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HUMANISTA A SERVIÇO
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Unimed Sobral:
Cooperado Dr. Antônio Rodrigues da Silva
Unimed Centro Sul do Ceará: Relatório de Gestão
e Evolução da Cooperativa 2005 a 2017
Região do Cariri: Hospital Geral de Brejo Santo
Deputado Welington Landim possui nova estrutura

O HUMANISMO NA MEDICINA
E SAÚDE CEARENSE
Caro(a) leitor(a), o primeiro número de 2018
da nossa revista traz como destaque de capa
um grande médico e humanista a serviço da
saúde, o ilustre Prof. Dr. Arruda Bastos, com
larga folha de serviços prestados à medicina
e à saúde no estado do Ceará.
Outro importante registro que a revista traz
é sobre a parceria Unimed Ceará x UNIFOR,
que juntas celebraram convênio para
cooperação técnica científica em projetos e
atividades voltadas para a área de Tecnologia da Informação em
Saúde.
Já a Medicina de Emergência se destaca com a solenidade de
posse da nova gestão da ABRAMEDE que tem à frente o ilustre
baluarte da medicina de emergência, Dr. Frederico Arnaud.
A coluna Direito & Saúde, coordenada pelo renomado médico
e advogado Dr. Ricardo Madeiro, traz um artigo sobre
“Compliance na Saúde: Responsabilidade jurídica e normativa
nos atos de gestão por resultados” de autoria da advogada Dra.
Laciana Farias Lacerda.
Chegando à Zona Norte cearense, temos destaque para a Unimed
Sobral presidida pelo Dr. Carlos Arcanjo com homenagem ao
ilustre cooperado Dr. Antônio Rodrigues da Silva.
Na região Centro Sul, a Unimed Centro Sul do Ceará, presidida
pelo renomado médico Dr. Paulo Henrique Vieira, traz o
impressionante resultado do Relatório de Gestão e Evolução da
Cooperativa 2005 a 2017.
Chegando à terra do Padre Cícero, a região do Cariri, temos
importantes artigos com os professores Dr. Ildefonso Carvalho e
Dr. José Herculano Silva, além da conceituada reportagem sobre
um grande equipamento de saúde hospitalar com o Hospital
Geral de Brejo Santo Deputado Welington Landim com nova e
moderna estrutura.
Caro(a)s leitore(a)s, em abril, estaremos de volta com
reportagens e artigos sobre Medicina, Direito & Saúde
especialmente dedicados à Saúde da Mulher. Lembrem-se de
verificar esta 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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UNIMED CEARÁ E UNIFOR

celebram convênio para
cooperação técnica
científica

A

Unimed Ceará por meio da CSPAR - Ceará Saúde
Participações, a holding do Sistema Estadual
Unimed realizou convênio com a Universidade
de Fortaleza, UNIFOR. A parceria que consiste na
cooperação técnica científica em projetos e atividades
voltadas para a área de Tecnologia da Informação
em Saúde busca investir em pesquisas que possam
resultar em projetos inovadores para o mercado de
saúde suplementar, pois, na última década, o setor
vem apresentando avanços significativos na adesão da
Tecnologia da Informação com o propósito de aumentar
a qualidade do atendimento aos pacientes, facilitando
sua acessibilidade a serviços de saúde com inovação
tecnológica, ciência e resolubilidade médica.
A solenidade do convênio entre as instituições aconteceu
no dia 15 de janeiro no gabinete da Reitora da UNIFOR.
Participaram da solenidade a Profa. Fátima Veras junto
com o presidente da Unimed Ceará, Dr. Darival Bringel,
além de representantes da CSPAR, Consuelo Pontes,
José Maria Porto, Elissa Zuanazzi, da Unimed Ceará, Dr.
Francisco Bastos, Dr. Ary Sobral, Dr. Raimundo Nonato
Lima Melo e também da Universidade, Antônio Roosevelt
ISSN 2447-9233

(Diretor de Tecnologia da Informação da Unifor),
Francisco Carlos De Mattos B. Oliveira (Presidente da
Empresa FFIT - Inovação e Tecnologia), Christina Praça
(chefe de gabinete da reitoria, e o professor Jackson
Sávio (Diretor do CCT – Unifor).
De acordo com o presidente da Unimed Ceará, Dr.
Darival Bringel, “essas inovações buscam conhecer
o perfil epidemiológico de nossos clientes para
que possamos desenvolver políticas de saúde com
qualidade e controle de custos”. Ademais, o ilustre
presidente enfatizou seu otimismo com essa iniciativa,
pois reconhece que “a Unifor é uma excelente parceira
com expertise, competência e ideias inovadoras, que
concilia investimentos e resultados excepcionais”.
A cooperativa acredita também que o ambiente
universitário é promissor para a realização de estudos
que possam viabilizar uma nova perspectiva de
qualidade e cuidado, envolvendo aspectos importantes
no âmbito assistencial que visam melhorar a capacidade
de diagnóstico e de atendimento, ampliar os serviços e
fortalecer a relação médico-paciente.
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Conselheiro: Acad. Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva

FORTALEZA

MÉDICO E MEMBRO DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA
CADEIRA Nº 18, CREMEC Nº 2412, RQE Nº 589
E-MAIL: MARCELO.GURGEL@UECE.BR

PAULO LEITÃO:

o primeiro nutrólogo na
Academia Cearense de
Medicina
P

aulo Roberto Leitão de Vasconcelos nasceu
em Fortaleza-Ceará, em 12/08/1955, filho de
Francisco Domingos de Vasconcelos e Francisca
Celina Leitão Vasconcelos, foi aluno marista do
primário ao científico no Colégio Cearense Sagrado
Coração. Cursou Medicina na Universidade Federal do
Ceará (UFC), de 1974 a 1979 e, em 1980, foi estagiário
da enfermaria cirúrgica do Hospital Universitário
Walter Cantídio (HUWC) da UFC, chefiada pelo Prof.
Haroldo Juaçaba. Paulo Leitão cumpriu Residência
Médica em Cirurgia Geral, no Hospital Geral de
Fortaleza, de 1981 a 1982.
De 1983 a 1987, completou sua formação na
Universidade de Oxford, Inglaterra. Nesse país, fez
uma extensão da residência cirúrgica no John Radcliffe
Hospital, e os cursos de Mestrado e Doutorado, sob
a orientação do Prof. Dermont Williamson. Em agosto
de 1987, recebeu o Grau de Doutor em Filosofia da
Universidade de Oxford.
Ao regressar a Fortaleza, Paulo Leitão, de início, foi
médico voluntário do HUWC/UFC, pesquisador do
CNPq, sob orientação do Prof. Manassés Fonteles, e
integrou a equipe de cirurgia do Prof. João Evangelista
Bezerra Filho, na Gastroclínica.
Mediante concurso, Paulo Leitão ingressou na vida
acadêmica no Departamento de Cirurgia da UFC,
chegando a Professor Titular em Cirurgia/Nutrologia
em 2012.
Paulo Leitão foi um dos fundadores do Programa de
Pós-Graduação em Cirurgia da Faculdade de Medicina
da UFC, em 1992, tendo sido o coordenador de 1993
a 2015.
É docente na graduação em Medicina, coordenando o
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módulo de Nutrologia e bolsista de pesquisa do CNPq
nível 2. Foi consultor ad-hoc da CAPES, de 1998 a
2014.
Sua produção científica destaca-se pela publicação
de 93 artigos, dois livros e nove capítulos de livros.
Orientou 44 alunos de iniciação científica, 34 mestres
e 13 doutores. Possui uma patente registrada.
Além disso, é membro titular do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões e membro honorário do Colégio Real de
Cirurgiões do Reino Unido.
O Ac. Paulo Leitão foi empossado, em 22/09/17, na
Cadeira Nº 47 da Academia Cearense de Medicina
(ACM), patroneada pelo Dr. Livino Virgínio Pinheiro,
em vaga preenchida anteriormente pelo Ac. João
Pompeu Lopes Randal, sendo saudado, na ocasião,
pelo Ac. Janedson Baima Bezerra.
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MEDICINA E BELAS ARTES:

Leonardo da Vinci
(1452-1519)
A

medicina e as artes são tão antigas que se
confundem com a história da humanidade.
A arte surgiu com o homem, pois qualquer
atividade humana feita com o propósito estético
para expressar ideias, emoções ou formas de ver
o mundo é arte. Com o homem também, surgiu a
medicina que, além de ciência, é traduzida como a
arte de curar. Pinturas com temas ligados à medicina
sempre estiveram presentes na história da arte.
Muitos gênios da pintura expressaram em suas
telas os referidos temas. Leonardo da Vinci foi um
deles, um dos maiores gênios da humanidade, que
deu grande contribuição à medicina ao descrever as
proporções do corpo humano dentro da figura de um
quadrado e um círculo. Antes, Marcus Vitruvius Pollio
havia tentado sem obter êxito. Em homenagem ao
Vitruvius, o feito de Leonardo ficou conhecido como
o “Homem Vitruviano” e é considerado uma das
grandes realizações que conduziram ao Renascimento
Italiano. Leonardo di Ser Piero da Vinci nasceu em
15/04/1452, em Anchiano-Itália, e faleceu em
2/05/1519, em Amboise-França, aos 67 anos. Foi
pintor, desenhista, escultor, arquiteto, engenheiro,
matemático, fisiólogo, químico, botânico, geólogo,
cartógrafo, físico, mecânico, inventor, anatomista,
poeta e músico. Leonardo foi um dos primeiros
artistas a desenhar a coluna vertebral humana com
as 33 vértebras, detalhando os acidentes anatômicos
de vértebras complexas como o atlas e o áxis.
Desenhou, com perfeição, o sacro e o cóccix, assim
chamado porque lembra o bico de uma ave europeia,
muito representada em relógios de parede. “Cóccix”
é o termo grego (kókkyx) para “cuco”. Outro desenho
fantástico de Leonardo chama-se “O Coito” (1492)
que mostra o corte sagital de um casal durante a
cópula. Leonardo realizou muitos estudos sobre
o esqueleto humano, músculos, tendões, nervos,
ISSN 2447-9233

coração, sistema vascular, órgãos sexuais e fez um
dos primeiros desenhos científicos de um feto no
útero. Ele também estudou e desenhou a anatomia de
animais como: vacas, aves, cavalos, macacos, ursos e
rãs comparando seus desenhos anatômicos com os
dos seres humanos. Leonardo da Vinci morreu no solar
de Clos Lucé, perto do Castelo de Amboise. Segundo
relatos, ele morreu nos braços do rei Francisco I da
França que se tornara seu grande amigo e concederalhe o solar, onde Leonardo viveu os três últimos anos
de sua vida. Sua morte foi retratada em pinturas de
artistas famosos como: Ingres e Angelica Kauffmann.
Leonardo foi enterrado na Capela de Saint-Hubert, no
Castelo de Amboise, e sessenta mendigos seguiram o
seu cortejo como era seu desejo. Vinte anos após sua
morte, o rei Francisco I falou: Nunca nasceu no mundo
outro homem que soubesse tanto quanto Leonardo,
nem tanto de pintura, escultura e arquitetura, mas
por ele ter sido um grande filósofo.
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Colaboradora: Dra. Laciana Farias Lacerda

FORTALEZA

ADVOGADA OAB/CE Nº 30037, MEMBRO DO CONSELHO JOVEM E DA COMISSÃO DE SAÚDE DA OAB/CE, MEMBRO DO CONSELHO DE SAÚDE
DO ESTADO DO CEARÁ, CONTADORA, AUDITORA, PROFESSORA UNIVERSITÁRIA COM DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
E-MAIL: LACIANA.LACERDA@OI.COM.BR

DIREITO & SAÚDE

Compliance na Saúde:
responsabilidade jurídica
e normativa nos atos de
gestão por resultados
H

