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Caro(a) leitor(a), o terceiro número de 2019 da nossa revista traz, na capa, a nova 
Unidade Sul do Hostpial Otoclínica. A unidade conta com profissionais renomados 
e equipamentos de tecnologia de ponta seguindo o padrão de qualidade do Grupo 
OTO para o atendimento de saúde mais qualitativo e humanizado.

Nos editoriais seguintes, temos grandes destaques para a Medicina Nacional com 
a ABRAMEDE em artigo do renomado médico emergencista Dr. Renato Augusto 
Tambelli, “Gerenciando o caos: lições aprendidas na Sala Vermelha”; Dr. Khaliu 
Feitosa; Memória da Medicina com artigo do nosso conselheiro Dr. Marcelo 
Gurgel; 17º Arraiá dos Dotô da Associação Médica Cearense.

Outro importantíssimo destaque nos editoriais da revista está com a justa 
homenagem conferia pela Câmara dos Vereadores de Fortaleza com a Medalha 
Boticário Ferreira ao reonmado médico gestor Dr. João Batista.

A Zona Norte cearense, a Unimed Sobral, número um no GPTW, presta 
homenagem ao cooperado Dr. Francisco Airton Rangel em artigo do nosso 
conselheiro Dr. Francisco Azevêdo.

Chegando à terra do Padre Cícero, a região do Cariri, temos os artigos sobre 
medicina dos professores Dr. Ildefonso Carvalho e Dr. Herculano Silva.

Caro(a)s leitore(a)s, lembramos que esse ano completaremos 15 anos de histórias do 
Jornal do Médico®, legado do saudoso jornalista Juvenal Menezes. Para celebrar 
essa importante data teremos na Região Cariri, nos dias 25 e 26 de outubro, o 
1º Congresso Jornal do Médico® que em sua programação terá após 10 anos, o 
Congresso Outubro Médico da Associação Médica Cearense, presidida pelo Dr. 
Carmelo Leão. Acesse o site e fique por dentro da programação e inscrições: www.
jornaldomedico.com.br/congresso

Lembrem-se de verificar esta e outras edições com nosso App, o download é 
gratuito www.jornaldomedico.com.br/aplicativo Mantenham-se informado 
acompanhando os nossos canais digitais no facebook e Instagram.

Até o próximo número, boa leitura!
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SÉRGIO GOMES DE MATOS:
um acadêmico polímata 
e erudito

Sérgio Gomes de Matos nasceu em Fortaleza-CE, 
em 22/08/1946, filho de Thomaz Pompeu Gomes 
de Matos e Maria de Jesus Gomes de Matos. Como 

aluno marista, estudou o Ginasial e o Científico, em 
Fortaleza, no Colégio Cearense Sagrado Coração, escola 
que depois reingressaria como professor de língua 
inglesa. Lecionou inglês no Instituto Brasil-Estados 
Unidos (IBEU) em Fortaleza.
Foi classificado em 1º lugar no Vestibular para a 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Ceará, matriculando-se em 1965 e diplomando-se em 
1970. Cursou Residência em Clínica Médica no Hospital 
dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, em 1971-
72.
Sérgio Gomes de Matos era respeitado como especialista 
em Pneumologia, tendo trabalhado por mais de três 
décadas no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto 
Studart Gomes, mas também reconhecido por sua 
atuação como clínico e intensivista, dando continuidade 
à obra do seu mentor maior, o Dr. Paulo Marcelo Martins 
Rodrigues, a quem ele reverenciava continuadamente.
Foi médico do Instituto Dr. José Frota e diretor técnico 
da Casa de Saúde São Raimundo, onde ainda clinicava 
como internista e mantinha o seu consultório particular. 
Ex-presidente do Centro de Estudos Manuel de Abreu, 
do Hospital de Messejana, e do Centro de Estudos Prof. 
Saraiva Leão, do Instituto Dr. José. Foi conselheiro do 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará.
Possuía o título de especialista em Medicina Interna, 
conferido pela Associação Médica Brasileira. Foi 
membro fundador da Sociedade Cearense de Terapia 
Intensiva, na qualidade de Secretário Geral, na gestão 
pioneira, e da Sociedade Cearense de Clínica Médica. 
Por seus feitos médicos, recebeu em 2010 a Medalha 
de Honra ao Mérito da Associação Médica Cearense.
Foi admitido na Academia Cearense de Medicina (ACM), 
como Membro Titular, em 14/11/2005, ocupando 

a cadeira 52, patroneada por Artur Enéas Vieira de 
Figueiredo. Nessa arcádia médica exerceu cargos 
de secretaria em sucessivas gestões, legando-nos 
primorosas e bem urdidas atas dos fatos acadêmicos, 
além de magníficas peças oratórias que deixavam 
evidente a sua notória formação erudita, como 
desdobramento da sua educação marista.
Era um polímata, mercê do seu apego à leitura de livros 
clássicos, por vezes lidos nos idiomas originais (e.g. 
inglês, alemão, francês), e detentor de apurada escrita 
disposta no papel, como um exímio datilógrafo que 
era, tendo sido, em função dos seus edificantes textos, 
sobretudo na forma de ensaios, crônicas e discursos, 
guindado à condição de Membro Titular Fundador da 
Academia Cearense de Médicos Escritores (ACEMES), 
na qual ocupava a cadeira 27, que tem por patrono Josa 
Magalhães.
Apresentou vários trabalhos científicos em congressos 
médicos e publicou uma série de trabalhos acadêmicos 
de alta qualidade, notadamente nos Anais da ACM.
O Dr. Sérgio Gomes de Matos teve falecimento súbito, 
aos 72 anos, em Fortaleza, na manhã de 24 de abril de 
2019.

