSPOT.COM.BR/

Marco histórico na luta contra 
o tabagismo, este evento, 

coroado de êxito, agregou 120 
profissionais de saúde dos 

municípios do Ceará.
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CENTRO SUL Reportagem: Lucas Casemiro
EQUIPE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

UNIMED CENTRO-SUL DO CEARÁ
Referência em saúde há 
mais de trinta anos
Na região Centro-Sul do estado, há mais de trin-

ta anos, a Unimed Centro-Sul do Ceará tem o 
compromisso de oferecer serviços de qualida-

de e excelência no atendimento a quem precisa. Com 
sede na cidade de Iguatu, a 388 km de Fortaleza, a 
Unimed Centro- Sul do Ceará integra a Federação 
das Unimeds do estado do Ceará.
Em parceria com a Unimed Ceará, a cooperativa mé-
dica vem, ao longo do tempo, buscando modernizar a 
rede de prestadores da região Centro-Sul. Atualmen-
te, sua rede conta com quatro hospitais (inclusive os 
que oferecem atendimento 24 horas): Hospital São 
Vicente, Hospital São Camilo, Hospital e Maternida-
de Dr. Agenor Araujo e, por fim, Hospital e Materni-
dade Zulmira Sedrim de Aguiar (na cidade de Cedro).
Para serviços laboratoriais, a cooperativa conta com 
os seguintes: Unilab, o Laboratório de Análises Clíni-
cas Ursulina Couras, o Laboratório Clínico Dr. Wilton, 
o Labjab, o LabGouveia, o Laboratório Lazaro Spala-
zani, o Laboratório Labace (Icó) e o Laboratório Clíni-
co de Várzea Alegre. 
Além disso, a Unimed Centro-Sul do Ceará também 
dispõe de nove clínicas: Uniclínica, Policlínica São Vi-
cente, Clínica Tobias lima Verde, Centro de Enferma-
gem e Fisioterapia – CEFI, Fisioclinic - Edmilson Be-
zerra, Clínica Saúde Med Trab.-Clindor, Clínica Radiol. 
Dr. Alcides Barreira, Clínica de Olhos Dr. Renê Barrei-
ra, Clinik Fisio – Fisioterapia e Estética (Icó). 
Quanto aos serviços próprios da cooperativa, os 
usuários têm à sua disposição: o Laboratório Unilab 
e a Uniclínica, ambos localizados no centro da cida-
de de Iguatu-CE, que oferecem atendimento rápido e 
diagnóstico preciso. O UniLab, Laboratório Unimed, 
oferece os serviços de café da manhã pós-coleta, co-
leta domiciliar, resultados de exames on-line, além 
de equipe técnica habilitada para lidar com recém-
-nascidos e idosos. Já a Uniclínica, oferta serviços de 
eletrocardiograma, nebulização, sala de nebulização 

e dermatologia com realização de pequenas cirurgias 
e possui clínico geral, psiquiatra, pediatra e ginecolo-
gista obstetra.
Atualmente, Dr. Paulo Henrique Fonseca Vieira é seu 
presidente e Dr. Francisco Airton Araújo Júnior seu 
vice. No cargo de superintendente, está o Dr. Ariosto 
Bezerra Vale.

Recepção atendimento Unilab
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CIRURGIA REFRATARIA 
Um grande número de pessoas necessita do uso de óculos 

ou de lentes de contato para ter uma visão normal. 
Essa é a forma habitual de compensar os defeitos da 

visão (ametropias), que incluem a miopia, a hipermetropia, 
o astigmatismo e a presbiopia. Apesar dessa possibilidade, 
muitas pessoas buscam uma forma de não depender do uso dos 
óculos ou das lentes de contato, assim como muitas outras, em 
decorrência da profissão ou do tipo de trabalho que realizam, 
também não podem depender dos óculos ou das lentes de 
contato.
Nos portadores de grau alto ou nos casos em que existe uma 
grande diferença de grau entre os dois olhos, os óculos podem 
não proporcionar uma visão satisfatória. O uso de lentes de 
contato como alternativa para correção da visão também tem 
limitações. Além disso, os óculos e as lentes de contato não têm 
efeito curativo, ou seja, o seu uso não leva ao desaparecimento 
ou à diminuição da ametropia.
Diversos equipamentos e técnicas de correção dos defeitos 
da visão se desenvolveram ao longo dos últimos anos. Na 
atualidade, modernos equipamentos de Excimer Laser 
permitem que o oftalmologista realize, com precisão e eficiência, 
as cirurgias de correção da miopia, hipermetropia, astigmatismo 
e, em alguns casos, de presbiopia ou vista cansada.

