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Ano V | Ed. XXIX | Especial Dia do Médico 2009 | O MELHOR DO BRASIL É O BRASILEIRO!

Parabéns doutuores Vitoriano Barbosa (Cadeira nº 28) e Alberto Lima de Souza (Cadeira nº 07) novos imortais da medicina cearense!

GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA. 
VOCÊ ESTUDA QUANDO E ONDE QUISER, SEM ABRIR MÃO DA QUALIDADE.  

Graduação em 4 anos: 
• Administração
• Ciências Contábeis 
• Pedagogia

Graduação em 2 anos: 
• Gestão de Recursos Humanos
• Marketing
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INSCREVA-SE!

www.estacio.br 

Livros didáticos incluídos*

0800 282 3231

• Uma das melhores instituições 
   de ensino superior do país.
• Aulas teletransmitidas ao vivo 
   ou disponíveis na internet.
• Acesso direto aos professores.
• 54 pólos em todas as regiões do país.
• Mesmo diploma da graduação presencial.
• Central de Ensino 24h
• Cursos autorizados pelo MEC.

Atendimento especializado 
com professores de cada disciplina.

Cinquentenário 
do CREMEC

E
m 09 de setembro de 1959, quase dois anos após ter 

sido publicada a Lei 3268 de 30/09/1957, criando 

os Conselhos de Medicina, sob a presidência do Dr. 

Joaquim Eduardo de Alencar ... continua pág. 07

NESTA EDIÇÃO

Pág. 02
- Editorial
- Programação XXIV Outubro Médico

Pág. 03
- Eu tenho risco de ter 
Descolamento de Retina?

Pág. 04
HGCC é premiado no 
HumanizaSUS 2009

Pág. 05
Comissão de Capacitação de 
Órgãos do Hospital de Messejana

Pág. 06
Dr. Marcelo Gurgel
A organização da seleção da 
residência médica do SUS no Ceará.

Pág. 07
Dr. Lino Holanda
Cinquentenário do CREMEC

Pág. 08
Brain Storm

Pág. 09
Projeto ensino responsável

Pág. 10
Discurso Colação de Grau Turma 
Medicina FMJ 2009.1 “Cultivando 
um Sonho e Vivendo uma realidade” 
Patrono Prof. Roberio Motta

do

do

UM VEÍCULO COMPLETO E INDEPENDENTE À SERVIÇO DA CATEGORIA MÉDICA

Conhecendo 
a Diretora da 

FMJ - Faculdade 
Medicina de 
Juazeiro do 

Norte.
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Parabéns Associação Médica Cearense pela realização do XXIV Outubro Médico, de 29 a 31 de Outubro em Juazeiro do Norte/Ce

Programação XXIV Outubro Médico, de 29 a 31 de outubroSalve o 
Dia do 
Médico!
Por: Jorn. Juvenal Menezes
Reg. Prof. 1947 DRT/CE
juvenalferreira@hotmail.com

(85) 8762.2207

M
ais um Dia do 
Médico acontece, 
mas para o médico, 
profissionalmente 
pouca coisa acontece.

Que as entidades médicas 
prossigam com o mesmo ardor 
na defesa de um profissionalismo 
médico que faça justiça ais 
representantes pela manutenção 
da vida humana.
O Jornal do Médico estará sempre 
a disposição das entidades 
para a divulgação que abriguem 
interesses da categoria médica.
Um período de gratas celebrações 
estamos vivenciando com O Dia 
do Médico, Cinquentenário do 
CREMEC, 80 Anos do Hospital 
Dr. Cesar Cal’s, Posse dos Novos 
Imortas na Academia Cearense 
de Medicina e as novidades do 
Coração Artificial do Hospital 
de Messejana Dr. Carlos Alberto 
Studar Gomes.
Todas essas celebrações foram 
emolduradas pelos inúmeros e 
brilhantes congressos ocorridos 
em Fortaleza que projetaram mais 
ainda a saúde do Ceará no Brasil.
Registramos também os avanços 
científicos e tecnológicos 
verificados no Hospital de 
Messejana Dr. Carlos Alberto 
Studart Gomes, que tem como 
destaque o Coração Artificial 
que será produzido nesta 
cidade, através do competente 
empresário Beto Studart.
Muitos outros assuntos são focados 
nessa edição que esperamos venha 
ser do agrado de todos.
Encerramos com um PARABÉNS 
DOUTORES.
UM DIA DO MÉDICO repleto de 
louvores!
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SOLENIDADE DE ABERTURA DO XXIV 
OUTUBRO MÉDICO
Data: 29/10/2009
Local: Auditório José Bezerra de Menezes – 
Verdes Vales Lazer Hotel
Horário: 20h
Palestrante: Dr. Florentino de Araújo 
Cardoso Filho

HOMENAGENS ESPECIAIS:
•Prof. Dr. Renan Magalhães Montenegro
•ONG Anjos da Enfermagem
•Prof. Dr. Sabino Pinho Neto

HOMENAGEM PÓSTUMA
Dra. Maria Selma Lins Tavares Bezerra

UNIDADE DE MEDICINA INTERNA
Módulo de Cardiologia:
II Jornada de Aterosclerose e Doença 
Coronariana da Sociedade Cearense de 
Cardiologia – Regional Sul
•Avanços no Manejo da Doença 
Aterosclerótica Coronariana à Luz de 
Evidências Recentes
•Como atingir as metas lipídicas propostas 
pela IV Diretriz Brasileira de dislipidemia e 
Aterosclerose?
•Intervenções sobre o tabagismo: custo, 
benefício e impacto na redução do risco de DAC

Módulo de Nefrologia:
•A nova Fronteira de Pulsoterapia na Nefrite 
Lúpica
•Nefropatia Diabética – Aspectos e 
Apresentações Clínicas Incomuns
•Hipertensão Essencial x Hipertensão 
Secundária – Diagnóstico

IV Jornada de Gastroenterologia do Cariri
•Esteatohepatite Não Alcoólica (NASH)
•Nódulo Hepático – Como Investigar
•Prevenção da HDA Primária no Cirrótico
•Terapia Biológica na DII: Quando e Como?
•DRGE: Refratariedade ao tratamento. 
Clínico, quando operar?
•Helicobacter pylori – 25 anos depois

I Jornada de Endocrinologia e Diabetes do 
Cariri
Módulo de Endocrinologia
Experimentação Terapêutica, Análise 
Crítica e Experiência Clínica com os 
Incretinomimétricos
Módulo de Diabetes
Tratamentos e Controvérsias em Diabetes 
Mellitus
•Dislipidemias em Diabéticos – Quando, 
como e por que tratá-las?
•Novos consensos terapêuticos – ADA, EASD 
e SBD. Qual a melhor abordagem terapêutica 
a seguir?
•Insulina Glargina e câncer: é o análogo de 

insulina um cancerígeno ou apenas um efeito 
adverso de todas as insulinas?
Módulo: “Controvérsias em Endocrinologia”
“Avanços no Conhecimento da Síndrome 
Metabólica”
•O papel do Tecido Adiposo na Resistência à 
Insulina
•Padrão de distribuição de gordura corporal 
na síndrome metabólica – Só importa a 
circunferência abdominal?
•Síndrome Vestibular – Um Novo 
Componente da Síndrome Metabólica
•Síndrome Metabólica e Transtornos Mentais

UNIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA:
•Infecções Congênitas: Toxoplasmose, Sífi lis 
e Hepatite B
•Uso de Misoprostol em Obstetrícia
•Terapia anti-hipertensiva na gravidez e 
Sulfatação: Como e quando realizar?
•SOP e infertilidade: Quando utilizar 
metformina?
•Rastreamento de anormalidades 
cromossômicas
•Como diminuir incidência de cesárea no 
Brasil
•Ultrasonografi a Morfológica
•Sangramento Vaginal Anormal

UNIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA:
•Anticoncepção Hormonal e sangramento 
indesejado: Como conduzir?
•Endometriose x Infertilidade
•Mioma: Tratamento clínico x Laparoscópico 
x Histeroscópico
•HPV

UNIDADE DE CLÍNICA CIRÚRGICA:
Módulo de Cirurgia Vascular
Módulo de Cirurgia Oncológica
•Abordagem do Nódulo da Tireóide
•Abordagem do Nódulo Mamário
•Cirurgia crânio-facial

Módulo de Cirurgia Bariátrica
• Tratamento Cirúrgico da Obesidade
• Status da Cirurgia do Diabetes
• Centro Médico de Excelência em Cirurgia 
Bariátrica

Módulo do Sistema Digestório
•Abordagem do Paciente com Icterícia 
Obstrutiva
•Icterícia Obstrutiva – Papel da 
Colangioressonância, da Endoscopia, da 
Radiologia Intervencionista, da Cirurgia
•Abordagem do paciente com Hemorragia 
Digestiva - Visão do Clínico, Endoscopista e 
Cirurgião

UNIDADE DE PEDIATRIA E ATENÇÃO 
PRIMÁRIA DE SAÚDE:
EMERGÊNCIAS EM PEDIATRIA

•Asma aguda Grave: Como conduzir?
•Obstrução Respiratória Alta: A importância 
de uma intervenção precoce
•Dilemas éticos na Emergência Pediátrica
•A criança em choque: Condutas que salvam

CRESCIMENTO INFANTIL
•Avaliando e Intervindo adequadamente
•Novas Curvas de Crescimento
•Educação Nutricional- Novas Diretrizes

ENDOCRINOLOGIA
•Distúrbios Nutricionais mais freqüentes
•Corticoterapia: Uso racional em Pediatria
•Baixa Estatura – Avaliação Clínica e 
Abordagem
•Corticoterapia: Uso racional em Pediatria

OTORRINOLARINGOLOGIA
•Queixas mais freqüentes em Pediatria: 
Discussão sobre Faringotonsilites, 
Rinossinusites e Otites.
•Triagem Auditiva Universal Neonatal
•Colóquio- Otorrinolaringologia

 PALESTRANTES
Dra. Adriana Costa e Forti
Dra. Ana Paula Abreu
Dra. Ana Paula Montenegro
Dra. Ana Rosa Quidute
Dra. Annya Costa Araújo de Macedo Góes
Dr. Angelo Roncalli Ramalho Sampaio
Dr. Cláudio Régis Sampaio Silveira
Dra. Cristina Facanha
Dra. Elisabeth de Francesco Daher
Dr. Florentino de Araújo Cardoso Filho
Dr. Francisco Sérgio Rangel de P. Pessoa
Dr. Franklin Martins
Dr. José Milton de Castro Lima
Dr. Josias Alves Cavalcante
Dr. Jorge André Cartaxo Peixoto
Dra. Lúcia Libanez B.C.Braga
Dr. Lúcio Flávio Gonzaga Silva
Dr. Luiz Gonzaga de Moura Júnior
Dr. Marcelo Otoch
Dr. Marcelo de Pontes Rocha
Dr. Márcio Studart
Dr. Márcio Alves Martins
Dr. Nélio Barreto Vieira
Dr. Paulo Guimarães
Dr. Renan Montenegro Jr.
Dr. Ricardo Rangel P. Pessoa
Dra. Silvana Maria Coêlho Pimentel
Dr. Valencio Pereira de Carvalho
Dra. Virginia Fernandes

Palestrantes de outros Estados
Dr. Emilio Hipolito (RN)
Dr. Joel Alves Lamounier (MG)
Dr. Luiz Gonzaga (PE)
Dr. Olimpio Morais (PE)
Dr. Sabino Pinho Neto (PE)
Dr. Sérgio Cabral (RJ)
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80 anos de fundação do Hospital Geral Dr. César Cals um grande motivo para uma alegria geral!

O 
descolamento de retina 
é uma das patologias 
mais graves que pode 
acometer os nossos 
olhos. O reconhecimento 

precoce dos sintomas é fundamental 
para o imediato tratamento e 
recuperação visual. São mais comuns 
em algumas patologias como miopia 
(quanto maior o grau maior o risco) 
e diabetes. Sessenta por cento dos 
casos se deve a uma fragilidade 
retiniana preexistente, na maioria das 
vezes não conhecida pela pessoa e 
dificilmente detectada em exame de 
rotina pelo oftalmologista.

Quais os 
sintomas mais 
comuns?
Os sintomas mais comuns são 
a percepção de imagens em seu 
campo visual como linhas, aranhas, 
moscas ou pontos que se movem, 
chamados pelos médicos comumente 
de “moscas volantes”. É comum 
também a percepção de flashes de 
luz ou manchas do tipo cortina que 
aparecem sem um motivo aparente.
Na maioria dos casos estes sintomas 
não são causadores de preocupação, 

pois se devem a mudanças 
metabólicas ou alterações próprias 
do envelhecimento do olho. Porém, 
em uma fração dos casos podem 
ser sintomas premonitórios de um 
descolamento de retina.
Se você tem estes sintomas ou é 
portador de miopia alta, converse 
com o seu especialista em retina 
sobre suas queixas.

O Dr. Fábio Trindade é preceptor 
do Curso de Especialização em 
Oftalmologia do Hospital de Olhos Leiria 
de Andrade, Chefe do Departamento 
de Retina da Clinica Wantan Laércio, 
Médico Especialista em Oftalmologia 
pelo Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia pelo Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia, Fellowship em Retina 
e Vítreo Clínica e Cirúrgica pelo CBCO, 
CEROF e CBV (Goiânia e Brasília).

Eu tenho risco de ter Descolamento de Retina?

