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Agilidade nas condutas clínicas para 

diminuir o tempo de espera dos pacientes.

Velocidade e Agilidade

Alta tecnologia para obter 

diagnósticos mais precisos.

Tecnologia

Médicos graduados nos maiores 

centros do país e do exterior.

Corpo Clínico Diferenciado

Diagnóstico confiável 
com atendimento ágil 

e humanizado.

Na UDI você irá encontrar as mais modernas soluções em 
medicina e Saúde, somadas a um atendimento humano e 
personalizado. Oferecemos qualidade na realização de 
exames de Diagnósticos Médicos, além do bem-estar das 
pessoas com excelência e humanidade.

Rua Eusébio de Souza, 373. José Bonifácio, Fortaleza - CE

Segunda à sexta: 07h às 23h   I   Sábado: 07h às 19h

Muitas vezes algumas imagens 
valem mais do que mil palavras.

18 de Outubro. Dia do Médico.
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Caro(a) leitor(a), chegamos ao histórico número 110 da nossa revista celebrando com 
muito orgulho 15 anos de história. 

A capa do histórico número é dedicado a ABRAMEDE que celebrou o Dia do 
Emergencista com o lançamento do “Programa Emergencista Voluntário”.

Nos editoriais seguintes, temos grandes destaques para o UNINTA “Itapipoca receberá 
seu primeiro curso de Medicina; artigo do Conselheiro Dr. Marcelo Gurgel em 
Homenagem centenário do saudoso Dr. Haroldo Juaçaba; artigo do ex-governador 
e médico Dr. Lúcio Alcântara sobre os 75 anos do Instituto do Câncer do Ceará; 
reportagem sobre a Unimed Ceará que  inaugurou Sala de Inovação, Tecnologia e 
Projetos na Unifor; artigo da Conselheira Dra. Ana Margarida sobre o Dia do Médico; 
evento do COAPH SUMMIT presidido pelo Dr. Kitt Jr.; Reportagem sobre “Juazeiro 
do Norte investe em capacitações, tecnologia e em qualifi cação dos locais de trabalho.”

Na Zona Norte cearense, a Unimed Sobral, número um no GPTW, presta homenagem 
ao Dia do Médico em artigo do nosso conselheiro Dr. Francisco Azevêdo ressaltando 
a importância da medicina.

Chegando à terra do Padre Cícero, a região do Cariri, temos os artigos sobre medicina 
dos professores Dr. Ildefonso Carvalho e Dr. Herculano Silva, além da programação 
do Congresso Jornal do Médico® e XXI Outubro Médico.

Caro(a)s leitore(a)s, ao longo desses 15 anos de história do Jornal do Médico®, legado 
do saudoso jornalista Juvenal Menezes, muitas emoções foram vividas, muitos 
registros históricos foram feitos nas páginas da nossa revista relatando os maiores 
acontecimentos da medicina. Nossos eternos agradecimentos por tudo, pelo apoio, 
pela participação e, acima de tudo, pela sua valiosa leitura. Nossas energias estão 
renovadas por mais e mais além dos próximos 15 anos. Muito obrigado!

Lembrem-se de verifi car 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!



4 Revista Jornal do Médico®, Ano XV, Nº 110 Set-Out 2019 (Dia do Médico & Jornal do Médico® 15 anos) ISSN 2447-9233

O QUE VOCÊ VAI LER NESTA EDIÇÃO

UNIMED SOBRAL
DIA DO MÉDICO
A IMPORTÂNCIA DA MEDICINA

22

MEDICINA DE EMERGÊNCIA
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Autora: Ana Kercia Pereira Moreira
JORNALISTA E ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO

KERCIA.PEREIRA@UNINTA.EDU.BR

Distante pouco mais de 100 quilômetros de 
Fortaleza, a cidade de Itapipoca está prestes a 
receber um importante equipamento de educação 

superior. O Centro Universitário Inta (UNINTA) está 
encabeçando a fundação de uma faculdade de Medicina 
no município, com a experiência de seu bem-sucedido 
projeto em Sobral, reconhecido recentemente com nota 
máxima, sem arredondamentos, pelo Ministério da 
Educação.
Itapipoca é um dos 22 municípios que foram escolhidos 
para receber um curso de Medicina em instituições 
particulares. Um dos critérios utilizados pelo MEC é o 
número de médicos por habitantes, contando com o 
pré-requisito que a cidade esteja a mais de 75km de 
distância de uma faculdade de medicina existente. O 
UNINTA ganhou o edital público, considerada a melhor 
instituição para ofertar o curso na cidade.
Os futuros médicos desfrutarão da qualidade 
pedagógica desenvolvida pela mesma mantenedora do 
curso que foi avaliado pelo MEC com a melhor nota de 
reconhecimento do Brasil. Os estudantes terão acesso 
a uma ampla infraestrutura, salas de aula planejadas, 
bibliotecas com conteúdos multidisciplinares, salas 
de anfiteatro e videoconferência, salas multiuso, 
laboratórios, auditório, centro cirúrgico simulado, 
consultórios assistidos e enfermarias. 
A Pró-Reitora Administrativa do UNINTA, Profa. Me. 
Soraya Sá, o Diretor da Faculdade de Medicina de 
Itapipoca e coordenador do curso, Prof. Dr. Luiz Derwal 
Salles Júnior, e a Diretora do Centro de Ciências da Saúde 
do UNINTA e docente do novo curso, Profa. Dra. Michelle 
Alves Vasconcelos, são responsáveis diretos pela 
implantação que, além do impacto na educação superior, 
também promove desenvolvimento econômico e social 

ENSINO MÉDICO 
Itapipoca receberá
seu primeiro curso
de Medicina

no município. “Trazer Medicina para Itapipoca é levar 
mais humanização para a atenção básica da região, é 
modificar a história desse município. Observamos que 
com a vinda do curso há uma significativa mudança e 
isso não fica só no ensino, também no turismo, hotelaria 
e o comércio”, pontuou Dr. Derwal Junior.
A Faculdade de Medicina UNINTA Itapipoca tem previsão 
de início em 2020 e suas instalações funcionarão na BR 
402, nº 354; Encruzilhada, naquele município.

Com projeto desenvolvido pelo 
Centro Universitário Inta - 

UNINTA, a faculdade iniciará sua 
primeira turma ainda em 2020
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Autor: Redação. Fonte PMF: 
REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR

MEDICINA DE EMERGÊNCIA
ABRAMEDE lançou o 
Programa Emergencista 
Voluntário no Dia 
do Emergencista

O Dia do Emergencista, 16 de setembro, ficou 
marcado, no ano de 2019, com o lançamento, 
no Paço Municipal de Fortaleza-CE, do programa 

Emergencista Voluntário, uma iniciativa da ABRAMEDE 
- Associação Brasileira de Medicina de Emergência 
- que teve adesão da Prefeitura de Fortaleza. O pro-

grama conta com a participação de especialistas 
médicos e residentes que se disponibilizam a con-tribuir 
no atendimento pré-hospitalar realizado pelo Samu 
Fortaleza, durante ocorrências por toda a cidade. 

Para a promoção do serviço, os emergencistas 

Dr. Frederico Arnaud, presidente ABRAMEDE apresentando o programa.
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voluntários contam com um kit de material disponível 
para obtenção das vias aéreas e acessos venosos 
para os primeiros cuidados necessários entre outras 
intervenções de emergência. O médico realiza contato 
direto com o Samu 192 e se comunica por códigos 
específicos para aceitação de chamadas em que atuarão 
como intermediadores entre a central de regulação e as 
vítimas socorridas. O kit completo tem, ainda, casaco 
para identificação, mochila para levar os equipamentos 
básicos durante atendimento e sinalizador giratório 
para carro que permite, durante a ocorrência, o 
reconhecimento do profissional.