Excimer Laser na correção das ametropias
Um laser é um equipamento capaz de produzir um feixe de 
luz intenso, que pode ser focalizado em uma pequena área. O 
Excimer Laser utiliza a mistura dos gases argônio e flúor para 
produzir um feixe invisível de luz ultravioleta. Essa luz, de 
pequeno comprimento de onda e alta energia, aplicada sobre 
uma pequena área da córnea, é capaz de romper as ligações 
entre as moléculas, num processo conhecido como fotoablação. 
O resultado é uma precisa e segura remoção de tecido, em 
escala microscópica, controlada por computador. Aplicado sobre 
a córnea, o laser altera sua curvatura, corrigindo o grau existente.
Diversas inovações tecnológicas foram incorporadas ao Excimer 
Laser nos últimos anos, destacando-se:
• Reconhecimento de íris e sistema de eye-tracking dinâmico 
e rotacional- dispositivo que faz com que a mira do laser 
acompanhe os movimentos do olho;
• Protocolos premium de tratamento, incluindo os modos 
personalizado, asférico e tissue saving;
• Novos protocolos para correção da presbiopia;
Novos equipamentos de diagnóstico para avaliação da córnea, 
como o Orbscan II e o Aberrometro de frente de ondas, são 
capazes de identificar as alterações das superfícies da córnea 
e do sistema óptico do olho. Recursos adicionais, como a 
conectividade entre os equipamentos, permitindo a comunicação 
e o envio dos dados do Orbscan II e do Aberrometro para o 
laser, vieram facilitar a elaboração do plano de tratamento, 
individualizado para cada olho.
Todos esses recursos e inovações têm contribuído para 
melhor avaliação da córnea, planejamento individualizado e 
personalizado do tratamento, maior segurança na aplicação do 

laser, e resultado cirúrgico e visual de qualidade.

Quem pode se submeter ao tratamento?
A decisão sobre quem pode ser submetido ao procedimento é 
tomada com base nos dados obtidos no exame oftalmológico 
e nos exames que avaliam as condições do olho e da córnea 
em especial. A avaliação da córnea é feita por meio do Orbscan 
e do Aberrometro. Dessa forma, a maioria das pessoas que 
não apresenta doença ocular pode se submeter à cirurgia com 
o excimer laser.  Uma condição necessária é que o grau esteja 
estável.

Qual a idade ideal? 
Geralmente, a idade mínima recomendada é 20 anos. Essa é 
a idade em que o grau tende a estabilizar para a maioria das 
pessoas. Não há limite de idade. Entretanto, após os 40 anos, a 
correção da miopia melhora a visão para distância, mas o uso de 
óculos para perto pode ser necessário.

Quais exames são necessários?
É necessário um exame oftalmológico complementado por 
uma avaliação mais detalhada da córnea, afastando eventuais 
alterações que possam comprometer ou contraindicar o 
tratamento. Recomenda-se também a realização de um exame 
da retina, principalmente nos míopes, o qual pode detectar 
alterações degenerativas que devem ser tratadas antes da 
cirurgia.

Quais as chances do grau total ser corrigido?
A maior parte das pessoas operadas fica sem grau ou com 
grau tão baixo que não requer o uso de óculos; entretanto, 
após a realização dos exames, o paciente deve discutir com o 

CENTRO SULConselheiro: Dr. Ariosto Bezerra Vale
MÉDICO OFTALMOLOGISTA E MEMBRO DA AMERICAN ACADEMY OF OPHTALMOLOGY
CREMEC Nº 5620, RQE Nº 2559
E-MAIL: ARIOSTOVALE@YAHOO.COM.BR
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oftalmologista as reais possibilidades de correção, evitando, 
assim, falsas expectativas.