istórica é a luta do setor de saúde quando das
tentativas em oferecer serviços de qualidade,
com novas tecnologias e ainda assim otimizar o
uso de recursos sempre limitados. Na saúde pública, os
desafios financeiros provocados pelo subfinanciamento
e o congelamento da tabela do SUS, a desvalorização da
moeda nacional em uma economia fragilizada, são também
refletidas nas empresas de saúde suplementar, que, ao
abraçar a demanda popular, precisam se manter atrativas
nesse mercado tão competitivo, mas, em plena expansão,
ainda que igualmente sufocadas por judicializações
das ações de saúde que impactam negativamente
em ambos os setores. Um dos grandes desafios para
gestores da saúde tem sido evitar a judicialização ou
minorar seus danos. Para que as estratégias de médio
e longo prazo sejam traçadas, é imprescindível uma boa
assessoria jurídica trabalhando com os departamentos
de ouvidoria e auditoria. Na nossa avaliação, esse é um
tripé de sucesso para qualquer empresa, já que indicarão
medidas efetivas que ajudarão a corrigir decisões ou,
ainda, impedirão que elas se materializem. É dever do
advogado especialista em Direito da Saúde desmistificar
o pensamento de que nossa função precípua se resume
em defender as empresas ou os profissionais de saúde
em demandas judiciais. Hoje, já não somos figuras que
“resolvem os problemas”, somos aqueles que impedem
o seu surgimento. Esses profissionais devem conhecer
e adaptar métodos específicos aos mais diversos
setores da saúde, para atender as necessidades, desde
o profissional liberal, com assessoria individualizada,
que lhe garanta maior segurança no exercício da sua
profissão, aos hospitais, fortalecendo sua relação com
fornecedores, colaboradores, clientes e órgãos de
fiscalização do Poder Público, pelo método conhecido
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por Compliance, palavra de origem inglesa, do verbo
“tocomply”, que significa cumprir, ou fazer cumprir.
Podemos citar, como exemplos desse método, as
câmaras de resolução de conflitos criadas para minimizar
os impactos das ações judiciais. A ideia é que se construa
uma cultura em que o profissional ou a empresa venha a
adotar um padrão em suas práticas negociais, com base
na ampla legislação em saúde, cuja finalidade seja gerir
danos por resultados, construindo relações comerciais
pautados na ética, em obediência sempre aos preceitos
legais. Nosso papel, como operadores do Direito, está
diretamente relacionado a fazer com que aquele que
contrate os serviços de um escritório especializado em
Compliance jurídico o implemente como instrumento
agregador, capaz de auxiliar empresa ou profissional
liberal a enxergar no verbo “tocomply” uma ferramenta
eficaz de gestão, imprimindo, em sua marca, valores
como ética, integridade e honestidade, que, ao final,
são reconhecidos no senso comum como qualidade,
diferenciando-o entre os muitos do seu ramo.
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Colaborador: Dr. Juan Alberto Cosquillo Mejia
MÉDICO, CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR CREMEC Nº 6547 RQE Nº 6700
COORDENADOR CIRÚRGICO DA UNIDADE DE TRANSPLANTES CARDÍACOS
DO HOSPITAL DE MESSEJANA. E-MAIL: MEJIA.JUANC@GMAIL.COM

CEARÁ NA DECLARAÇÃO

da Cidade do Cabo

O

s desdobramentos da reunião que aconteceu
na Cidade do Cabo, África do Sul, no Hospital
Grote-Schuur, por ocasião da comemoração dos
50 anos do primeiro transplante cardíaco no mundo,
trouxeram para o Ceará uma série de oportunidades
para a participação dos nossos profissionais em
pesquisas clínicas de alto nível com instituições
consagradas na área do transplante cardíaco como o
John Hopkins University (USA), Saint Vincent (Austrália),
University of Cape Town (South African), entre outras.
Como representante da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Cardiovascular e da América Latina, consegui participar
das movimentações que aconteceram durante os quatro
dias desse encontro épico. Os resultados do Programa
de Transplante Cardíaco do Hospital de Messejana
(HM) foram apresentados e receberam notórios
elogios dos representantes dos mais importantes
centros transplantadores do mundo. O Ceará, através
do HM, tornou-se o interlocutor da América Latina
para o resto do mundo, devido ao trabalho realizado
ISSN 2447-9233

por toda a equipe nesses últimos vinte anos. Já foram
quatrocentos transplantes realizados, sendo cinquenta
e cinco em crianças. Esses números demonstram que
é possível, mesmo em meio a tantas dificuldades que
vivem os hospitais públicos na região nordeste do
Brasil, destacar um serviço de qualidade que conta
com força, ímpeto e dedicação dos profissionais. Além
disso, fui signatário da Declaração da Cidade do Cabo
que determina um anseio global pelo atendimento à
população carente de acesso às cirurgias cardíacas de
correção de problemas valvares decorrentes da febre
reumática. Essa declaração propõe estabelecer uma
coalizão para os próximos vinte anos entre países com
centros de treinamento reconhecidos, indústrias de
fabricação de materiais cirúrgicos e hospitalares, ONGs
e países que precisam dessa ajuda. A nossa proposta de
que o Brasil participe por meio da assistência aos países
africanos lusófonos foi muito bem recebida e caberá a
Secretaria de Saúde do Estado a possibilidade de inserir
o HM nesse movimento global.
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Reportagem: Equipe Argollo Marketing