8 de Outubro 
Dia Mundial da 
Visão

A visão é o que mais se precisa para 
a alegria em nosso viver.
É muito bom ser chamado de uma 
pessoa de visão.
A visão que retratamos hoje é a 
visão ótica, essa é que está sendo 
comemorada.
Nesse dia vamos parabenizar com 
alegria os nossos queridos médicos 
da oftalmologia e abrilhantando 
essa data publicamos o artigo do 
Dr. Fábio Trindade cujo material 
colhemos em um de seus folhetos 
de divulgação. 

Educação e arte para a recuperação de pacientes

A
s pacientes da Casa da 
Gestante e de blocos de 
Ginecologia e Obstetrícia 
recebem mais uma 
atenção especial, voltada 

para a psicopedagogia, com base 
nas ações contempladoras de um 
atendimento eficaz, voltado também 
para o lado cultural, emocional e 
ocupacional.
Com o objetivo de fortalecer cada 
vez mais a construção do ensino 
e aprendizagem das usuárias do 
Hospital, foi implantado o Projeto de 
Psicopedagogia Hospitalar, que tem 
como objetivo ajudar na recuperação 
das pacientes, com um trabalho 
sobre diversos temas ligados à saúde, 
como gravidez na adolescência, 
AIDS, dengue, doenças sexualmente 
transmissíveis, diabetes, entre outras.
De acordo com Zilma Nunes, 
enfermeira e coordenadora do 
projeto, são desenvolvidos trabalhos 
de arte, aprimorando a aprendizagem 
e fixação de temas, bem como o 
bem-estar das pacientes, ao evitar 
a ociosidade. “Com as práticas, 
trabalhamos a matemática, o 
raciocínio lógico, cores, coordenação 
motora, etc.”, acrescenta ela.

Os encontros consistem em uma 
palestra educativa, seguido do 
trabalho manual, que são realizados 
na própria unidade.
Também faz parte do projeto os 
cursos de Preparação para o Parto, 
que está na nona edição. O curso 
acontece uma vez por mês e é voltado 
para todas as gestantes que fazem 
tratamento no César Cals ou em 
qualquer outra unidade.

Durante três dias, são abordados 
temas como o processo de 
humanização do parto, as práticas 
aconselháveis durante o parto, as 
posições adequadas e o incentivo ao 
parto natural. O parto humanizado 
vai desde o acolhimento da gestante, 
na entrada da maternidade, passa 
pelo apoio psicológico e emocional, 
durante o trabalho de parto, até a 
chegada do bebê.

Fonte: ASCOM Hospital César Cals
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Dr. Beto Studart entra na História da Saúde com o coração artificial. 

HGCC é premiado no HumanizaSUS 2009

O 
Hospital César Cals 
foi premiado no 2º 
Seminário Brasileiro 
de Humanização, com  
dois, dos três trabalhos 

apresentados, ocorrido em 
Brasília, de 5 a 7 de agosto desse 
ano. O evento teve como objetivo 
trocar experiências, levando em 
consideração o aprimoramento do 
SUS - Sistema Único de Saúde.
Os trabalhos premiados são de 

autoria do diretor geral do HGCC, 
Valdy Ferreira de Menezes, do 
diretor Administrativo Marcos 
Roberto Arruda Bastos, do médico 
Ernani Ximenes Rodrigues, da 
enfermeira Solange Paiva, da 
assistente social Sara Frota 
Marcelo e da bioquímica Geni 
Rodrigues Loiola Coelho.
O primeiro é sobre o dispositivo 
Visita Aberta, ressaltando as 
etapas de implantação, aspectos 

positivos relacionados ao usuário, 
as mudanças ocorridas depois 
da implantação do novo horário 
de visita. Há destaque para a 
promoção da qualidade de vida, a 
redução das visitas extras, etc. Já 
segundo trabalho faz referência 
à humanização no atendimento, 
durante a realização do teste do 
pezinho, fazendo uma triagem das 
possíveis patologias nos recém-
nascidos para atuar precocemente 

na investigação diagnóstica 
e prevenção de seqüelas 
irreversíveis.
Também foi apresentado o 
trabalho da assistente social Sara 
Frota Marcelo sobre o direito que 
toda criança tem de ser registrada 
e a ação do HGCC de registra todos 
os bebês nascidos na maternidade 
do hospital.

Terapia do Riso contra a infecção hospitalar

A 
infecção hospitalar é uma 
preocupação constante 
em todo hospital. E no 
HGCC não podia ser 
diferente. Com o objetivo 

de prevenir e evitar infecções, a
Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar - CCIH, juntamente com 
a equipe da Terapia do Riso, que 
realiza um trabalho de descontração, 
de terapia, voltado para a alegria, 
para o riso, desenvolve um projeto 
que busca conscientizar pacientes e 
acompanhantes sobre como evitar a 
infecção hospitalar.
A equipe da Terapia do Riso e as 
enfermeiras da CCIH visitam todas as
enfermarias. Em meio às brincadeiras, 
eles transmitem, por meio de 
atividades lúdicas, lições sobre os 
cuidados para se evitar a infecção. 
“Os pacientes e visitantes aprendem 
de forma educativa e alegre, 
conseguindo esquecer os problemas 
e observando melhor as medidas 
contra a infecção”, destaca Sívia Maria 
Paiva Almeida, enfermeira.
Lavar as mãos é a atitude 
mais simples e eficaz contra a 
infecção hospitalar, tanto para 
os profissionais, pacientes, 
acompanhantes quanto para os 
visitantes. Além disso, recebem 

destaques outras situações, como 
não sentar na cama do paciente bem 
como não fumar. Posteriormente, 
outras medidas também serão 

trabalhadas, como maior atenção 
com o paciente e e o cuidado que o 
acompanhante deve ter para não sair 
do hospital com a roupa utilizada nas

enfermarias.
A Terapia do Riso e a CCIH realizam 
esse trabalho nas segundas e sexta-
feiras, sempre no período da manhã.

Fonte: Ascom Hospital César Cals

Fonte: Ascom Hospital César Cals
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Cinquentenário do CREMEC e título de Cidadão Cearense ao Dr. Ivan Moura Fé seu presidente fazem a medicina ficar sorridente! Parabéns!

Comissão de 
Captação de Órgãos 
do Hospital de 
Messejana 

N
os últimos três meses 
deste ano, 58 córneas 
foram captadas pela 
Comissão Intra-Hospitalar 
de Captação de Órgãos e 

Tecidos para Transplante (CIHDOTT) 
do Hospital de Messejana Dr. Carlos 
Alberto Studart Gomes. A Comissão 
vem realizando um admirável 
trabalho em beneficio de pacientes 
que aguardam na fila por um 
transplante de córneas em outros 
hospitais do Estado. “Esse trabalho 
vem alcançando sucesso graças a 

mobilização da equipe da CIHDOTT, 
que incessantemente atua realizando 
o trabalho de sensibilização nas 
UTI´s e Unidades de Internações 
do Hospital”, revelou Graça Torres, 
coordenadora da Comissão. Ela 
acrescentou ainda que a busca é 
diária e realizada 24 horas, por uma 
equipe composta por 4 enfermeiras, 
um médico e uma assistente social. 