Conselheiro: Acad. Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva
MÉDICOM MEMBRO DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA CADEIRA Nº 18, MEMBRO DA ACEMES, ACADEMIA CEARENSE DE MÉDICOS 
ESCRITORES E PRESIDENTE DA SOBRAMES, CREMEC Nº 2412, RQE Nº 589
E-MAIL: MARCELO.GURGEL@UECE.BR
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Autor: Renato Augusto Tambelli
MÉDICO EMERGENCISTA, DIARISTA E PLANTONISTA DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA ADULTO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA, CREMESP Nº 126009
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MEDICINA DE EMERGÊNCIA
Gerenciando o caos: 
lições aprendidas na Sala 
Vermelha

Em um único plantão, posso ouvir tudo isso ... e 
muito mais! Como Médico Emergencista, posso 
ver dezenas de  pacientes graves ou mais em um 

único turno de 6 horas - e isso é apenas mais um dia 
normal.  No meu local de trabalho, a Sala Vermelha,  
costumamos viver sobre pressão constantemente. 

Infarto, AVC, Sepse de foco pulmonar, Cetoacidose, 
Hemorragia Digestiva, Traumatismo Craniano Grave, 
Colangite Aguda, Câncer de pulmão terminal... são 
inúmeros pacientes graves, de diferentes áreas do 
conhecimento médico com diferentes necessidades, 
alguns aguardando leitos de UTI, outros recebendo 
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estabilização inicial, alguns aguardam o fim do 
sofrimento, mas o que os faz semelhantes é o fato 
de que cada um deles esta vivendo o pior dia de suas 
vidas e você está ali para deixar essa experiência o 
mais leve possível.

Como resultado, a Sala Vermelha é conhecida como 
um ambiente  caótico e movimentado, mas é,  em 
geral,  a principal porta de entrada dos pacientes ao 
serviço público de saúde para tratamento de doenças 
agudas graves. Ela é repleta de pacientes complexos 
e cada vez mais doentes, e o médico emergencista é 
encarregado de organizar o atendimento de muitos 
pacientes simultaneamente. Num contexto macro, 
a Sala Vermelha de um hospital terciário referência 
regional é a pedra angular para o atendimento a 
situações críticas para uma população enorme. 
Seu papel na retaguarda de serviços de menor 
complexidade é fundamental para a estrutura da rede 
de urgência. 

Por esse motivo, perseguimos manter a Sala 
Vermelha com a menor ocupação possível, apesar de 
convivermos diariamente com a superlotação e o défict 
de leitos para internação nas unidades hospitalares.  
Precisamos estar a espera do que muitos acreditam 
ser o imprevisível, mas nós temos plena conciência 
do que chegará em alguns minutos, ao soar das 
sirenes das ambulâncias: parada cardiorrespiratória 
revertida na rua, vítima de ferimento por arma de 
fogo em tórax, hemorragia subracnoídea espontânea, 
múltiplas vítimas de acidente grave de rodovia... 
estamos sempre esperando. E essa é nossa função. 
Devemos nos preparar para estas situações e é isto 
que esperam sempre de nós.

A habilidade de administrar a multiplicidade de 

pacientes em um único local, no entanto, é um grande 
mistério para muitos médicos.. Para ser honesto, ainda 
me lembro de um dia em que olhei o internograma 
da Sala Vermelha e fiquei impressionado com a 
percepção de que conhecia todos os detalhes e planos 
para todos os 13 pacientes listados.

Como estudantes de medicina, aprendemos o método 
tradicional de análise de casos. Você faz uma história, 
faz um exame físico, desenvolve os “diferenciais” e, 
a partir disso, gera um plano inicial para chegar a um 
diagnóstico e o plano terapêutico subsequente. Esse 
método me serviu muito bem no internato, quando 
eu tinha que administrar apenas um paciente de cada 
vez. 

Na Sala Vermelha é preciso aceitar que esse método 
tradicional não funciona.  O raciocínio médico 
baseado na história, exame físico e complementares 
e hipóteses diagnósticas nessa ordem é atropelado 
pela necessidade do paciente. O que o paciente 
precisa nos próximos 5 minutos, 10 minutos, próxima 
hora? Nem sempre temos disponível a história clínica 
detalhada diante de um paciente inconsciente, e não 
dispomos de tomografia nos pacientes instáveis, mas 
precisamos agir antes mesmo de confirmar qualquer 
diagnóstico e isso exige um pensamento diferente. 
Manejar pacientes com sintomas e não diagnósticos 
não nos foi ensinado na escola médica. Essa é a 
essência do emergencista.