CEARÁ

E-MAIL: REDACAO@JARGOLLOMARKETING.COM.BR

SAÚDE & GESTÃO

Prof. Dr. Arruda Bastos, um
grande médico humanista
a serviço da saúde

D

r. Arruda Bastos possui um nome respeitado e
um currículo de grande notabilidade que resume
dedicação, competência a serviço da medicina
e da gestão em saúde. O médico acumula, em suas
vivências, grandes feitos que não fazem parte só da
sua vida, mas também da história do Ceará. Natural de
Fortaleza e de famílias tradicionais dos municípios de
Baturité e Saboeiro, é filho de Raimundo César Bastos
e Maria de Lourdes Arruda Bastos e o sexto de nove
irmãos.
Casado com Marcília Cordeiro Bastos, com quem tem
quatro filhos – Bruno, Lia, Lívia e Lilia – Raimundo José
Arruda Bastos é médico, formado pela Universidade
Federal do Ceará, em 1979, com especializações em
saúde pública, gestão em saúde, administração de
serviços de saúde, administração hospitalar, medicina
do trabalho, ginecologia e oncologia, entre outras
áreas da medicina. Foi médico dos quadros da Polícia
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Militar do Ceará e da Secretaria de Segurança Pública
por 38 anos, lotado no Hospital da Polícia Militar.
Com uma capacidade de trabalho invejável, Dr. Arruda
Bastos figura na galeria dos mais atuantes Secretários
de Saúde do Estado do Ceará, deixando como marca
e legado da sua gestão a construção de 3 Hospitais
Regionais, 26 UPAs, 22 Policlínicas, 22 CEOs, 230
Unidades Básicas de Saúde, SAMU Regional, concursos
públicos, melhora dos indicadores de saúde, bem como
muitas outras conquistas, obras e investimentos. Hoje,
ele se divide entre as funções de empresário, gestor,
médico, escritor, professor universitário e profissional
da comunicação.
Além de Secretário da Saúde do Ceará, o médico Arruda
Bastos foi superintendente da Escola de Saúde Pública,
Secretário Executivo da Saúde do Estado, conselheiro
do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Estadual
do Meio Ambiente e do Conselho Estadual do Fundo de
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Combate à Pobreza (Fecop). Em nível nacional, ocupou,
por dois mandatos, a vice-presidência do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
Dr. Arruda, como reconhecimento do seu desempenho
nos cargos que ocupou, é detentor de inúmeras
comendas e condecorações, destacando-se a Medalha
Dover Cavalcante, que recebeu do Conselho das
Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/CE por sua
gestão exitosa e defesa do SUS; a Comenda Sindical
Médica do Sindicato dos Médicos do Ceará, pela defesa
da categoria, pela luta por concurso público e por Plano
de Cargos, Carreira e Salários; a Machadinha do Corpo
de Bombeiros, por seu engajamento na defesa das
comunidades mais carentes; o prêmio Ceará Gestão
Pública - Gespública; os títulos de cidadania de 38
municípios cearenses e o Certificado de um dos
Melhores Secretários do governo Cid Gomes, entre
outros, que fazem parte da sua imensa galeria de
troféus.
Arruda Bastos tem dedicado grande parte da sua
atuação à medicina e à gestão pública filantrópica e
privada. Foi membro do Conselho Consultivo do Instituto
do Câncer do Ceará (ICC); chefe do serviço de oncologia
da Polícia Militar; diretor da rede Prontoclínica, da
Casa de Saúde e Maternidade São Pedro; titular da
Comissão da Revista Médica Brasileira das Polícias
Militares; diretor da Associação Empresarial Bezerra
de Menezes e da Associação dos Hospitais do Ceará;
membro das Sociedades de Cancerologia, Radiologia e
Cirurgia; diretor do Hospital Gonzaga Mota da Barra do
Ceará; diretor do Sindicato dos Médicos do Estado do
Ceará e do Hospital Leonardo Da Vince. Atualmente, é
diretor da Policlínica Regional do seu querido Maciço
de Baturité.
Além de médico, é professor universitário dos cursos
de Medicina e Enfermagem do Centro Universitário
UniChristus, como tutor e titular da disciplina de
Gestão em Saúde. É também um dos coordenadores
do Movimento intitulado “Médicos pela Democracia”.
Dr. Arruda é escritor e vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores (SOBRAMES-CE).
Seus artigos, crônicas e ensaios estão imortalizados
nas antologias da entidade e de diversas outras
instituições, jornais, sites e nos livros que lançará
ainda este ano.
Também merece destaque sua atuação na área
da Comunicação. É radialista, produtor, diretor e
apresentador dos programas “Saúde em Dia”, na
tradicional rádio Assunção AM 620, e “Dimensão
Total”, programa de televisão da TV Mais. Ainda,
mantém blog e o seu Portal Arruda Bastos na internet
e concorridas páginas nas redes sociais, como Twitter,
Facebook, Instagram e Youtube. É detentor da marca e
da empresa Arruda Bastos Comunicação.
Acumula, também, em sua história, robusta atuação
política, que vem desde os tempos da universidade, na
ISSN 2447-9233

...legado da sua gestão a construção
de 03 Hospitais Regionais, 26
UPAs, 22 Policlínicas, 22 CEOs,
230 Unidades Básicas de Saúde,
SAMU Regional, concursos públicos,
melhora dos indicadores de saúde,
bem como muitas outras conquistas,
obras e investimentos.
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luta contra o regime militar de 64, sempre pautando
sua atuação na coerência e nos ideais que defende.
Foi filiado ao PDT por 18 anos e, desde 2004, ao PC
doB; suplente de deputado estadual, em 1990 e, em
2015, de vereador de Fortaleza, em 1992, e ainda foi
candidato a vice-governador do Ceará em 2002 e a
vice-prefeito de Fortaleza em 2004.
Tem, em sua essência, o DNA da política que herdou
da família e principalmente do seu tio, comendador
Ananias Arruda, e do seu caráter de médico humanista
que, desde sempre, pautou sua trajetória por meio
de muito estudo, ética, compromisso, empenho e
dedicação.
Dr. Arruda Bastos tem, na sua trajetória de gestor e
médico, um feito que poucos podem apresentar: ele
foi visionário ao ser um dos primeiros empresários
da área da saúde a levar equipamentos médicos de
qualidade para os bairros, na época, considerados
mais periféricos e afastados da Aldeota e de regiões
nobres da capital. Só recentemente outros médicos e
empresários acordaram para a iniciativa do Dr. Arruda.
Essa história teve início em 1980, quando instalou
sua primeira clínica na periferia de Fortaleza, no bairro
do José Walter. Desde janeiro, daquele ano e durante
muitos anos, a sua Prontoclínica, nome com que batizou
o seu empreendimento, foi o único equipamento de
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saúde da região. Dr. Arruda recorda das dificuldades
até mesmo para se chegar, naquele tempo, ao bairro
e para convencer outros médicos para trabalharem na
região.
O tempo passou rápido e hoje, quando se prepara
para comemorar o quadragésimo aniversário de
funcionamento ininterrupto e com muita credibilidade,
a Prontoclínica, que é a queridinha do Grupo Arruda
Bastos, inicia ampla reforma e modernização de todos
os serviços oferecidos a sua grande clientela e a toda
população daquela zona da cidade. O grupo chegou a
deter oito filiais em toda Fortaleza.
O empreendimento conta com uma área de mais de
1.500 m², laboratório de análises clínicas e citologia,
serviço de fisioterapia, diagnóstico por imagem,
audiometria,
laringoscopia,
impedanciometria,