O programa é gerenciado pela Residência de Medicina 
de Emergência Ceará, com apoio das Secretar-ias de 
Saúde do Estado e do Município. A iniciativa utiliza como 
forma de mobilização a plataforma on-line do Fortaleza 
Solidária, movimento de engajamento cívico que 
conecta pessoas que precisam de ajuda com aqueles 
que desejam ajudar, que já conta com 200 Organizações 
Não Governamentais cadastradas. Até o momento, já 
há 18 emergencistas voluntários. 

A identificação dos profissionais ajudará no 
reconhecimento junto aos agentes de trânsito, policiais 
militares e corpo de bombeiros, dando-lhes maior 
acesso a emergências médicas para que possam re-
alizar uma primeira avaliação das ocorrências em tempo 
hábil e auxiliar o Samu na utilização dos re-cursos 
mais indicados, podendo ainda realizar intervenções 
salvadoras de vida, com atendimento mé-dico imediato 
em pacientes graves. Durante o evento, foi feito exercício 
de simulação de atendimento para caso de acidente de 
moto e de mal-estar. 
Frederico Arnaud, presidente da Abramede, declarou 
que agora os profissionais ficam resguardados para 
ajudar a salvar vidas. “Vamos fazer o socorro que já 
fazíamos, mas de forma oficial. As institui-ções afins, 
como AMC, Detran, Bombeiros e outros, passam a 
nos reconhecer e isso melhora o nosso trabalho. Nós, 
como médicos, temos como identificar a gravidade do 
acidente e acionar as instituições para quem precisa de 
um atendimento mais rápido”, disse.

“Emergência Já, Amor 
pra Sempre!”

Dr. Frederico Arnaud
Emergencista e 

presidente ABRAMEDE
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HAROLDO JUAÇABA
Centenário de um 
valoroso médico do Ceará

Haroldo Gondim Juaçaba nasceu em Fortaleza em 
31/03/1919. Em 1940, aos 20 anos de idade, 
graduou-se médico pela Faculdade Nacional de 

Medicina da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro.
O Dr. Haroldo Juaçaba conduziu a sua intensa vocação 
profissional, iniciada em janeiro de 1941, durante seis 
decênios, com afinco, honestidade e impecável técnica, 
encerrando-a, por altruísta deliberação pessoal, já no 
final da sua nona década da vida.
À época da II Guerra Mundial, engajou-se no esforço de 
guerra nacional, trabalha no Serviço Especial de Saúde 
Pública, em Manaus, cuidando dos “Soldados da Borracha”, 
para garantir o fornecimento de borracha às Tropas Aliadas.
Fez residência médica no Riverside Hospital e na Cleveland 
Clinic, nos Estados Unidos, especializando-se em Cirurgia 
Geral e em Cancerologia, com participação em cursos 
ministrados pelo Colégio Americano de Cirurgiões. 
Completou a sua formação profissional com vários 
programas de estágios e visitas de aperfeiçoamento em 
hospitais dos EUA e da Inglaterra, tendo sido um assíduo 
participante de congressos médicos no Brasil e no exterior.
Educador nato, foi Professor Titular de Cirurgia, Chefe de 
Departamento de Cirurgia e Vice-Diretor da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Considerado o precursor da cancerologia e da mastologia 
no Ceará, Haroldo Juaçaba foi responsável pela implantação 
da Residência em Medicina Preventiva e Social, do INAMPS 
e um dos fundadores do primeiro Banco de Sangue de 
Fortaleza, instalado na Casa de Saúde César Cals.
Presidiu o Centro Médico Cearense e o CREMEC e foi 
membro titular e fundador da Academia Cearense de 
Medicina (ACM), sendo o patrono da cadeira Nº 57.
Haroldo Juaçaba teve uma produção diversificada de 
artigos sobre medicina e educação, contando com mais de 
60 trabalhos publicados. Sua visão humanista, focada na 
assistência ao doente e no ensino profissionalizante, pode ser 
resumida no lema de vida que adotou: “Importa fazer o bem”.