“A meta de 20%, do total de 
potenciais doadores falecidos mês, 
estipulada pela portaria N° 1262, de 

16 de junho de 2006, do Ministério 
da Saúde, sempre é ultrapassada pela 
equipe da CIHDOTT, o que revela os 
plenos resultados desse trabalho”, 
informou a diretora do Hospital de 
Messejana, Socorro Martins.   

A CIHDOTT foi instituída a partir 
da portaria 1.752, do Ministério 
da Saúde, de setembro de 2005. A 
portaria determina que em todos 
os hospitais públicos, privados e 
filantrópicos com mais de 80 leitos 
é obrigatória a existência de uma 

comissão de captação de órgão. “No 
Hospital de Messejana, a comissão 
identifica possíveis potenciais 
doadores, sensibiliza a família para o 
ato de doar e realiza um trabalho de 
educação com funcionários e equipes 
multidisciplinares de saúde, para que 
todos estejam envolvidos e aptos a 
identificar doadores”, revelou Graça 
Torres, coordenadora da comissão. A 
CIHDOTT ainda agiliza o processo de 
doação, otimizando o diagnóstico da 
morte encefálica para que os órgãos 
sejam doados a tempo.

Fonte: Ascom Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Hospital de Messejana realiza 
Capacitação em Retirada de Órgãos 

D
entro da programação da 
XI Campanha Nacional 
de Doação de Órgãos, o 
Hospital de Messejana Dr. 
Carlos Alberto Studart 

Gomes realizou nos dias 21 e 22 
de setembro, Curso de Capacitação 
de Retirada de Múltiplos Órgãos. A 
iniciativa foi do Hospital de Messejana, 
em parceria com a Associação Brasileira 
de Transplante de Órgãos (ABTO) e 
Secretaria da Saúde do Estado (SESA). 
O objetivo do curso foi preparar 
cirurgiões ainda não envolvidos 
com a captação de órgãos. Entre os 
assuntos vistos no curso, a Legislação 
na Doação de Órgãos e a Retirada e 
Preservação de Múltiplos Órgãos. No 
Centro de Pesquisas Experimentais 
do Hospital de Messejana  foram 

realizados procedimentos em Suínos.
O Ceará é o Estado que teve o maior 
crescimento da taxa de doadores no 
Nordeste e superou a média nacional 
no número de transplantes de coração 
nos seis primeiros meses deste ano. 
Com 2,6 transplantes por milhão de 
pessoas, bateu a média nacional de 1,1. 
Os dados são da Associação Brasileira 
de Transplante de Órgãos. “O modelo 
do Ceará tem dado certo e deve ser 
seguido por outros Estados”, afirma 
o presidente da ABTO, Valter Duro 
Garcia. Nos dois últimos anos o Estado 
bateu recordes no total de transplantes 
realizados. Em 2007, o numero chegou 
a 618 transplantes. Em 2008, o salto foi 
maior: 739 transplantes. Esses números 
e as inovações motivam o lançamento da 
nova campanha nacional de doação no 
Ceará. 
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A organização da seleção da 
residência médica do SUS no Ceará
Por: Marcelo Gurgel Carlos da Silva (Ex-Coordenador da Seleção da RM do SUS-CE)

A 
Escola de Saúde Pública 
do Ceará (ESP-CE), desde a 
sua criação, em 1993, tem 
assumido a coordenação 
do Processo Seletivo 

da Residência Médica (RM) para os 
hospitais estaduais de referência do 
Sistema Único de Saúde do Ceará, 
englobando os pertencentes à extinta 
Fundação de Saúde do Estado do 
Ceará (FUSEC), representados pelos 
Hospital Geral César Cals, Hospital 
São José e Hospital de Saúde Mental 
de Messejana, além daqueles 
integrantes do antigo INAMPS, que 
foram estadualizados, no caso o 
Hospital Geral de Fortaleza e o 
Hospital de Messejana.
Ao acolher esse encargo, a seleção 
já estava unificada, sob a égide 
da Secretaria de Saúde do Estado 
do Ceará (SESA), que o realizava 
por meio do trabalho voluntário e 
dedicado de alguns coordenadores e 
preceptores de variados programas, 
cabendo à ESP-CE introduzir 
mudanças graduais, sobretudo 
operacionais, para tornar os 
procedimentos mais profissionais e 
regulamentados.
Um ponto de partida foi o 
reconhecimento da necessidade de 
expandir a concorrência, para atrair 
também melhores candidatos, e, 
também, gerar maiores receitas, 
com o fito de remunerar as 
tarefas realizadas, minimizando a 
colaboração gratuita, ao tempo que 
se buscava obter o aprimoramento 
qualitativo dos instrumentos de 
avaliação dos postulantes.
A aplicação das provas escritas e 
de títulos ocorria em duas fases, 
distanciadas em quase duas semanas, 
o que levava à liberação dos 

resultados finais ao cabo de quase 
um mês, gerando fortes e demoradas 
expectativas entre os inscritos. 
A correção manual dos gabaritos 
foi substituída pela leitura ótica 
dos mesmos, evitando as naturais 
falhas e imperfeições humanas do 
procedimento artesanal, e conferindo 
grande agilidade na correção e no 
fechamento dos resultados.
As duas fases foram reunidas em um 
único fim-de-semana, permitindo-
se participar da segunda fase, 
independente do resultado da prova 
escrita, com as provas de múltipla 
escolha aplicadas na manhã do 
sábado e as entrevistas com análise 
curricular, iniciadas na parte da tarde 
e se prolongando em todo o domingo; 
nos últimos anos, com a inclusão de 
mais examinadores, devidamente 
treinados, que passaram a contar 
com pessoal de apoio, e a definição 
de aprazamento dos horários das 
análises, foi possível restringir a 
feitura do certame em apenas um dia.
Os pontos de corte para a aprovação 
da primeira fase, anteriormente 
fixados na média menos um desvio 
padrão de cada programa, geravam 
sérias distorções por suas brutais 
diferenças entre os programas, de 
modo que, às vezes, um candidato 
eliminado de um programa de 
alta competição tinha rendimento 
que o alçava entre os primeiros 
de programas menos qualificados 
em competição, e ainda por razões 
estatísticas da variabilidade 
produzida em pequenos números, 
no caso de poucos candidatos em 
certos programas. Para corrigir tal 
dissonância, o diapasão adotado foi 
estabelecer um único “cutoff” para os 
candidatos dos programas de acesso 