Técnicas de tratamento - PRK e LASIK
Duas técnicas de tratamento com o Excimer Laser são utilizadas: 
PRK e LASIK. A opção por uma das técnicas é feita pelo cirurgião, 
após análise individual de cada paciente.  As duas formas de 
aplicação do laser são igualmente eficientes, atuando apenas 
sobre a córnea. 
O procedimento é realizado em caráter ambulatorial, não havendo 
necessidade de internação. O paciente permanece acordado 
durante todo o tempo. O olho é anestesiado com colírio. Não 
se faz uso de injeções. O procedimento não é doloroso, mas há 
um pequeno desconforto ou sensação de pressão sobre o olho. 
Durante o procedimento, o olho é mantido aberto imobilizando-
se as pálpebras com um pequeno espéculo.
Na técnica PRK, o epitélio, que é a camada mais superficial 
da córnea, é removido para que o laser seja aplicado. Após a 
aplicação do laser, uma lente de contato é colocada sobre a 
córnea para proteger a área tratada e dar mais conforto ao 
paciente. Não há necessidade de cobrir o olho com curativo.
No LASIK, a remoção do epitélio é substituída pela confecção 
de um flap ou retalho corneano. O laser é aplicado e, a seguir, o 
retalho é reposicionado. Para proteção, uma concha de acrílico é 
colocada sobre o olho ao final do procedimento.
Com o desenvolvimento do Laser de Femtosegundo, o flap 
até então confeccionado com uma lâmina num aparelho 
chamado microcératomo, passou a ser feito com o pulso de 
luz infravermelho do laser. O flap confeccionado com o Laser 
de Femtosegundo é feito de forma automatizada, guiado por 
computador, conferindo precisão e segurança ao procedimento. 

Como é o pós-operatório imediato?
Pode haver algum desconforto após o procedimento. A utilização 
de colírios anti-inflamatórios, antibióticos e analgésicos 

geralmente assegura um pós-operatório confortável.
Nas primeiras 24 horas, é recomendável permanecer em casa, 
em repouso, inclusive visual. Assistir à TV ou usar o computador 
não altera o resultado, mas pode causar desconforto.
Outros cuidados devem ser seguidos, como não esfregar ou 
coçar os olhos, não deixar que água, produtos de banho ou 
maquiagem caiam no olho, evitar contato com água de piscina 
ou mar, evitar exposição prolongada ao sol.

Em quanto tempo se dá a melhora da visão?
A recuperação da visão geralmente é mais rápida com LASIK. 
Quando a técnica utilizada é o PRK, a melhora da visão é notada 
3 a 4 dias após a cirurgia, logo após a retirada das lentes de 
contato de proteção. Alguns meses podem ser necessários para 
a estabilização da visão.

Quais são os riscos e complicações?
PRK e LASIK, como qualquer cirurgia, têm riscos que devem ser 
considerados. A maior parte das complicações pode ser tratada, 
sem prejuízo da visão. A cirurgia pode, eventualmente, resultar 
em hipo ou hipercorreção. A avaliação individual irá determinar 
se uma nova cirurgia poderá melhorar o resultado obtido.
Alguns pacientes podem apresentar sensibilidade à luz, 
percepção de halos em torno das luzes e sensação de olho seco. 
Esses sintomas geralmente diminuem nos primeiros meses, 
mas podem persistir por um período mais longo. Complicações, 
como perda da melhor acuidade visual corrigida e infecção 
são raras. Estudos estatísticos mostram que, utilizando-se 
os equipamentos de laser de última geração, mais de 90% das 
pessoas operadas são capazes de desenvolver todas ou quase 
todas suas atividades, sem necessidade do uso de óculos ou 
lentes de contato.

Fonte: http://www.ipvisao.com.br/site/especialidades-refrativa



22 Jornal do Médico, Ano XIII, Edição 87 MAIO/JUNHO 2017 ISSN 2447-9233

Reportagem: Lucas Casemiro
EQUIPE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

UNIMED SOBRAL 
é a primeira operadora de 
saúde no Ceará a oferecer 
o Cartão Virtual Unimed