Masé um processo difícil: ter que alternar entre as 
necessidades de vários pacientes ao mesmo tempo 
significa que eu tenho que tomar decisões entre 
todos eles e priorizar as coisas que precisam ser 
feitas por quem. No ambiente da Sala Vermelha,  os 
atendimentos tendem a se concentrar em questões 
de nível macro em torno do fluxo de pacientes e 
garantir que o sistema funcione bem, enquanto 
as complexidades dos casos individuais ficam em 
segundo plano.

Como emergencista, é importante construir histórias 
funcionais de pacientes que permitam entender como 
os vários pacientes em jogo se movimentariam em 
torno do nosso cenário. Em contraste com o xadrez, 
que tem um número finito de peças e movimentos, 
os pacientes doentes são sempre sutilmente 
diferentes e, como tal, pode ser preciso muito mais 
contato com eles  para perceber as diferenças mais 
sutis entre os casos.  Com a prática, como no xadrez, 
vamos aprendendo a prever o e antecipar o próximo 
movimento.

“traz o carrinho de emergência aqui 
no box 2”

“Vamos ter que intubar aqui no box 9”
“Doutor, você pode dar uma olhada 

na tomografia do paciente do box 8?”
 “Cadê o eletrocardiograma do 

paciente do box 7?”
“SAMU na linha doutor, vai chegar 

um trauma grave”
“Doutor, eu vou ter que ficar 

internado?”
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O CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE:
legado de Nicolas Fouquet

Construído entre 1658 e 1661, em estilo barroco, 
o Château de Vaux-le-Vicomte fica a 50 km de 
Paris, bem próximo de Melun (comuna francesa de 

aproximadamente 40 mil habitantes).  Nicolas Fouquet, 
Superintende das Finanças de Luís XIV, o construiu e, para 
esse feito, contou com os melhores artistas da época 
como: Louis Le Vau (arquiteto), Charles Le Brun (pintor) e 
André Le Nôtre (paisagista). Após a prisão de Fouquet, Luís 
XIV utilizou o talento desses artistas para a construção do 
Palácio de Versalhes. 
Obra prima do século XVII, o Château de Vaux-le-Vicomte 
é a maior propriedade privada na França a ostentar o título 
de Monument historique (Monumento histórico).
Nicolas Fouquet nasceu em 1615, em Paris. Estudou 
no Colégio de Clermont, dos padres Jesuítas. Em 1635, 
comprou um cargo de maître des requêtes (magistrado 
encarregado de reportar petições ao Conselho Real).
 Em 1640, casou-se com Louise Fouché. O pai de Louise, 
um parlamentar afortunado, concedeu a Fouquet um 
grande dote. Em 1641, Louise faleceu deixando uma 
imensa fortuna para o marido que comprou o domínio 
Vaux-le-Vicomte. 
Em 1650, Fouquet, como Procurador Geral do Parlamento 
de Paris, permaneceu fiel ao Rei e ao Cardeal Mazarin, 
sucessor do Cardeal Richelieu, durante a Fronda (uma 
série de guerras civis que ocorreram na França, entre 1648 
e 1653, concomitantes a Guerra Franco-Espanhola (1635-
1659) e após a Guerra dos Trinta Anos). 
Em 1651, Fouquet casou-se com Marie-Madeleine de 
Castille, filha de um rico parlamentar. Em fevereiro de 1653, 
tornou-se Superintendente das Finanças. Em agosto de 
1661, Fouquet recebeu o Rei e toda a corte (3000 pessoas) 
para uma festa grandiosa a fim de inaugurar o Château de 
Vaux-le-Vicomte. Algumas semanas depois da referida 
festa, o Rei Louis XIV decidiu aprisionar Fouquet, por 
considerá-lo muito poderoso e ambicioso. 
Fouquet teve um fim trágico. Acusado de conspirar contra o 
Rei, sofreu um processo que durou três anos e foi condenado 
a passar 15 anos preso na fortaleza de Pinerolo, na Itália, 
onde morreu em 1680, aos 65 anos de idade. 

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

Fouquet nos legou um dos mais belos palácios da França. 
O mesmo está situado numa plataforma retangular 
e rodeado por fossos repletos de água. Duas pontes 
levadiças ligam os edifícios ao jardim. O Grande Salão de 
Vaux-le-Vicomte é original por ser oval e ser uma peça 
única na história da arquitetura francesa. Mede 19 metros 
de comprimento por 14 metros de largura e 18 metros de 
altura.  A cúpula é sustentada por 16 cariátides esculpidas 
por François Girardon.  Doze cariátides carregam os signos 
do Zodíaco, e as outras, os símbolos das quatro estações 
do ano. Quase todas as dependências do castelo são 
ornamentadas com temas da mitologia grega ou da Roma 
Antiga. 
Os jardins são magníficos. Segundo a historiadora 
americana Ina Caro, em seu livro Paris sobre Trilhos, 
passear pelos jardins do Château Vaux-le-Vicomte é como 
caminhar no paraíso da mitologia grega - os Campos 
Elísios; é passear em um lugar que pertence ao mundo dos 
mortos. Um lugar habitado apenas pelos homens virtuosos 
após a morte, um paraíso rodeado por paisagens verdes e 
floridas, onde as pessoas dançam dia e noite, noite e dia. 
Um lugar semelhante ao céu dos cristãos e muçulmanos. 
Lá, só adentram as almas dos heróis, santos, sacerdotes, 
poetas e deuses. 
Segundo Ina Caro, ao caminhar pelos jardins do Vaux-le-
Viscomte, a gente sente, como pretendia André Le Nôtre, o 
criador dos jardins, caminhando com os deuses nos jardins 
dos Campos Elísios.
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ASSOCIAÇÃO MÉDICA CEARENSE:
O 17º Arraiá dos Dotô 
foi sucesso absoluto
O tradicional festejo junino, que acontece 