O projeto da nova Prontoclínica
Arruda Bastos inicia nesse mês de
março e prevê a ampliação de todos
os serviços atualmente oferecidos e
a criação de novos...
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atendimentos em clínica médica, ginecologia,
gastroenterologia,
hepatologia,
cirurgia,
coloproctologia, nefrologia, nefropediatria, pediatria,
otorrinolaringologia,
traumatologia,
ortopedia,
oncologia e nutrição. É, reconhecidamente, uma das
melhores e mais completas clínicas da capital. Além
do atendimento à saúde, o Grupo Arruda Bastos
disponibiliza ainda, no mesmo edifício, o escritório de
advocacia Bastos & Silveira Advogados Associados e a
empresa Arruda Bastos Comunicação.
O projeto da nova Prontoclínica Arruda Bastos inicia,
neste mês de março, e prevê a ampliação de todos os
serviços atualmente oferecidos e a criação de novos
no setor da cardiologia, traumatologia e ortopedia,
serviço de imagem com todos os modernos métodos
de diagnóstico, reforma e modernização de toda sua
estrutura de atendimento e estacionamento. Ao
completar os seus quarentas anos, Dr. Arruda deseja
que a Prontoclínica seja uma referência em estrutura
especializada para Fortaleza.
Dr. Arruda fala com carinho dos seus empreendimentos e
da família que, desde o período que ele assumiu o cargo
de Secretário de Saúde do Estado, no governo Cid Gomes,
compartilha a administração do seu grupo empresarial. O
futuro está garantido, pois conta, para tocar o seu sonho
de jovem médico, com profissionais extremamente
competentes. Casado há 39 anos com a administradora e
bacharel em Direito, Marcília Cordeiro Bastos, tem quatro
filhos: Bruno Cordeiro Bastos (radiologista), casado
com Lais Parente Bastos (gastrônoma); Lívia Cordeiro
Bastos de Araújo (neonatologista), casada com Evalto
Monte de Araújo Filho (pneumopediatra); Lilia Cordeiro
Bastos Silveira (advogada), casada com Raul Ary Silveira
(Advogado) e Lia Cordeiro Bastos Aguiar (nefropediatra),
casada com Gerardo Aguiar Neto (nefrologista),
matrimônio esse que o presenteou com seus netinhos,
Letícia, de 5 anos, e Levi, de 3. Atualmente, sua filha Lívia
está gravida de mais um netinho, o Lucca, esperado para
o mês de agosto.
Antes de iniciar seus caminhos na área da saúde
e gestão, Dr. Arruda cursou Engenharia, o que lhe
deu noções de cálculo, desenho, planejamento e
arquitetura. O seu espírito empreendedor o acompanha
de longa data e, mesmo nos anos de universidade, já
administrava sua primeira empresa: a DROGAFARMA,
que era farmácia e distribuidora de medicamentos.
Atuou também, enquanto ainda bem jovem, no ramo da
comercialização de equipamentos para construtoras. A
partir daí́, o interesse em gestão só cresceu.
Hoje, Dr. Arruda se diz realizado e pronto para enfrentar
novos desafios. Agradece a Deus pelo que conquistou,
pois, além de uma família abençoada, muitos amigos e
colaboradores, sempre atuou com amor, independência
e dedicação nas vocações da sua vida: saúde, gestão,
educação, comunicação, política, esposo, pai e agora
avô.
ISSN 2447-9233
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Reportagem: Joelton Barboza
JORNALISTA MTB 0003824/CE
E-MAIL: REDACAO@JARGOLLOMARKETING.COM.BR

MEDICINA DE EMERGÊNCIA

ABRAMEDE conta com
nova diretoria

ESQ/DIR: DRA. RAFAELA BAYAS, DRA. MARIA APARECIDA, DR. FREDERICO ARNAUD, DR. LUÍS ALEGRETE E DR. FERNANDO FERNANDES

N

a última sexta-feira, 9 de março, ocorreu em
Fortaleza, no Conselho Regional de Medicina
do Estado do Ceará (CREMEC) a solenidade
de posse da nova Diretoria da Associação Brasileira
de Medicina de Emergência (ABRAMEDE) que tem à
frente o médico cearense Dr. Frederico Arnaud que
antes era Secretário Geral da Associação.
A nova gestão da entidade é composta com por
Luiz Alexandre Alegretti Borges, do Rio Grande do
Sul, vice-presidente. Por Hélio Penna Guimarães,
de São Paulo, que está como 1º secretário e por
Maria Aparecida Braga, do estado de Minas Gerais,
como 2ª Secretária. O escalão é composto ainda por
Fernando Fernandes, do Rio Grande do Sul e Rafaela
Bayas Queiroz, do Ceará, como 1° e 2° tesoureiros,
respectivamente.
A ABRAMEDE foi fundada em 2008, na cidade de
Porto Alegre (RS), onde muitos debates, congressos
e simpósios foram realizados nesses 10 anos de
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existência. A tendência é que aumente sempre mais.
Enquanto especialidade reconhecida e com uma
sociedade que nasceu do seio da Emergência, esta
tem o privilégio de contribuir de forma efetiva para
as modificações necessárias para um atendimento
emergencial correto, seguro e humano.
O desejo da nova gestão é que a ABRAMEDE possa
estar em todos os estados brasileiros e que exista, no
mínimo, uma residência em cada capital. “Levaremos
aos quatro cantos do país as informações que
conscientizem a sociedade da importância do médico
emergencista. Será um trabalho árduo, demorado,
mas desafiador. Teremos, no final, mais uma vitória,
a consolidação da Emergência brasileira”, destacou
Frederico Arnaud.
Ainda de acordo com Dr. Frederico, precisa-se assumir
o papel de importância que cabe dentro do sistema
de saúde. Um papel central de vida, de resolução
e de reanimação. Para ele, não será aceito mais a
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Levaremos aos quatro
cantos do país as
informações que
conscientizem a sociedade
da importância do médico
emergencista. Será um
trabalho árduo, demorado,
mas desafiador.
descaracterização do setor vítima da desorganização,
ingerência ou incompetência de outros.
COMPOSIÇÃO DA ENTIDADE
A ABRAMEDE é composta pelos departamentos
de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia,
Técnicos de Enfermagem e Condutores de Emergência
e Assistência Social, órgãos associados, compostos
por profissionais de outras áreas da saúde, mas que
atuam e exercem atividades relacionadas à Medicina
de Emergência. Os departamentos são nomeados
com a finalidade de proporcionar atividades
associativas multiprofissionais, onde, desenvolvem e
aprimoram as áreas estratégicas da ABRAMEDE, ou
para executarem alguma missão especial confiadas a
elas.
É formada ainda por 14 comissões, que são órgãos de
assessoria nomeadas com a finalidade de desenvolver
e aprimorar as áreas estratégicas ou para efetuar
alguma missão especial, tais como a Comissão de
Formação do Médico Emergencista, Comissão de
Residentes em Medicina de Emergência – Adulto e
Pediátrico, Comissão Acadêmica, entre outras.
É integrada também por 12 comitês que têm a
finalidade de proporcionar a melhoria do nível
técnico-científico das diferentes áreas da Medicina
de Emergência ou para realizar alguma missão. Os
comitês são nomeados, extintos ou reformulados pela
diretoria e referendados pelo Conselho Consultivo e
Fiscal e Assembleia dos Representantes. Qualquer
associado efetivo médico, em pleno exercício de seus
direitos, poderá ser o diretor de um dos comitês, desde
que comprove capacitação e experiência no exercício
relacionado ao comitê escolhido, seja reconhecido
cientificamente pelos seus trabalhos realizados na
área e tenha a aprovação da ABRAMEDE.
A ABRAMEDE é ainda a única entidade reconhecida
pela AMB, Associação Médica Brasi-leira como
instituição com representatividade da medicina de
emergência.
ISSN 2447-9233