O dia 23 de junho foi um marco para Unimed Sobral, 
em ocasião do lançamento do Cartão Virtual Unimed, 
desenvolvido pela Unimed Ceará. A operadora foi a 

primeira do estado a apresentar a tecnologia, o que reafirma seu 
compromisso de oferecer serviços de qualidade e excelência no 
atendimento aos seus clientes. Dr. Carlos Arcanjo, atual presidente 
da operadora Unimed Sobral, participou da solenidade junto aos 
diretores, aos médicos, aos colaboradores de operadoras e às 
prestadoras de serviço em saúde.
O Cartão Virtual Unimed marca a história do uso de cartões 
magnéticos para operadoras de planos de saúde e servirá de 
referência para o restante do Brasil. A tecnologia consiste em 
um aplicativo de dispositivo móvel que atua na identificação e 
realização de atendimentos aos clientes Unimed, a ser utilizado 
em operações de identificação pessoal, mesmo propósito do 
cartão magnético de plástico.
Entre os benefícios do cartão virtual estão a sustentabilidade, 
instantaneidade, maior capacidade de armazenamento de 
dados, modernização no uso do cartão magnético, redução 
do risco de uso indevido e fraudes do cartão em PVC e maior 
segurança, com possibilidade de implementação de mecanismos 

mais sofisticados, como QRCode, Token, reconhecimento facial, 
entre outros.
Como a solução é inovadora e ainda não existe uma padronização 
para uso no sistema nacional Unimed, a cooperativa orienta ao 
cliente que use a carteira de plástico caso, eventualmente, venha 
a utilizar em atendimentos fora do estado do Ceará ou esteja com 
o celular descarregado. Assim, o sistema da Unimed Sobral opera 
com as duas tecnologias.
O programa foi desenvolvido pela Unimed Ceará, presidida pelo 
Dr. Darival Bringel de Olinda, o qual ocupa também a Diretoria de 
Mercado e Marketing da Unimed Brasil, além de presidir a Ceará 
Saúde Participações (CSPAR), cujo diretor é o Dr.  Francisco Júnior 
Barroso Bastos.
Com o cartão virtual, mais uma vez a Unimed Sobral cumpre 
sua missão: promover saúde com qualidade de vida oferecendo 
serviços médicos qualificados, sempre buscando a satisfação dos 
usuários, cooperados, prestadores e colaboradores. O aplicativo 
Cartão Virtual Unimed está disponível nas plataformas iOS e 
Android para que os clientes possam baixar na Apple Store e 
Google Play. A previsão é de que, até o final do ano, o serviço seja 
disponibilizado para o atendimento em todo o estado do Ceará.

Dr. Carlos Arcanjo, presidente da Unimed Sobral, discursa em solenidade de lançamento do Cartão Virtual Unimed
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Dr. Francisco Carlos Nogueira Arcanjo (Presidente da Unimed Sobral ) e Alita SIlva Ribeiro

Francisco Wescley Alves de Sousa (Gerente Geral 
da Unimed Sobral) e Roseane Vasconcelos

Mayara Duarte (Cadastro) , Manuela Arruda (As-
sistente Social), Nádila Moura (Assessoria Jurídica), 

Samia (enfermeira do HUS) Cyntia Carneiro) e 
Morgana Duarte (Coordenadora do Atendimento) 

Darival Bringel de Olinda (Presidente da Unimed 
Ceara) e Elda 

Dra. Ravena Arcanjo e Eliete Ribeiro (Coordenadora 
do Hospital Unimed Sobral) 

Dr. José de Araújo Cruz (Membro do Conselho 
Administrativo) e esposa 

D’Ávila e Lucivânia - atendentesDr. Elson Arruda Linhares e Marilia Arruda Linhares Marilia Camerino (Coordenadora do RH Unimed 
Sobral) e Daniel Felipe Bobadilla Rey

Dr. Francisco Azevêdo
e Dr. Carlos Arcanjo (Pres. Unimed Sobral)

Dr. Rui Pazim e Esposa Leonardo Ribeiro (Gerente da Unimed Ceará) ,
Dr. Darival (Presidente da Unimed Ceará)
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DIABETES MELLITUS   
Herdeira da 
OSTEOPOROSE   