anualmente, contou com um ambiente que 
reuniu decoração caipira, comidas típicas, 

brincadeiras, além da participação de médicos, 
convidados e outros profissionais da saúde que 
comemoraram ao som de muito forró no dia 08 de 
junho, no Buffet La Maison Coliseu, em Fortaleza.

Este ano, o arraiá iniciou com o agito da Banda AMAM 
formada por médicos; em seguida, Chico Pessoa se 
apresentou, tocando os mais diversos sucessos, 
misturando repertórios e levando muitos à pista de 
dança e, por fim, a banda “Os Januários” encerrou a 
noite do Arraiá dos Dotô.

Para o presidente da AMC, Dr. Carmelo Leão, o Arraiá 
dos Dotô da Associação Médica Cearense é o evento 
junino mais tradicional da classe médica, que deixa 
como legado o resgate da cultura nordestina, tendo 
como objetivo a integração dos associados, familiares 
e amigos em um momento de descontração e lazer”, 
afirma.

Autor: Equipe de Reportagem Argollo
REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR

De chapéu vermelho, Dra. Marjorie Mota à esq o casal Dra. Liana Jucá e Dr. Otávio 
Gomes com o casal de amigos
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JUSTO RECONHECIMENTO:
Renomado Médico e 
Gestor, Prof. João Batista 
é homenageado com a 
Medalha Boticário Ferreira

Em solenidade bastante prestigiada, no dia 02 
de julho, o admirado médico e gestor Prof. João 
Batista Silva foi condecorado com a Medalha 

Boticário Ferreira, em requerimento de autoria do 
vereador Adail Júnior.

Casado com a renomada médica pediatra Jocélia 

Bringel e pai de Ana Camila (acadêmica de medicina) 
e Matheus Bringel e Silva, empresário da tecnologia e 
idealizador da StartUp School King, João Batista Silva 
é médico, especialista em gestão hospitalar e membro 
do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde.

Graduação em Medicina pela Universidade Federal do 

Autor: Equipe de Reportagem Argollo
REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR

DR. JOÃO BATISTA E SILVA LADEADO DOS FAMILIARES



13Revista Jornal do Médico®, Ano XV, Nº 108 Mai-Jun 2019 (Hospital Otoclínica Sul)ISSN 2447-9233

Ceará (1988) e mestrado em Obstetrícia e Ginecologia 
pela Universidade de São Paulo (1994). 

Iniciou sua carreira universitária na Universidade 
de Brasília-UnB, como professor assistente de 
ginecologia, desenvolvendo diversos programas e 
serviços, entre os quais destacam-se: o Programa de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher no PROUNI e o 
Serviço de Climatério do Hospital Universitário.

Na docência, atuou como professor do Departamento 
de Saúde Materno-Infantil da Universidade Federal do 
Ceará-UFC, criou o Programa de Atenção Ginecológica 
Universidade-Comunidade/PROAG, considerado 
o melhor projeto de extensão da UFC em 2002, e o 
Núcleo de Estudos em Patologia do Trato Genital e 
Coloscopia da UFC, prestando consultorias no interior 
do estado e capacitação profissional.

Como gestor em saúde, o homenageado dirigiu 
importantes equipamentos de saúde: Serviço de 
Verificação de Óbito (SVO), Hospital Waldemar 
Alcântara, Hospital Frotinha da Parangaba, HGF 
Hospital Geral de Fortaleza, maior hospital público 
da rede estadual de assistência. O Dr. João Batista foi 
também diretor do Hospital Regional da Unimed, entre 
2010 e 2014 e, atualmente, é diretor-executivo do 
Hospital Zilda Arns (Hospital da Mulher de Fortaleza), 
além de professor-assistente da UFC. 

Ele possui ainda especialização em Gestão Hospitalar, 
Sistemas de Saúde e Acreditação Hospitalar pela 
UFC, e desenvolve consultoria e pesquisas na área 
de gestão de serviços de saúde. Na área clínica, 
tem atuação relacionada às doenças sexualmente 
transmissíveis, HPV, prevenção do câncer e, ainda, à 
medicina do trabalho. 

No âmbito acadêmico,  publicou diversos artigos 
científicos e os seguintes livros: “O projeto de pesquisa 
passo a passo”, sendo este adotado como referência 
em cursos de especialização;  e “Governança em 
Saúde”, livro  essencial para envolver e desenvolver 
equipes de  alta performance. 

A Medalha Boticário Ferreira vem apenas coroar 
a brilhante carreira do Prof. João Batista Silva, 
um exemplo de dedicação à medicina cearense, 
à formação de novos profissionais e a gestão de 
qualidade em saúde.