DR. LINDEMBERG DA COSTA LIMA, REPRESENTANDO O CREMEC

DR. FREDERICO ARNAUD, PRESIDENTE ABRAMEDE

AO CENTRO O PRESIDENTE DA ABRAMEDE, DR. FREDERICO
ARNAUD LADEADO POR EMERGENCISTAS E RESIDENTES DA
RESIDÊNCIA DE EMERGÊNCIA NO CEARÁ
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Conselheiro: Dr. Francisco José Fontenele de Azevêdo

ZONA NORTE

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

DO (RIACHO) PAJEÚ AO RIO (ACARAÚ)

Do (Riacho) Pajeú ao Rio
(Acaraú) uma Trajetória
de sucessos
N

o interior do agreste pernambucano, corre um
riacho, num trajeto entre as árvores, arbustos e
ingazeiras, das águas a caminho do mar: o Pajeú.
Em tempos de bons invernos, ele “pega” muita água e
sua correnteza fica muito forte, a ponto de afogar os que
tentam atravessá-lo. O vilarejo, que foi se urbanizando às
suas margens, se tornou cidade-município e recebeu o
nome de Afogados das Ingazeiras: uma espécie de preito
às eventuais vítimas das cheias do riacho, à sombra das
ingazeiras. Foi lá que nasceu o menino Antônio Rodrigues
da Silva, em 19 de outubro de 1949, um dia depois do dia
de São Lucas, o padroeiro da profissão médica no Brasil.
O filho do Sr. Manoel Rodrigues da Silva e da dona Quitéria
Rodrigues da Silva, como todo filho de sertanejo pobre e
sofrido, teve de aprender as primeiras letras e a tabuada
dentro de casa mesmo, com seus pais. Quanta felicidade,
porque, além das letras e números, ele foi aprendendo
também sobre fibra, força de vontade, honestidade,
seriedade e caráter. Então, quando teve de estudar
em colégios com currículos oficiais de MEC, ele “nadou
de braçada”, sem risco de se afogar, como modelo de
comportamento e do exercício da cidadania, mesmo ainda
muito jovem, quase menino. Foi assim no Externato São
Domingos Sávio e no Grupo Escolar Solidônio Leite, em
Serra Talhada, vizinha da sua Afogados. Na fase da educação
secundária – então séries ginasiais - ele continuou sendo
exemplo de virtude e educação enquanto aluno católicocristão do Seminário São José e no Colégio Cristo Rei em
Pesqueira, um pouco mais distante agora do seu Pajeú. Já
na fase de estudante secundário – atual ensino médio - e
como pré-universitário, nos colégios estaduais de Campina
Grande e Recife, respectivamente, suas qualidades morais
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Mas o Tejo não é mais belo que o
rio que corre pela minha aldeia...
(Fernando Pessoa)
e intelectuais continuaram se sobressaindo, servindo
de exemplo para todos que conviviam com ele, intra ou
extramuros das escolas.
Todos sabemos: água é vida. E, no agreste pernambucano,
no semiárido nordestino como um todo, sabemos bem
mais sobre a sua importância para a qualidade de vida
de cada um; máxime, para as questões de saúde. No
torrão do menino Antônio, com muita ou pouca água no
Pajeú, floresciam as ingazeiras com abundante oferta de
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frutos que têm muitas propriedades medicinais, ricas em
minerais e vitaminas. Pode até não ser fato (mas poderia
sê-lo também), mas quem sabe se a curiosidade aguçada
do menino Antônio não tenha percebido os benefícios da
fruta para a saúde da família e dos seus amigos e tenha
começado ali o seu pensamento em ser médico? Depois ele
recebeu outras influências: nas escolas em que estudou,
nos seminários, na convivência com conterrâneos seus de
mais idade que já tinham em número significativo optado
pela carreira médica.
Em 1971, ele prestou vestibular e foi aprovado para cursar
a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Pernambuco.
Entretanto, o Tejo não é mais bonito, pois, no início de
1978, morando na grande Recife, banhada por dois rios
- Capibaribe e Beberibe - o médico Antônio Rodrigues da
Silva começou a exercer suas habilidades em benefício dos
pernambucanos. Recife, metrópole de tradições históricas
e culturais, capital da grande capitania de Pernambuco
no Império, que alcançava em extensão geográfica as
terras do nosso estado do Ceará, somente muito depois
desmembrado geopoliticamente da capitania-mãe. Pois
bem, o Antônio tinha tudo do que precisava para continuar
morando em Recife, progredir financeiramente, constituir
família e gozar justamente os louros das suas muitas
vitórias profissionais e pessoais, ficando por lá mesmo.
Tinha até 2 “tejos” à sua disposição, mas eles não eram
tão bonitos quanto o Pajeú da aldeia dele.
Dr. Antônio se “encontrou” em Recife e achou a felicidade,
principalmente quando constituiu família, se casando com
a sua paixão de adolescente, a enfermeira e pedagoga
Maristela Gomes Rodrigues, que lhe deu os filhos Maristela
Rodrigues Gurgel, hoje administradora de empresas, e o
Rodrigo Gomes Rodrigues, hoje advogado. Eles lhes deram
as netas Sophia e Alice. Quem iria querer mais felicidade e
realização do que aquela que a família do Antônio trouxera
para ele?
O menino-adolescente Antônio saíra de Afogados, se
distanciara do riacho Pajeú, mas o riacho e as ingazeiras
não saíram nem se distanciaram dele. Parecia até que ele
vivia com saudades da vida mais pacata do interior, dos
banhos de rio sem poluição, do sabor adocicado dos ingás.
Acho aliás que esse é um desejo latente em todos nós:
voltar às origens ou a algum ambiente que se assemelhe
a elas. Então ele resolveu começar tudo de novo: arrumou
seu matulão e os dos familiares e “subiu” no mapa até o
interior do Ceará, a antiga colônia do seu Pernambuco. Veio
morar aqui pertinho de nós, em Santa Quitéria, às margens
do riacho dos Guimarães que se parecia muito com o seu
querido Pajeú.
De lá pra cá, para as margens do Acaraú, não foi necessária
outra aventura ou outro recomeço. O que aconteceu,
para felicidade de nós todos cearenses do norte, foi
uma integração/interação afetiva com o coletivo social
de Sobral e de toda a região e, em particular, com a
comunidade de saúde, mais particularmente ainda com os
ISSN 2447-9233