direto, definido na média menos 
um desvio padrão dos resultados 
da prova básica, comum a todos 
os concorrentes, e, linearmente, 
considerar o perfil de 50% de acertos 
das questões válidas como ponto de 
corte aos candidatos inscritos nas 
áreas especializadas.
Para aprimorar a qualidade das 
provas escritas, foram ministrados 
dois cursos teóricos e práticos sobre 
a formulação de questões de múltipla 
escolha aos preceptores encarregados 
dessa funções, os quais, anualmente, 
quando convidados a integrar às 
bancas de provas, recebem um pacote 
contendo instruções sobre a técnica 
de elaboração de quesitos, a digitação 
e formatação e modelos de questões, 
com referências bibliográficas. A 
quantidade de questões solicitadas 
aos formuladores passou a ser quase 
o dobro do necessário às provas, 
cabendo a seleção das questões e a 
montagem de cada prova ao trabalho 
coletivo, envolvendo elaboradores 
e coordenação do certame, sob 
o estreito acompanhamento de 
técnico experimentado em avaliação 
educacional, atentando-se para 
aspectos relativos a conteúdo, 
consistência, grau de dificuldade, 
poder discriminatório etc. A 
montagem final das provas, após 
a reavaliação técnica, passou a ser 
submetida à cuidadosa revisão 
ortográfica.
Os procedimentos comuns de 
análise curricular aplicados a todos 
os candidatos foram revistos e 
desmembrados em dois modelos de 
Curriculum Vitae (CV) padronizado: 
o A, que deve ser preenchido 
pelos candidatos às áreas básicas 
e especialidades de acesso direto 

(que não exigem pré-requisito) e 
o B, ajustado aos candidatos às 
especialidades que exigem pré-
requisito; preservou-se, outrossim, 
a prática de somente revelar os 
comprovantes dos títulos por ocasião 
da análise curricular, evitando-se o 
acúmulo de análise de documentos na 
ESP-CE. Esses modelos substituíram 
os apresentados em diferentes 
formatos, de modo espontâneo 
e livre, pelos postulantes, cujo 
manuseio tomava muito tempo do 
examinador.
A nota atribuída ao histórico escolar 
da graduação, como parte da prova 
de títulos, e que considerava todas as 
notas e/ou conceitos das disciplinas, 
demandando a, aproximadamente, 
meia hora de cada avaliador, foi 
inicialmente restrita à aferição do 
desempenho de dez matérias e, 
posteriormente, a apenas cinco 
disciplinas: Patologia, Clínica 
Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria e 
Gineco-Obstetrícia. Por três anos, a 
Coordenação da seleção introduziu, 
em caráter opcional, o direito do 
candidato de pleitear essa avaliação 
baseada no resultado individual do 
Exame Nacional de Cursos (o Provão 
do MEC); essa exitosa medida, que 
tinha a vantagem de harmonizar, em 
um só instrumento, a dificuldade 
de lidar com grades curriculares 
extremamente díspares e conferia 
uma economia de tempo de análise, 
foi abortada pela intempestiva 
decisão do governo federal de 
extinguir o Provão, equivocadamente 
substituído pelo ENADE, cujas 
periodicidade e não individualização 
de resultados tolheram a 
continuidade do aproveitamento na 
pontuação curricular.

Parabéns à Prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins pelo carinho nas programações do Dia das Crianças! A garotada ficaram felizes!

Na Prefeitura, cuidar das pessoas sempre foi o grande foco. Inclusive na saúde. Porque tão importante 

quanto construir um hospital é pensar na qualidade do atendimento. E fazemos questão que você faça isso 

com a gente. Afinal, é abrindo espaços para a participação de todos que esta gestão faz a diferença.

Nossa visão de saúde
é mesmo diferente.
Coloca as pessoas sempre
em primeiro plano.

www.fortaleza.ce.gov.br 
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Cinquentenário 
do  CREMEC
Por: Cons. Lino Antonio Cavalcanti Holanda (Secretário Geral - CREMEC)

E
m 09 de setembro de 1959, 
quase dois anos após ter 
sido publicada a Lei 3268 
de 30/09/1957, criando os 
Conselhos de Medicina, sob 

a presidência do Dr. Joaquim Eduardo 
de Alencar, Presidente do então Centro 
Médico Cearense , hoje Associação 
Médica Cearense, com o Secretário Dr. 
Washington Carneiro Baratta Monteiro, 
ocorreu a sessão de instalação do 
Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Ceará. O primeiro 
Presidente do CREMEC foi o Dr. José 
Carlos da Costa Ribeiro. Logo após, 
foi eleito o Dr. Raymundo Vieira da 
Cunha, que ficou até 1964, seguem-se 
Dr. Walter Moura Cantídio, Dr. Haroldo 
Gondim Juaçaba, Dr. José Edmilson 
Barros de Oliveira, Dr. Almir Santos 
Pinto, Dr. Carlos Augusto Magalhães  
Studart da Fonseca, Dr. Luís Paiva 
Freitas, Dr. Ivan de Araújo de Moura 
Fé, Dr. Dalgimar Beserra de Menezes, 
Dr. Lino Antonio Cavalcanti Holanda e 
Dr. Ivan de Araújo Moura Fé.
O Conselho de Medicina foi criado 
no intuito de fiscalizar o trabalho 
médico, julgar os possíveis ilícitos 

éticos, ordenar a atividade médica, 
assim como lutar por condições de 
trabalho do médico, em defesa do 
nome da medicina.
O Conselho de Medicina do Estado 
do Ceará tem desenvolvido um 
trabalho em prol da atuação do 
bom profissional e em proteção à 
população, penalizando as práticas 
ilícitas de alguns médicos. Se 
dividirmos as ações, temos, em 
relação à fiscalização, uma contínua 
tarefa de fiscalizar hospitais, clínicas 
e Programas de Saúde da Família, 
sendo que mais de 160 cidades 
foram uma ou mais vezes visitadas, 
quando eram vistoriados hospitais e 
os PSF, geralmente em parceria com 
a Promotoria de Defesa da Saúde 
Pública, dirigida pela digna Promotora 
Dra. Isabel Porto, a quem o Conselho 
tem a obrigação de agradecer pelas 
atitudes da mesma em relação à 
proteção do cidadão. 
Quanto ao setor sindicante, existem 
cerca de 140 processos para 
julgar e mais de 60 sindicâncias 
em andamento; no setor de 
ordenamento de atividade médica, 

vários pareceres têm dado essa 
orientação, assim como Resoluções, 
às quais o médico tem obrigação de 
obedecer. Somos auxiliados pelas 
Câmaras Técnicas criadas para 
dar suporte técnico das diversas 
especialidades médicas. Quanto à luta 
pela dignidade do trabalho médico, 
o Conselho tem juntamente com 
o Sindicato e a Associação Médica 
Cearense desenvolvido trabalho 
constante nesse sentido. Como o 

médico deve manter-se em dia com 
o desenvolvimento da medicina, o 
Conselho também tem auxiliado 
fazendo congressos gratuitos, Cursos 
de emergências  e UTI , de Medicina 
de Família e Comunidade, não só 
na capital como no interior. Hoje, 
o Conselho é constituído por 40 
conselheiros, tendo como presidente 
Dr. Ivan de Araújo Moura Fé. Existem 
duas seccionais a do Cariri e a da 
Zona Norte. 