Esq/Dir: Ao centro o homenageado Dr. João Batista ladeado pelo seu filho 
Matheus Bringel (à esq), Dra. Jocélia Bringel (esposa), Vereador Adail Jr. 

(propositor) e o presidente da CMFOR, Vereador Antônio Henrique

Esq/Dir: Dr. Henrique Javi (ex-Secretário Saúde do Ceará), 
Vereador Adail Jr. (propositor), Dr. João Batista, Vereador Antônio 

Henrique (presidente CMFOR), Vereadora de Caridade-CE Sad Lufti e 
Sra. Mara Jéssica, Secretária da Regional III (rep. Pref. Roberto Cláudio)
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HOSPITAL OTOCLÍNICA SUL:
modernidade, tecnologia 
e conhecimento em 
prol da excelência no 
atendimento médico

Fortaleza recebeu no último mês de maio um 
novo centro hospitalar multitarefas: o Hospital 
OTOclínica Sul. Referência em atendimentos 

nas áreas clínica e cirúrgica com quase 30 anos de 
atividades, o grupo OTO expandiu sua rede com espaço 

Autor: Maurício Maycon
JORNALISTA

integrado por profissionais renomados e equipamentos 
de tecnologia de ponta. Com as performances 
implementadas, o local objetiva fortalecer o acesso ao 
atendimento médico de alta qualidade, proporcionando 
conforto, confiança e segurança aos pacientes.
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A confiança na nova filial por parte do público ocorre 
em sintonia com o histórico da instituição. Fundado 
em 1991, o Hospital OTOclínica vem destacando-se 
ao longo das décadas por sua excelência no padrão de 
atendimento: desde a sua primeira cirurgia, ocorrida 
em 1992, o Hospital cresceu exponencialmente em 
infraestrutura, mantendo a qualidade no atendimento 
prestado. Os frutos obtidos ao longo do período são 
resultado de um projeto idealizado e implantado pelo 
médico José Iramar da Rocha Moreira, fundador do 
Hospital OTOclínica. Com seriedade e perseverança, 
o médico construiu uma trajetória pautada na 
superação de inúmeros desafios e na vocação de 
cuidar das pessoas, atributo presente na essência da 
instituição.

PILARES DO HOSPITAL OTOCLÍNICA SUL
O Hospital OTOclínica Sul foi idealizado e construído 
a partir de parâmetros éticos e técnicos vinculados 
às necessidades dos pacientes. A nova unidade 
conta com pronto atendimento 24 horas tanto 
para o público adulto quanto para o pediátrico, 
além de plantões diurnos nas especialidades 
otorrinolaringologia, clínica médica, traumatologia 
e neurologia. O Hospital apresenta ainda a Clínica 
de Especialidades Médicas, com mais de 20 
especialidades, Centro de Diagnóstico com exames 
laboratoriais e de imagem (OTOLAB 24 horas) e 
exames de endoscopia e colonoscopia. 

De acordo com o emergencista Khalil Feitosa, 
diretor da unidade Sul, o modelo de atendimento 
do Hospital OTOclínica Sul é centrado no paciente. 
O médico explica que o fluxo de recursos (equipe 
médica, exames complementares, administração de 
medicamentos) caminha na direção dos pacientes. 
Uma das inovações é o sistema de atendimento 
em box, no qual o paciente aguarda o atendimento 
em espaços reservados e preparados para suas 
necessidades. Outro ponto inovador refere-se ao 
modelo de classificação de risco. Com o formato, 
que divide os pacientes de acordo com previsão da 
utilização da equipe médica, exames e medicamentos, 
o Hospital consegue otimizar o tempo dos pacientes 
com agilidade e segurança, tornando a estadia nas 
emergências mais assertivas e produtivas. 

Além desses fatores, o novo hospital destaca-se no 
atendimento pediátrico, que é considerado por Khalil 
Feitosa a “menina dos olhos” da unidade. Devido 
à carência de atendimento para o público infanto-
juvenil na Cidade, em especial no setor de emergência, 
o Grupo OTO investiu largamente no segmento: 
além de pronto atendimento 24 horas, foram 
disponibilizadas diversas especialidades pediátricas, 
como alergologia, endocrinologia, pneumologia, 

Recepção OTOLab Medicina Diagnóstica

Tomografia

Recepção Pronto Atendimento 24h
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neuropediatria, entre outras, indo ao encontro do 
principal objetivo dos hospitais do grupo, que é atuar 
como centro de atendimento voltado para a família 
como um todo.

MEDICINA COMO FORMA DE HUMANIZAÇÃO
O foco na ética, no cuidado e na atenção aos detalhes, 
já detectados pelo público que utiliza os serviços 
do Hospital OTOclínica da avenida Antônio Sales, é 
alicerce do novo espaço, que optou por realizar forte 
investimento na formação de suas equipes. A estrutura 
multidisciplinar, que consiste no intercâmbio entre as 
diferentes equipes que compõem o centro médico, 
demonstra também a modernidade da unidade 
Sul - na medicina contemporânea, os melhores 
tratamentos e diagnósticos ocorrem a partir da inter-
relação de áreas diversas que englobam um enfoque 
maior diante de cada desafio.