seus colegas de profissão médica. Em Santa Quitéria e em
Sobral, por muitos anos, o Dr. Antônio Rodrigues da Silva
vem emprestando suas qualificações profissionais como
cirurgião geral e ultrassonografista a quantos sejam os que
acorrem a ele em busca de linimentos para os males do
corpo e para as angústias da alma, seja em seu consultório
particular seja no hospital UNIMED em Sobral.
Já são 40 anos de atividades incessantes. Uma longa
trajetória, repleta de sucessos, definidos pelos diagnósticos
acertados e pelas terapêuticas sempre eficientes e
eficazes que trazem novo ânimo e qualidade de vida
para os que têm o privilégio e a “iluminação” de procurar
socorro nos conhecimentos do Dr. Antônio. A intensidade e
o sentimento do dever cumprido com qualidade, pletórico
de êxitos só podem ser comparados às cheias caudalosas
e imponentes do seu riacho Pajeú, na sua Afogados das
Ingazeiras.
Dr. Antônio Rodrigues da Silva, viajante incansável, porque
um aprendiz permanente das coisas do mundo, amigo
verdadeiro dos verdadeiros amigos e da família, bem como
amante incondicional das netas Sophia e Alice: a UNIMED
de Sobral se sente muito honrada e, ao mesmo tempo,
com uma grande dívida de gratidão para com você. Pelos
muitos bons serviços que você tem oferecido aos clientes
dos planos de saúde da sua cooperativa. Nossa trajetória
só tem sido de sucesso, porque tem podido contar com
histórias de vida e trajetórias de sucesso como as suas.
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Reportagem: Equipe Argollo Marketing

CENTRO SUL

E-MAIL: REDACAO@JARGOLLOMARKETING.COM.BR

UNIMED CENTRO SUL DO CEARÁ

Relatório de Gestão e
Evolução da Cooperativa
2005 a 2017
C

aros cooperados, meu sentimento é de gratidão
a Deus, pois acredito que é Ele que me capacita
em todas as áreas da minha vida.
Como podemos ver e os números nos mostram,
que foi tudo administrado de forma clara, objetiva
e assertiva.
Uma cooperativa que consegue dar resultados
positivos durante 8 anos consecutivos, de 2010 a
2017, mostra que nossa equipe tem uma gestão
alicerçada, que consegue aprimorar processos, gerar
resultados positivos e é capaz de definir estratégias.
Pensamos que é assim que se constrói uma
cooperativa ágil, ética e transparente. Tivemos um
ano de 2017 marcado pela recessão econômica,
na qual a saúde suplementar perdeu cerca de um
milhão e meio de clientes. Nós fizemos uma prorata positiva de 58% (340 mil reais) do resultado.
Quero agradecer a todos os cooperados que
acreditaram e continuam acreditando na nossa
gestão. Ouso dizer que queremos preparar a Unimed
Centro Sul do Ceará para crescer e se desenvolver
com solidez financeira, lucratividade e invejável
estrutura de atendimento.
Encerro citando Gandhi: “Um “não” dito com
convicção é melhor e mais importante que um “sim”
dito meramente para agradar, ou, pior ainda, para
evitar complicações”.
Dr. Paulo Henrique Fonseca Vieira Presidente
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Conselheiro Prof. Dr. José Herculano da Silva

REGIÃO DO CARIRI

MÉDICO ORTOPEDISTA, EX-PROF. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UPE,
CREMEC Nº 5948, RQE Nº 5574
E-MAIL: AMIGOSDACIENCIA@BOL.COM.BR

CASO CLINICO ORTOPEDIA

Lombalgia em atletas
S

aúde e bem estar são preocupações cada vez mais
frequentes na sociedade moderna, e a prática
esportiva constitui com um ponto fundamental.
Esportes radicais e de impacto assim como as
modalidades tradicionais ganham novos seguidores,
levando um número maior de lesões relacionadas ao
esporte. A incidência de lesões da coluna vertebral
relacionadas à prática de esportes é estimada em 10
a 15%, por isso devemos lembrar que lombalgia é um
sintoma e não um diagnóstico. Estudos sugerem uma
incidência de lombalgia na população de 50 a 80% ao
longo da vida, em comparação com a população geral,
porém os atletas são melhores de condicionamento e
têm fatores de proteção, contribuindo para incidência de
lombalgia em aproximadamente 30%, o que gera fatores
de risco, como levantadores de peso, lutadores, golfistas
e bailarinos. A causa mais comum são traumas das
partes moles, ocorrendo em músculos e ligamentos, que
aparece 24 a 48 horas após o evento e requer repouso
por 2 a 4 semanas o que gera doenças degenerativas
(discopatia precoce), hérnia discal assim como fraturas
ou microfraturas. Portanto, 90% das dores lombares
são “mecânicas” e apresentam solução espontânea em
regra geral, mas causas não mecânicas são incomuns
e devemos lembrar da espondiloartrite, infecção na
coluna vertebral, osteoporose, neoplasia e outros. No
atleta, especificamente, sempre, não devemos esquecer
da espondilólise e espondilolistese, classificada como
fratura de estresse, considerada, desde que se prove
ao contrário, causa maior da lombalgia no atleta jovem,
apresentando, então, encurtamento de isquiotibiais
dor à hiperextensão, à palpação do processo espinhos,
radiculopatia e lordose aumentada, requerendo,
assim, cuidados específicos de imagem com RX e RNM,
sacroleite e síndrome do piriforme, assim como alguns
fatores como condicionamento geral ruim, sobrecarga
ou carga repetitiva, aumento abrupto da intensidade
de treino e técnica inadequada da prática dos esportes
em que esses fatores aumentam a probabilidade de dor
lombar em 3 vezes mais, em relação ao atleta que nunca
teve dor. Quando diante de um atleta com dor lombar
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baixa, irradiada para as nádegas ou região posterior da
coxa, saibamos que é um padrão comum de desconforto
amplo, uni ou bilateral, evoluindo insidiosamente,
mas pode apresentar fase aguda, enquanto o repouso
proporciona o alívio. Não devemos esquecer que a
relação esporte e coluna vertebral irá contribuir para o
corpo de maneira geral. Porém ressalta a importância
da prevenção, além de fundamental para o sistema
cardiovascular, sendo pertinente à prática de atividades
físicas para inúmeros benefícios.
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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