Novo centro cirúrgico do HGF 
realiza os primeiros procedimentos

Ao todo, são 16 salas, sendo 4 
denominadas inteligentes

O
s primeiros 
procedimentos no novo 
centro cirúrgico foram 
realizados na segunda-
feira, 28 de setembro 

de 2009. O centro cirúrgico fica na 
Unidade Regis Jucá, no 5º andar, e 
conta com 16 salas, sendo quatro 
consideradas inteligentes, onde 
todo o controle dos equipamentos 
médicos é feito através de comando 
de voz, controle remoto, telas e 
botões que contribuem para a 
otimização dos procedimentos e 
no combate a infecção hospitalar, 
oferecendo mais conforto e 
segurança aos pacientes. Na tela de 
comandos, com um toque, é possível 

estabelecer comunicação entre as 
salas cirúrgicas e outros hospitais 
e instituições de pesquisa e ensino 
de qualquer lugar do mundo. Esse 
intercâmbio científico, com imagens 
ao vivo, contribui para o avanço 
da medicina e com as pesquisas 
acadêmicas.
Antes da liberação para a realização 
das cirurgias, uma equipe de médicos 
e enfermeiros, além da diretora Geral, 
Níobe Barbosa, e da diretora médica 
do HGF, Fátima Dias, participaram de 
uma cerimônia de bênção de todas as 
salas, ministrada pelo Pe. Evaldo. 
Entre as 11 cirurgias realizadas no 
primeiro dia de funcionamento, 
um transplante renal, uma 
mamoplastia redutora, uma 
laparotomia, uma gastrectomia e 
uma prostatectomia.

Fonte: Ascom HGF

No primeiro dia de funcionamento, foram realizadas 11 cirurgias

O novo HGF é um fato notável para a comunidade, parabéns ao Governador Cid Gomes e sua Diretora Geral Dra. Níobe Furtado!
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A Ortopedia e Traumatologia no 
Congresso
Com uma organização impecável 
a SBOT – Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia Regional 
do Ceará, brindou a categoria médica 
das especialidades Ortopedia e 
Traumatologia com a realização 
do XIV Congresso de Ortopedia e 
Traumatologia fato acontecido em 
Hotel da Av. Beira Mar em Fortaleza 
entre os dias 24 e 26 de Setembro 
recém findo.
Nesse relato do evento não vou 
nominar todos os médicos presentes 
que como palestrantes deram um brilho 
especial ao evento, colocando-o como 
um dos Congressos de melhor e maior 
aproveitamento cultural científico, pelo 
alto nível de saber médico científico 
dos mestres palestrantes.
Como acima notificamos, vamos 
registrar tão somente o nome do 
Presidente do Congresso Dr. Sá Junior 
e da SBOT-Ce Dr. Marcelo Cortez 
que com justiça merecem todas as 
honrarias posto que, ambos alicerçaram 
a magnitude do congresso em foco.
Registramos também a eficácia 
da empresa REUNIR quanto as 
preliminares para o sucesso dôo evento 
como, recepção aos convidados e 
toda coordenação administrativa tudo 
isso com a supervisão do competente 
médico Vladimir Távora.

A seriedade e necessidade da 
Emergência Médica no Congresso
Um congresso que trouxe a tona a 
saudável polemica da EMERGÊNCIA 
MÉDICA nos hospitais, aconteceu no 
período de 24 a 26 de Setembro recém 
findo no Centro de Convenções em 
Fortaleza.
Via-se estampado nas faces dos 
organizadores fisionomias alegres dos 
organizadores do citado congresso 
pelo interesse despertado na 
categoria médica que ali compareceu 
maciçamente juntamente com uma boa 
quantidade de Acadêmicos de Medicina.
O Dr. Frederico Arnaud, um 
incentivador e entusiasta da Medicina 
de Emergência, atual Presidente 
da  SOCEMU – Sociedade Cearense 
de Médicina de Urgência não media 
esforços para que os palestrantes 
ficassem a vontade para o desempenho 
de sua missão.

Encontro dos Monteiros
No Congresso Brasileiro de Cabeça 
e Pescoço, ocorrido em Fortaleza 
recentemente tivemos o encontro dos 
importantes médicos, ambos com o 
sobrenome MONTEIRO.
Dr. Francisco Monteiro que presidia 
o citado congresso e o Dr. Francisco 
Monteiro da Secretaria Estadual de 

Saúde.
A presença dos dois trouxe mais alegria 
para todos os congressistas.
O Dr. Francisco Monteiro em um vídeo 
muito bem planejado fez com que 
gratas recordações viessem a tona, 
na exibição de cenas do primeiro 
congresso realizado em Fortaleza.
A parte científico-cultural foi o 
grande destaque do congresso com os 
palestrantes dando verdadeiros shows 
de didática, na explanação dos temas 
inerentes aos objetivos do congresso.
Parabenizamos ao Dr. Francisco 
Monteiro pela suntuosidade do evento, 
alvo de elogios de congressistas e 
convidados que ali compareceram.

80 anos de um mestre do saber 
médico científico
O Professor Dr. João Barbosa Paulo 
Pessoa, decano da medicina, completou 
80 anos de uma vida dedicada ao 
próximo. São 40 anos servindo ao 
magistério, cuja personalidade marcou 
presença no meio dos seus alunos e 
colegas de magistério.
Foi um professor que soube cativar 
seus alunos e clientes. Parabéns 
Professor Dr. Paulo Pessoa.

Novo docente na UFC
Em solenidade realizada no dia 25 
de Setembro recém findo, na Reitoria 
da Universidade Federal do Ceará, foi 
empossado, pelo Reitor em exercício 
o Prof. Dr. Henry de Holanda Campo o 
Dr. Fernando Siqueira Pinheiro, como 
Professor Assistente do quadro efetivo 
daquela Universidade.

Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica e a Região Norte e Nordeste
O Prof. Dr. Salustiano Pessoa da UFC e 
atual Presidente da SBCP – Regional do 
Ceará foi escolhido como representante 
da Região Norte e Nordeste na Diretoria 
Executiva Nacional para o biênio, 2010-
2011.