Diretor-executivo do Hospital, Victor Moreira afirma que 
com a unidade Sul o Grupo OTO chega à marca de 1.000 
colaboradores. O Hospital OTOclínica Sul, que soma 
1.400 metros quadrados de área construída, apresenta-
se como centro médico inovador, moderno, confortável, 
bem localizado, e que fortalece o acesso ao atendimento 
de extrema qualidade na cidade de Fortaleza. 

EXPANSÃO DO GRUPO OTO
O Hospital OTOclínica é um hospital geral, clínico 
e cirúrgico, focado na média e alta complexidade 
e comprometido com a segurança, a inovação e a 
excelência dos serviços prestados. A sede, fundada em 
1991, possui nove salas cirúrgicas, 20 leitos de UTI, 
hemodinâmica, unidade de cuidados intermediários e 
120 leitos de internação, além de Clínica de Oncologia, 
Laboratório de Análises clínicas e de imagem e um 
completo centro de medicina diagnóstica. Pioneira em 
Fortaleza no que se refere ao pronto atendimento em 
urologia e angiologia presencial, a unidade localizada 
na avenida Antônio Sales encerrou 2018 com mais de 
100.000 mil atendimentos. 

Com o passar das quase três décadas e frente à 
expansão da Cidade e à demanda de atendimento 
especializado, o Grupo OTO viu na região sul, que 
abrange localidades como Seis Bocas, Sapiranga, 
Edson Queiroz, Cidade dos Funcionários e Luciano 
Cavalcante, uma oportunidade de estender sua 
excelência em atendimento. Madson Oliveira, 
psicólogo residente na avenida Edilson Brasil Soares, 
comemorou. “Sou frequentador do Hospital Otoclínica 
desde 2014 e a distância atrapalhava um pouco. Mas 
continuava frequentando porque sempre atenderam 
às minhas necessidades. Agora, com uma filial por 
aqui, vai melhorar bastante.” 

Sala de observação Pediátrica

Consultório Pediátrico

Box de atendimentos
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Para Victor Moreira, a localização foi uma das 
principais variáveis no momento da escolha do 
bairro da nova sede, especialmente pelo fato 
de que o grupo tem como missão estender sua 
qualidade de atendimento, embasada, sobretudo, 
na multidisciplinaridade das equipes. “Creio que 
optamos pelo correto. O Hospital OTOclínica Sul, 
desde o início do seu funcionamento, tem prestado 
serviço de prontidão e completude por parte dos 
nossos profissionais, sejam médicos, enfermeiros, 
técnicos ou atendentes administrativos.” 

A chegada do Hospital OTOclínica Sul potencializa 
uma das missões do Grupo OTO: ser reconhecido no 

estado do Ceará como hospital referência em alta 
complexidade, destacando-se pela resolutividade 
das questões e sempre pautado pela valorização 
do capital humano, ética, inovação e pelo 
empreendedorismo.

Serviço
Hospital OTOclínica Sul
Avenida Edilson Brasil Soares,1520
Instagram: @hospital_otoclinica
Facebook: @HospitalOtoclinica
Site: www.hospitalotoclinica.com.br/ 
Telefone: (85) 3466.1133

“O Hospital OTOclínica Sul, desde o início do seu funcionamento, tem prestado 
serviço de prontidão e completude por parte dos nossos profissionais, sejam 

médicos, enfermeiros, técnicos ou atendentes administrativos.”
Victor Moreira, Diretor-Executivo Grupo OTO

Esq/Dir: Victor Moreira (diretor-executivo), Dr. Iramar Moreira (funda-
dor Hospital Otoclíncia), esposa Nadja Moreira e Dra. Juliana Moreira

DrDr. Khalil Feitosa, Diretor da Unidade Sul
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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

ARTIGO MÉDICO
A mamografia tem 
importante papel na 
prática clínica

A mamografia é um método de imagem utilizado 
há muitos anos na prática médica. Há relatos que 
informam que as mamografias tiveram início 18 

anos após a descoberta dos raios X. Em 1913, a primeira 
radiografia mamária foi realizada por Albert Salomon, 
cirurgião Alemão. Ele radiografou peças cirúrgicas 
obtidas de mastectomia e encontrou pequenos pontos 
denominados microcalcificações. O primeiro mamógrafo 
veio para o Brasil 58 anos depois1.

Muitos anos após a mamografia tradicional surge 
o equipamento digital. A partir do ano 2000, o 
SENOGRAPHE 2000 D foi aprovado pela FDA. Esses 
aparelhos substituem o filme por um detector eletrônico. 
Estes aparelhos são capazes de disponibilizar imagens 
com maior qualidade, proporcionando melhores 
diagnósticos. Em 2011, o FDA aprova a tomossíntese, 
que é uma evolução do mamógrafo digital2. 

De forma prática veja abaixo a imagem de um tumor de 
mama esquerda.

Após a cirurgia, a mamografia realizada não mostra a 
imagem tumoral presente na imagem anterior.