O diabetes é uma síndrome metabólica de 
origem múltipla, decorrente da falta de 
insulina e/ou da incapacidade de a mesma 

exercer adequadamente seus efeitos, causando 
um aumento da glicose no sangue. Apresentado 
na forma de diabetes tipo 1 e tipo 2. O diabetes 
tipo 1 surge em geral até os 30 anos, atingindo 
preferencialmente crianças e adolescentes, podendo, 
entretanto, afetar pessoas de qualquer idade. O 
diabetes tipo 2 é causado pela resistência à insulina 
e à obesidade e ocorre em pessoas com mais de 40 
anos. Sua incidência e prevalência vêm aumentando 
em varias populações, tornando-se uma das doenças 
mais prevalentes no mundo.  As causas secundárias 
da osteoporose são muito comuns, especialmente 
em mulheres na pré-menopausa e em homens com 
osteoporose. A osteoporose secundária representa 
comorbidade significativa nas entidades de doenças 
específicas com doença inflamatória, doença 
maligna, doença da medula óssea e endocrinopatias. 
Os efeitos deletérios do Diabetes Mellitus sobre o 
esqueleto são multifatorial, em que o diabetes tipo 
1 e tipo 2 estão associados a maior risco de fraturas. 
Segundo os dados do estudo Iowa Women´s Heath, 
sugerem que mulheres com diabetes tipo 1 têm uma 
probabilidade de 12 vezes maior, de sofrer fraturas 
de quadril, do que mulheres sem diabetes, bem como 
mulheres com diabetes tipo 2 têm um risco de 1,7 
vezes maior, mesmo apresentado uma massa óssea 
normal pela densitometria óssea. Acredita-se que a 
alta prevalência das fraturas no diabetes tipo 2 seja 
influenciada por apresentar comorbidades, assim 
sendo, aumentam o risco de quedas. Acreditamos 
que a insulina e a amilina tenham um efeito anabólico 
sobre os ossos, e sua diminuição modificará o turnover 
ósseo, assim como, diminuição nas concentrações 

do hormônio de crescimento, exposição prolongada 
a altas concentrações de glicose, resultando em 
disfunção osteoblásticas e o metabolismo. É 
bastante pertinente ter em mente a avaliação e o 
controle clínico do diabetes, acrescido dos cuidados 
especiais com as comorbidades e o patrimônio ósseo 
do seu paciente.
“DIABETES MELLITUS, sua incidência e prevalência 
vêm aumentando em várias populações, tornando-
se uma das doenças mais prevalentes no mundo. ”

A osteoporose secundária representa 
comorbidade significativa nas 

entidades de doenças específicas 
com doença inflamatória, doença 

maligna, doença da medula óssea e 
endócrinopatias.

REGIÃO DO CARIRIConselheiro Prof. Dr. José Herculano da Silva
MÉDICO ORTOPEDISTA, EX-PROF. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UPE,
CREMEC Nº 5948, RQE Nº 5574
E-MAIL: AMIGOSDACIENCIA@BOL.COM.BR
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CÂNCER DE MAMA  
a longa e perversa 
espera
O câncer de mama está presente na vida de inú-

meras mulheres na atualidade. A estimativa, 
para 2016, era de 57.960 mil casos de cân-

cer de mama. Este tipo de câncer é o que mais afeta 
as mulheres no Brasil. Aqui no interior do Nordeste, 
numa realidade cheia de limitações na Saúde Públi-
ca, enfrenta-se uma longa espera no processo de 
estabelecimento do diagnóstico. Quando a pacien-
te consegue realizar a consulta com o mastologista, 
sendo pelo SUS, ela já ficou alguns meses numa fila 
de espera, claro que isso depende da região. Vencido 
a etapa da consulta, a mulher se depara com a soli-
citação dos exames. Começa, então, um novo pro-
cesso de espera e paciência. É fala constante entre 
as mulheres que dependem do SUS que a espera é 
de meses até a realização dos exames. E pasmem, 
esses meses podem ultrapassar a barreira de um 
novo ano. Como já dito, isso depende da região, mas 
a realidade do SUS é parecida em muitos lugares do 
Brasil. Com muito esforço das pacientes, insistência 
e presença constante na Secretaria de Saúde de seu 
município, o tempo para a realização de exames pode 
chegar a 90 dias. Diante dessa demora, as mulheres 
correm para o serviço privado para a realização dos 
exames. E, assim, tem início uma nova saga: buscar 
meios para pagar esses exames. Nessa busca, cada 
uma vai se virando como pode, umas fazem vaqui-
nha junto a familiares e amigos, outras pedem di-
nheiro emprestado, algumas fazem rifas ou bingos. 
Para as que recorrem a esse tipo de saída, a espera é 
um pouco menor, mas ainda há um intervalo de pelo 
menos 30 dias entre a data de solicitação e o retorno 
com todos os exames realizados. Engana-se quem 
pensa que a saga termina aqui, na verdade, ainda há 
outras esperas entre o diagnóstico e a realização do 
tratamento (cirurgia, quimioterapia, radioterapia). 
Eu, que presencio essa realidade cotidianamente, 