Ministério da saúde habilita HGF para 
realizar transplantes de Pâncreas e 
Fígado.
Hoje, de acordo com informações do 
Sistema Nacional de Transplantes, 95 
pacientes aguardam na fila por um 
pâncreas no país

O Ceará já está habilitado para realizar 
transplantes de pâncreas. A notícia foi 
oficializada no dia17 de agosto, com 
a publicação da Portaria Nº 272 de 14 
de agosto de 2009 no Diário Oficial 
da União. O credenciamento ocorre 
após visita de técnicos do Ministério 
da Saúde que avaliaram as condições 
do Hospital Geral de Fortaleza, HGF, 
unidade de referência da Secretaria 
da Saúde do Estado, para realizar o 

procedimento. Na mesma portaria, 
o hospital fica autorizado a realizar 
também transplantes de fígado. 
Hoje, 95 pacientes estão na fila de 
espera por um pâncreas no país. A 
informação é do Sistema Nacional de 
Transplantes. Hoje, o procedimento 
só é realizado em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Paraná. 
Já os transplantes de fígado, até 
hoje, no Ceará,  só eram realizados 
no Hospital Universitário Walter 
Cantídio. A expectativa é de que o 
HGF se torne referência nos dois tipos 
de transplantes a exemplo do que já 
ocorre com os transplantes renais. 
De janeiro a julho deste ano, foram 
realizados 61 transplantes renais, 35% 
a mais que no mesmo período do ano 
passado, quando foram realizados 45. 
A expectativa é de que o HGF quebre o 
recorde mais uma vez. Em 2008, foram 
realizados 94 transplantes. O recorde 
anterior era de 84, número referente 
ao ano de 2006. No dia 27 de abril 
de 2009, o HGF comemorou a marca 
histórica de 1.000 transplantes renais 
realizados. 
Veja agora como estão as filas de 
espera por um transplante no Ceará. 
As informações são da Central de 
Transplantes, do dia 17 de agosto de 
2009:
628 pacientes aguardam uma córnea;
264 pacientes aguardam um rim;
148 pacientes aguardam um fígado;
34 pacientes aguardam uma medula; e
5 pacientes aguardam um coração.
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Tíulo de Cidadão Cearense
O Dr. Ivan Moura Fé, médico-psiquiatra, 
presidente do Cons. Reg. de Medicina 
do Estado do Ceará (CREMEC), recebeu 
o título de CIDADÃO CEARENSE 
concedido pela Assembléia Legislativa 
do Estado do Ceará durante solenidade 
realizada no dia 02 de outubro de 2009 
no Plenário 13 de maio.
A honraria foi requerida pelo Deputado 
Lula Morais, que reconhece a carreira 
aqui consolidada pelo méidico 
piauiense.
O Sec. da Saúde do Estado, Dr. João 
Ananias, representou o Gov. Cid Gomes.
A mesa diretora estava assim composta: 
Dr. Mairton Lucena (Pres. Unimed 
Fortaleza), Dr. José Maria Pontes (Pres. 
SIMEC), Dr. João Ananias (Sec. Saúde 
Ceará), Lula Morais (Dep. Est.), Dr. Paulo 
Eduardo Picanço (Pres. da Academia 
Cearense de Medicina).

Medicina de Emergência é a luta diária do médico Frederico Arnaud. Parabéns!
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Por: Suzana de Alencar Cavalcante Lima (Coordenadora da Resp. Social)

A 
Associação Brasileira 
de Mantenedoras de 
Ensino Superior – ABMES 
promove, anualmente, 
o Projeto Ensino 

Responsável, que é realizado no Dia 
da Responsabilidade Social do Ensino 
Superior Particular. Este projeto 
tem como objetivo a divulgação das 
ações de extensão desenvolvidas 
pelas Faculdades em benefício da 
população.
A Faculdade de Medicina de Juazeiro 
do Norte – FMJ participou pelo 
terceiro ano consecutivo. O evento 
ocorreu no dia 26 de setembro com a 
atividade “Saúde na Praça”. Esta ação 
é realizada através das atividades 
desenvolvidas pelos projetos de 
extensão da Instituição, na área de 
saúde, para comunidade que trafega 
pela Praça Padre Cícero, local central 
da cidade de Juazeiro do Norte. A 
atividade contou com várias tendas 
distribuídas no espaço da praça, 
oferecendo para o público teste de 
glicemia capilar, corte de cabelo, 
aferição de pressão, orientação 
odontológica para crianças, biblioteca 

infantil, massoterapia, tipagem 
sanguínea, peso, altura e IMC, emissão 
de registro de nascimento, orientação 
dos cuidados que se deve ter com os 
idosos, vacinação, orientações sobre 
doação de sangue e também sobre 
a importância da reciclagem para 
natureza. Para o desenvolvimento 
da referida ação a FMJ contou com a 
parceria do Hemonúcleo de Juazeiro 
do Norte, com a Secretaria Municipal 
de Saúde, Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Serviços Públicos, 
Conselho Tutelar, Grupo São Geraldo, 
Ruy Castro cabeleireiro, o SESC de 
Juazeiro do Norte e principalmente 
com a participação de alunos da 
Instituição comprometidos com a 
saúde da população de Juazeiro 
do Norte. Ao final do evento foi 
contabilizada uma média de 300 
atendimentos, envolvendo todas as 
atividades. A Faculdade de Medicina 
de Juazeiro do Norte – FMJ procura, 
através de ações de Responsabilidade 
Social, valorizar o maior patrimônio 
– nossa gente, desta forma, agradece 
a todos que fizeram deste um grande 
evento.

Dra. Ângela Massayo Ginbo-Lima 
nascida em São José dos Campos no 
dia 21/05/1968, é a primeira de 2 
filhas de Tomio e Satiko Ginbo. Tendo 
se mudado ainda adolescente para a 
cidade de Salvador, Bahia, formou-se 
em medicina pela Faculdade Federal 
da Bahia em 26/12/1992. Tem 
trabalhado com doenças infecciosas 
e clínica geral na região do Cariri 

desde 1999.  Fundou o ambulatório 
de doenças infecciosas no Hospital 
Santo Inácio em Juazeiro do Norte, 
onde são atendidos adultos e crianças 
de forma gratuita. Tornou-se diretora 
da Faculdade de Medicina de Juazeiro 
do Norte em 2008 imprimindo seu 
ritmo dinâmico e disciplinado à toda 
a equipe que ali serve.

Conhecendo a Diretora da Faculdade 
Medicina de Juazeiro do Norte - FMJ

Oitenta anos de idade da mãe da 
saúde de Barbalha/Ce.

Novo livro do médico 
e historiador Napoleão 
Tavares Neves

No dia 5 de Dezembro, Irmã Edeltraut 
Lerch – a “Mãe da Saúde de Barbalha” 
– chega aos 80 anos de idade. Para 
perpetuar a sua trajetória – toda 
ela voltada em fazer o bem ao 
semelhante – os empresários Tadeu 
Alencar e sua esposa Lusiane vão 
patrocinar a publicação de um livro 
sobre essa religiosa beneditina, que 
desde 1969 administra o Hospital 
Maternidade São Vicente de Paulo, 
hoje a maior referencia na área de 
saúde do Cariri. O escritor Emerson 
Monteiro é quem vem produzindo o 
livro sobre Irmã Edeltraut.