REFERÊNCIAS:

1 - http://www.radioinmama.com.br/historiadamama.
html)

2 - http://www.scielo.br/pdf/rb/v47n4/0100-3984-rb-
47-04-0VII.pdf.
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FRANCISCO AIRTON RANGEL:  
Coincidência (muito) Feliz

Aurora é o nome de um município cearense 
da região do cariri.  Não sei  se  a sociologia 
acadêmica explica “qualidades” dos habitantes 

daquela região; seu bom humor permanente, sua veia 
poética de repentistas, seu alto astral de toda hora... 
enfim eles  vivem (quase) sempre em  modo up.   Foi   em  
Aurora   que no ano de 1969, no dia 15 de dezembro, 
nasceu  o primogênito do casal Maria Gregório de Sousa 
e Francisco Airton Rangel. 
No início dos anos 70 do século passado  Aurora era 
semelhante  a  maioria dos municípios do interior  do 
estado... população de hábitos simples da população, 
fé religiosa católica, economia e comércio   incipientes, 
além das dificuldades naturais ( a maioria das vezes 
inclemente) do semiárido nordestino. Nada disso  no 

entanto foi motivo para sua gente deixar de sonhar 
em crescer, evoluir e se aculturar ;  para conquistar 
seu espaço no mundo   a partir do mérito de cada um. 
Foi nesse ambiente de fé religiosa e de temperança e 
resiliência que o menino Francisco Airton Rangel Filho 
começou a se dar conta da vida. Desde então em diante 
tudo  nele  foi só  upgrade.
Até meados dos anos 1980 o Airton morou em sua 
cidade natal, onde estudou os primeiros anos de ensino 
curricular- curso primário até a última série do curso 
ginasial- colégio paroquial Senhor Menino Deus-.  
Depois disso, como  todos da sua geração,  ele teve de  
se mudar para Fortaleza para continuar seus estudos. 
Lá  ele se matriculou e fez o curso científico - ensino 
médio- no Colégio Farias Brito, onde conheceu o  médico 

Conselheiro: Dr. Francisco José Fontenele de Azevêdo
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA E PRESIDENTE DO CREMEC/ZONA NORTE
CREMEC Nº 2659, RQE Nº 356
E-MAIL: AZEVEDO.78@HOTMAIL.COM
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Cláudio Pontes , de quem foi aluno   na disciplina de 
biologia . Até então, nas suas relações parentais ou de 
amizade ninguém despertara no Airton  o pensamento 
em ser médico; mas quando ele começou a conhecer os 
mistérios da biologia – estudo da vida- caiu a ficha  e no 
início de 1989 ele prestou concurso vestibular da UFC  e 
foi aprovado para o curso de medicina.
Aurora  deriva do latim  aurora,  alvorecer, raiar, 
despertar , nascer( do sol); e deriva também do latim 
aurum , ouro. É claro que é só uma coincidência (muito) 
feliz mas o certo é que durante os 6 anos da sua 
formação médica,  o “filho” de Aurora se encantou  cada 
vez mais pela  beleza natural do fenômeno da gestação 
e o consequente raiar/nascer de uma nova  vida. Ficou 
fácil pra ele decidir que especialidade iria cursar. Nos 
anos 1990 e 1991 ele foi aluno de pós graduação no 
programa  de residência em obstretrícia da maternidade 
escola Assis Chateaubriand da UFC.
No ano seguinte o aurorense  Francisco Airton Rangel 
Filho, agora médico obstetra , recebeu convite  para 
compor o corpo clínico da maternidade SantAna da 
santa casa de misericórdia de Sobral.  De imediato sua 
personalidade vivaz, seu  bom  humor de toda hora, 
sua empatia natural com as clientes, com os colegas  
médicos, com as equipes de enfermargem  e com todos 
os colaboradores do serviço;  além dos muitos amigos 
que conquistou  na cidade e em toda a região... e mais 
a sua extremada dedicação e competência profissionais  
prenunciavam um “alvorecer  dourado”  de uma carreira 
exitosa e plena de sucesso, em benefício das futuras 
mamães que acorriam a ele todos os dias, na santa casa 
ou na sua clínica privada , a CLIMEGO; ou no hospital  da 
cooperativa UNIMED, de que ele passou a fazer  parte  
ainda antes da virada do  milênio.
Aurora, alvorecer, raiar, nascimento....e o natural  
crescimento é o que o curso natural das coisas. Pois 
bem, o crescimento e desenvolvimento do obstetra 
Dr. Francisco Airton Rangel Filho foi (e tem sido) num 
ritmo acelerado  mas responsável, consciente doss seus 
limites ( quem não os tem ?).  Por isso somente  após 
quase uma  década foi que ele se sentiu estruturado  e 
consciente para ousar um pouco mais. E no raiar do III 
milênio ele se inscreveu , prestou concurso, foi aprovado 
e começou a cursar o mestrado em tocoginecologia, na 
UFC; no final de 2002 ele estava pós graduado , de novo. 
2 anos depois ele decidiu ousar novamente, sempre 
perseguindo o ideal de crescimento ¾ desenvolvimento 
permanentes;  se especializou em ultrassonografia 
ginecológica e obstétrica pela FATESA, em São Paulo; e 
em ultrassonografia morfológica e Doppler obstétrico 
e fetal pelo CETRUS, também em São Paulo.  Tão logo 
se qualificou nessa área  foi convidado a colaborar com 
os serviços de ultrassonografia da policlínica Bernardo 
Félix e do centro de especialidades médicas – CEM-  
Dr.Aristides Andrade, ambos em Sobral.
O Airton é um obstinado em busca da qualidade em tudo 