ALTERAÇÕES FUNCIONAIS

Benignas das Mamas
(AFBM)

A

s AFBM são caracterizadas além da dor, pelo
espessamento e nodularidade do tecido mamário.
Geralmente, aparecem como microcistos,
macrocistos e nodularidade que incidem no menacme,
tornando-se mais evidente no período pré-menstrual
e geralmente desaparecendo na menopausa. Tudo
que a paciente percebe em sua mama ocorre devido
a um efeito funcional cíclico dos hormônios no tecido
mamário feminino. A proliferação do epitélio e do
estroma mamário ocorre devido ao efeito sinérgico
do estradiol e da progesterona. Tudo descrito até
este momento é tema abordado no consultório do
mastologista diariamente, pois essa entidade clínica
ocorre em aproximadamente 70% das mulheres. A dor é
um dos sintomas que deixa a paciente bem preocupada
e ansiosa, pois, habitualmente, leva a um aumento da
ISSN 2447-9233

percepção da existência do diagnóstico de câncer de
mama. E, quando essa palavra chega ao consciente
dessa mulher, os sintomas se exacerbam e rapidamente
ela bate à porta de um consultório do especialista
para uma avaliação. Às vezes, essa mulher passa
primeiro em algum ultrassonografista e, nessa ocasião,
aparecendo alguma alteração, como cistos ou nódulos,
ela geralmente chegará com uma ansiedade bem maior.
O mastologista avalia o quadro da paciente e, na grande
maioria das vezes, não passa de AFBM. É importante
que fique claro que essas alterações supracitadas não
são preditivas de câncer de mama, todavia, ocorrendo
esses sintomas, não deixe de comparecer para uma boa
avaliação. O mastologista é a pessoa apropriada para
avaliar e lhe dar as melhores orientações.
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Reportagem: Jornalista Joelton Barboza
JORNALISTA MTB 0003824/CE
E-MAIL: REDACAO@JARGOLLOMARKETING.COM.BR

SAÚDE HOSPITALAR

Hospital Geral de
Brejo Santo Deputado
Welington Landim possui
nova estrutura
O

Hospital Geral de Brejo Santo Deputado Welington
Landim (HGBSWL) é reconhecido, há mais de
25 anos no estado do Ceará, pela excelência
médica e corpo clínico altamente qualificado, junto ao
atendimento humanizado. Hospital Polo, como referência
microrregional por sua integralidade na atenção à saúde,
atendende todas as camadas da população, recebe
também pacientes de cidade próximas como Milagres,
Aurora, Barro, Jati, Abaiara, Porteiras, Mauriti e Penaforte.
Foi feita, recentemente, uma ampla e completa reforma
na área de emergência, recepção principal, setor de
imagens, laboratório e construção de uma nova ala de
apartamentos projetados para o atendimento do público
de gestantes por convênios e particular.
O local atualmente conta com espaço amplo e
confortável, três recepções com atendimento por senhas,
agregadas ao sistema SARAH (Sistema de Gestão
Integrada do Hospital), sala própria de classificação de
risco, 124 leitos, 20 apartamentos, Serviço de Urgência
e Emergência funcionando 24h, Centro de Imagens,
Laboratório de Análises Clínicas, Consultórios, Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), UCINCo ( Unidade de Cuidado
Intermediário Neonatal Convencional) , Centro Cirúrgico
e Centro Obstétrico. Dispõe ainda de equipamentos de
última geração.
A gestão desta instituição é composta por: Enfermeira
Dra. Iana Isis Tavares Lucena Nicodemos, presidente
do Instituto Madre Teresa de Apoio à Vida (IMTAVI), Dr.
Geraldo Welilvan Lucena Landim, Superintendente de
Ensino, Pesquisa Capacitação e Coordenação Médica;
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Dr. Francisco Wider Lucena Landim, Superintendente
de Planejamento e Gestão; Dr. João Werbert lucena
Landim, Diretor Clínico; Dr. Arnaldo Lucena Madeiro,
Diretor Técnico, e Dra. Diana Alves de Lucena Landim,
Coordenadora de Enfermagem.
Atualmente a instituição dispõe de um corpo clínico
altamente qualificado, sendo 59 médicos, 75
técnicos de enfermagem, além de 18 enfermeiros,
03 fisioterapeutas, 01 psicólogo, 02 farmacêutico,
02 biomédicos, 01 assistente social e outros 97
colaboradores. Somando 258 profissionais, estes são
instruídos a dar aos seus clientes todo o conforto e
atenção necessária. É importante frisar que o hospital é
referência no tratamento de gestantes.
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NÚMEROS DO HGBSWL EM 2017
INTERNAÇÕES
Clínica Cirúrgica 2349
Clínica Médica 2964
Clínica Obstetrícia 2027
Clínica Pediátrica 241
ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS
Clínica Cirúrgica 3362
Clínica Médica 39311
Clínica Obstétrica 2909
Clínica Pediátrica 16
ATENDIMENTOS NA EMERGÊNCIA
Clínica Cirúrgica 1447
Clínica Médica 36418
Clínica Obstétrica 2867
Clínica Pediátrica 14

PARTOS
Normais 557
Cesárias 1166
CIRURGIAS REALIZADAS
Cirurgia Geral 1303
Traumatológica 838
Obstetrícia 1268
Demais Especialidades 175
EXAMES
Laboratoriais 147048
Raio-X 8224
Ultrassonografias 10588
Tomografias 2639
Mamografias 1424
Endoscopias 1333

Av João Inacio Lucena, 1255 - Centro - Brejo Santo, CE - CEP: 63260-000
Fone: (88) 3531-1176 | contato@hgbswl.com.br | www.hgbswl.com.br
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