O novo livro do Dr. Napoleão Tavares Neves, tem por título “Cariri: Cangaço, 
Coiteiros e Adjacências”. São “crônicas cangaceiras”, no dizer do autor. Já 
para o escritor José Peixoto Jr., esta obra é “Crônica do Cangaço nos limites 
do Cariri cearense trazendo fatos de caráter secundário, periférico, porém de 
real importância pelo ineditismo deles e por menores revelados”. Na verdade, 
o novo livro de Napoleão Tavares Neves tem lugar reservado, desde já na 
bibliografia do Cangaço Nordestino.

Projeto ensino responsável

Medicina de Emergência é a luta diária do médico Frederico Arnaud. Parabéns! Dr. Napoleão Tavares, o vinho da medicina, quanto mais o tempo passa, melhor fica!
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Discurso Colação de Grau Turma Medicina 
FMJ 2009.1 “Cultivando um Sonho e Vivendo 
uma realidade” Patrono Prof. Roberio Motta

P
ara todos nós este é um 
grande momento. Agradeço, 
de coração, a escolha de 
vocês em ser o Patrono, o 
protetor, em ser o apoio 

desta brilhante turma. Mas, tenho a 
absoluta convicção que sou apenas 
um representante do corpo docente 
desta instituição a qual tenho um 
carinho especial. 
De um sonho de poucos, abraçado 
por muitos, nasceu esta escola. Hoje, 
temos a honra de formar mais uma 
turma de médicos. 
E assim, já somam mais de 300 
médicos formados, sendo que 
52% destes já concluíram ou estão 
em conclusão o seu programa de 
residência médica. 
Além do papel importante de 
formação de médicos, a criação 
da instituição FMJ serve de esteio 
para muitos outros projetos, 
não só no ensino, na pesquisa e 
extensão, mas, como importante 
ferramenta de melhoria da saúde e 
do desenvolvimento econômico de 
Juazeiro do Norte e de toda a nossa 
região. 
Muitos de vocês chegaram de muito 
longe, de alma aberta e com o 
coração cantando foram se juntando 
nesta escola. E, assim, ao cultivarem 
seus sonhos e de seus pais, vivem 
a realidade da missão cumprida, da 
concretização de ser médico. 
Hoje, após a longa caminhada 
de seis anos juntos, partem com 
destinos diferentes, mas, uma só 
missão, a missão de ajudar ao 
próximo, a missão de ser médico. 
Quero aqui, registrar com carinho, 
uma passagem de minha vida. Há 
algum tempo, ainda como acadêmico 
de Medicina, acompanhava o Prof. 

Francisco Monteiro de Castro Júnior 
pelos corredores da secular Santa 
Casa de Misericórdia de Fortaleza. 
Hoje, neste sublime momento, 
momento de re-encontro e de 
despedidas, tenho a grata satisfação 
de revê-lo, no dia da formatura de 
sua filha - Dra. Luciana Campos 
Monteiro de Castro. 
Aproveito, para estender todo o meu 
apreço e parabéns a todos os pais. 
Felizes são os pais que conseguem 
formar um filho médico! 
Neste momento, registro a minha 
gratidão e carinho a todos da 
comissão de formatura e a toda 
turma de Medicina “Cultivando um 
sonho e Vivendo uma realidade”. 
Caros formandos. A Medicina está 
perdendo sua maior esmeralda, 
sem maior bem, a compaixão, o 
humanismo. 
Quero aqui citar Charles Chaplin: 
Mais do que máquinas precisamos 
de humanidade. 
Mais do que inteligência precisamos 
de afeição e doçura. 
Sem essas virtudes a vida será de 
violência e tudo estará perdido. 
Meus jovens médicos, o que 
podemos fazer para o resgate do 
humanismo? 
Busquem e encontrem essa resposta 
no desejo de vida de um ancião, no 
sofrimento de uma pobre mãe, no 
triste sorriso de uma criança doente. 
A arte médica é única! É sublime! 
Um verdadeiro sacerdócio. Um 
desafio diário de aprendizado mútuo 
entre o médico, o cotidiano e o 
paciente. Ao abraçarem esta vocação 
– o chamamento de ser médico, 
lembrem-se que: A sabedoria pode 
ser buscada nos outros, mas a 
prudência, esta devemos buscá-la 

dentro de nós mesmos. 
E ao se sentirem angustiados pelo 
árduo, mas apaixonante cotidiano 
da nobre arte médica, lembrem-se 
desse belo momento e do juramento 
que farão hoje. Carreguem sempre 
consigo a ética e o bom senso – estas 
indispensáveis ferramentas não só 
fazem parte do currículo de um bom 
médico, mas tem a capacidade de 
transformá-los em um médico bom. 
Talvez, muitos de vocês, em 
um breve futuro, só possam ser 
encontrados dentro de nós mesmos. 
A distância, suas caminhadas, 
novas etapas a serem vencidas vão 
distanciando vocês de todos nós. 
Fica a doce saudade. 
Mas, lembrem-se sempre com 
carinho desta escola, não só em 
suas novas vitórias, mas também em 
momentos de desafios. Olhem para 
trás, lembrem-se dos ensinamentos 
desta instituição, do humanismo, do 
médico que buscamos em cada um 
de nós. 
Gravem na memória de seus 
corações este lindo e singular 
momento de suas vidas. Reflitam 
sobre o longo caminho que 
percorreram. Pois, sempre há de 
haver estímulo quando refletimos 
sobre as batalhas vencidas. 
Estimulando uma reflexão conjunta, 
peço a permissão para lembrar o 
escritor gaúcho Mario Quintana 
(1906-1994) em seu marcante poema 
intitulado DEFICIÊNCIAS: 
  
“Deficiente” é aquele que não 
consegue modificar sua vida, 
aceitando as imposições de outras 
pessoas ou da sociedade em que 
vive, sem ter consciência de que é 
dono do seu destino. 

“Louco” é quem não procura ser 
feliz com o que possui. 

“Cego” é aquele que não vê seu 
próximo morrer de frio, de fome, 
de miséria, e só tem olhos para 
seus míseros problemas e pequenas 
dores. 

“Surdo” é aquele que não tem tempo 
de ouvir um desabafo de um amigo, 
ou o apelo de um irmão. 
Pois está sempre apressado para o 
trabalho e quer garantir seus tostões 
no fim do mês. 
  
“Mudo” é aquele que não consegue 
falar o que sente e se esconde por 
trás da máscara da hipocrisia. 

“Paralítico” é quem não consegue 
andar na direção daqueles que 
precisam de sua ajuda. 

“Diabético” é quem não consegue ser 
doce. 

“Anão” é quem não sabe deixar o 
amor crescer. 

E, finalmente, a pior das deficiências 
é ser miserável, pois: 
“Miseráveis” são todos que não 
conseguem enxergar a grandeza de 
Deus. 
“A amizade é um amor que nunca 
morre.” 

Meus Amigos, 
Caros Jovens Médicos, 
Busquem seus sonhos!!! 
Sejam felizes!!! 
Muito Obrigado!!! 

A Faculdade de Medicina de Juazeiro (FMJ), amplia o quadro de médicos do Ceará. Parabéns!
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