que realiza, sempre baseado no conhecimento científico. 
Por isso mesmo ousou pela terceira vez e   em 2018 
passado se tornou aluno do programa de doutorado em 
ciências médicas e cirúrgicas da UFC.
Com certeza (é só) por enquanto que a  história 
profissional do especialista/mestre/doutorando Dr. 
Francisco Airton Rangel Filho está em standy by  mas 
ninguém  dúvida que ele vai querer ainda muito mais 
nos ( seus) próximos 50 anos.  Enquanto isso ele vive a 
vida como homem-ser social; constituiu família quando 
se casou  com a enfermeira  Aldecira  Uchoa Monteiro; 
tem 4 filhos: o Lucas e o Felipe, que já são estudantes 
de medicina; o David e o caçula Francisco Airton Rangel 
Neto , estudantes do ensino fundamental.  Com a 
família toda ele vive a vida plenamente, viajando muito, 
ouvindo música de qualidade e praticando corrida de 
rua .  Pela sua convicção  e disciplina em tudo que faz,  
buscando  sempre os melhores resultados podemos 
imaginar que  o Usain Bolt não está correndo risco de 
ser ultrapassado... ela já está aposentado.
Airton, querido, um gozador – no bom sentido-  da vida e 
dos amigos que somos muitos ;  um grande profissional 
repleto de qualificações , de humanismo e de caráter, 
Muito Obrigado!  será sempre muito pouco pra lhe dizer 
o quanto nos honra sua interação profissional e cidadã 
entre nós sobralenses; em particular Muito Obrigado! 
por ilustrar a nossa galeria de médicos cooperados  da 
família UNIMED de Sobral.
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Conselheiro Prof. Dr. José Herculano da Silva
MÉDICO ORTOPEDISTA, EX-PROF. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UPE,
CREMEC Nº 5948, RQE Nº 5574
E-MAIL: AMIGOSDACIENCIA@BOL.COM.BR

De acordo com a IOF (International Osteoporosis 
Foundation), embora raramente o caso de 
mulheres “pré-menopáusicas” na faixa dos 20, 

30 e 40 anos podem ser afetadas. “Algumas mulheres 
jovens têm baixa densidade óssea, em consequência 
do seu próprio patrimônio ósseo, assim aumenta 
a probabilidade de apresentar osteoporose menos 
tarde”. Segundo Sociedade acadêmica médica científica 
Internacional, observa que, muitas vezes, estar 
presente fatores de risco como: envelhecimento, baixo 
índice de massa corporal menor e 24 kg /m2, doenças 
subjacentes como artrite reumatoide, polimialgia 
reumática, doença inflamatória intestinal, doença 
pulmonar crônica, transplante, histórico familiar de 
fraturas de quadril, fraturas prevalentes, tabagismo, 
consumo excessivo de álcool, quedas frequentes, 
endocrinopatias, polimorfismo no gene receptor de 
glicocorticoide etc. Mas, quando não presente esses 
elementos, se classifica como osteoporose idiopática. 
Outrossim lembramos da Osteoporose estabelecida, 
com fraturas por insuficiência óssea, acrescida de 
“Cascata fraturária e morte precoce”. “CASCATA 
FRATURÁRIA” tendo com início uma simples fratura, 
até a mais complexa e temível.  A osteoporose é tão 
mortal como o câncer da mama, infarto agudo do 
miocárdio e acidente vascular cerebral no idoso e 
pneumonia. Definida então, osteoporose como uma 
doença multifatorial, não mais silenciosa do sistema 
esquelético, que compromete à arquitetura óssea e sua 
resistência, desenvolvendo assim complicações graves 
quando não tratada de imediato. A cascata fraturária 
demonstra que, após uma fratura em qualquer local é 
fator e risco para fraturas subsequentes, em homens 
e mulheres adultos não jovens. Fraturas vertebrais 
existentes, aumenta o risco de novas fraturas 

ARTIGO MÉDICO
Osteoporose só é 
encontrada em adultos 
mais velhos? 

vertebrais e de quadril. Sendo responsáveis para 
centenas de milhares de internamentos hospitalares, 
assim como milhões de consultas com especialistas, 
acompanhamento domiciliar por médicos, enfermeiras 
e paramédicos, necessitando então, de milhões de 
reais para exames laboratoriais, medicamentos e 
tratamentos fisioterápicos na reabilitação. Valores 
esses que vão aumentando gradativamente a 
medida que aumenta o envelhecimento humano 
e as comorbidades. Saibamos que, nossos ossos 
enfraquecem à medida que envelhecemos, mas, 
surpreendentemente, essa condição, pode afetar 
adultos jovens. Mas, também pode ser evitável.  
Pensar, quando você é mais jovem, sobre a condição, 
em que os ossos se tornam fracos e quebradiços, 
sugiro, tomar medidas preventivas para proteger a 
saúde de seus ossos no futuro.
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