gostaria muito que os gestores públicos também 
conhecessem essa realidade não só de ouvir falar, 
quem sabe assim teríamos de fato implementadas, 
no SUS, as melhorias tão almejadas pela população. 
Muitas vezes, sinto-me impotente diante de tais li-
mitações do SUS.
Há uma lei federal estabelecendo que o tempo en-
tre o diagnóstico e o início do tratamento não pode 
ultrapassar 60 dias. Dessa forma, como conhecedor 
dessa realidade, fica aqui esse texto para reflexão a 
respeito de como podemos interferir no intuito de 
ajudar que esses exames possam ser realizados de 
maneira mais hábil, no intuito de dar mais segurança 
e tranquilidade à pessoa que busca o tratamento de 
câncer de mama no Brasil.

REGIÃO DO CARIRI Conselheiro: Prof. Dr. Idelfonso Carvalho
MÉDICO E MASTOLOGISTA DO SERV. ONCOLOGIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 

CREMEC Nº 9198, RQE Nº 5403
E-MAIL: IDELFONSOMASTOLOGIA@GMAIL.COM
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GUARAMIRANGA, 
a abominável e triste 
devastação da serra
Tristeza, desolação, talvez sejam termos que 

diminutamente traduzem o que se pode sentir 
ao testemunharmos o crime de “lesa-natureza” 

processado a passos gigantescos, em progressão 
geométrica, contra o “paraíso”, misericordialmente 
presenteado por Deus ao seco, sofrido e quente Ceará. 
Certamente, para aqueles com tirocínio e massa cinzenta 
normofuncionante, os nomes melhores aplicáveis à 
dizimação ou destruição da mata serrana seriam revolta 
e indignação. Não se pode conceber e, pasmem todos, 
soubemos que a derrubada das árvores, a destruição 
da “vida”, se executa com o beneplácito administrativo 
municipal. A troco de quê? Urge a pergunta. Tentam 
explicar – porque, justificar, jamais – que tal ação 
destruidora se processa na razão direta de construções 
de condomínios, hotéis, pousadas, e outras fontes de 
renda, beneficiando a quem já esbanja riqueza. Por onde 
anda a proteção ambiental, tão decantada em tempos 
atrás?
Contou-me um amigo, médico de condições financeiras 
sem esbanjar, adquirente de uma pequena gleba – há 
mais de 10 anos – na qual assentava uma pré-fabricada 
casa de madeira, muito bonita, porém a pedir reparos, 
que, como primeira providência, resolveu erguer um 
muro na parte da frente, sobretudo, com o interesse 
de delimitar a sua posse aos transeuntes na estrada 
pobremente pavimentada. Sem, absolutamente, 
desmatar nada, observando os ditames, na época, de 
proteção ecológica, de respeito à preservação da flora 
serrana, fez levantar os cem metros de meia-parede, 
complementando com madeira trabalhada e aramado 
a metade superior. Tal procedimento despertou, no 
chefe da edilidade, um posicionamento confrontante, 
convocando o meu amigo, sob ameaça de o não 
comparecimento resultar no embargo da construção e 
multa alta. Obviamente, o médico prontamente atendeu 
à convocação, comparecendo à Prefeitura. Depois das 
devidas explicações concernentes ao respeito observado 

à proteção ambiental, o doutor convidou o senhor 
prefeito, ou alguém às suas ordens, para verificar “in 
loco” a verdade de suas informações.
Não houve a necessidade da vistoria, pelo menos, segundo 
o meu amigo, naquele instante, mas o fato é que, ainda 
hoje, comenta-se de forma elogiosa a conduta desse 
meu amigo discípulo de Hipócrates. Todavia, atualmente, 
os tempos são outros e o que se observa, com muita 
tristeza, indignação, revolta, é o escalavrado, a dizimação, 
o crime ambiental do desmatamento consentido, para 
as edificações, luxuosas ou não, contudo rentáveis, de 
alguns proprietários certamente amigos e/ou protegidos, 
em Guaramiranga, das mais recentes administrações 
municipais. 
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