Conselheiro: Acad. Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva
MÉDICOM MEMBRO TITULA DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA CADEIRA Nº 18, MEMBRO DA ACEMES, ACADEMIA CEARENSE DE MÉDICOS 
ESCRITORES, PRESIDENTE DA SOBRAMES E MÉDICO DO ICC, CREMEC Nº 2412, RQE Nº 589
E-MAIL: MARCELO.GURGEL@UECE.BR

Foi presidente do Instituto do Câncer do Ceará (ICC) de 
1990 a 2009, deixando o grande legado de dotar a sua 
terra natal de um hospital especializado em câncer, que 
postumamente foi denominado Hospital Haroldo Juaçaba.
Muito mais que merecidas foram as homenagens que 
recebeu ao longo de sua vida, sendo de se destacar: o 
Título de Professor Emérito da UFC; o Troféu Sereia de 
Ouro e a Medalha Amílcar Barca Pellon.
A sua vocação para o ensino médico era indiscutível. 
Alcançado pela aposentadoria compulsória em 1989, 
aos 70 anos de idade, continuou trabalhando para 
a UFC, voluntariamente, por mais oito anos, sob a 
condição de Professor Emérito, tendo a seu crédito mais 
de quatrocentas cirurgias feitas em 1997.
Sua atividade em treinar e preparar centenas de 
cirurgiões, configurando uma plêiade de iátricos seus 
seguidores, converteu-o em um ícone e lente de primeira 
grandeza, sendo dignificado em vida e postumamente, 
como um estimado e valoroso médico que exerceu a 
arte hipocrática no Ceará.
Falecido em Fortaleza, em 1º/06/2009, aos 90 anos 
de idade, agora, em comemoração do seu centenário 
de nascimento, diversas homenagens póstumas 
estão sendo rendidas ao Dr. Haroldo Juaçaba, por 
interveniência de diferentes instituições: UFC, ACM, ICC, 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará etc.
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INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ
75 anos de profícua 
existência

O propósito de empreender a busca por assistência 
alinhada com o sucesso clínico dos pacien-tes 
oncológicos, junto da obstinação em educar e 

desenvolver profissionais altamente especializados, 
foi a força motriz que impulsionou um grupo de dez 
médicos e um padre, em 25 de novembro de 1944, à 
criação do Instituto do Câncer do Ceará (ICC). Hoje, 
com praticamente 75 anos de existência, a instituição 
cresce com sustentabilidade, ampliando os horizontes 
de atuação, consolidando-se como uma organização 
longeva, de referência, mas com o espírito inovador 
correndo nas veias. 
A cada ano, as atividades tornaram-se mais completas, 
com a visão na constante modernização das operações 
e atividades do corpo clínico e administrativo da 
instituição. De mãos dadas a constante evolução no 
tratamento do câncer, a chegada da primeira bomba de 
cobalto do estado, no ICC, junto do início das obras do 
Centro de Radioterapia, representou uma amostra do 
ousado crescimento com foco em resultados. 
Além das modernizações hospitalares, com o 
investimento em inteligência artificial (sistema 
especialista Watson for Oncology, da IBM) para otimizar 
o custo-efetividade e a assertividade dos tra-tamentos 
administrados aos pacientes, o ICC ampliou os horizontes 
de atuação corporativa, criando a Faculdade Rodolfo 
Teófilo (FRT), desenvolvendo profissionais de alta 
performance em cursos de gra-duação, pós-graduação 
e extensão. Junto da inconteste sede por resultados, o 
ICC também fomentou a criação de novos negócios em 
segmentos voltados para a inovação e tecnologia. Os 
frutos dessa visão disruptiva já são colhidos por meio 
do ICC BioLabs e da operadora de planos de saúde LIV 
Saúde, que possui uma gestão associada ao instituto. 
A visão empresarial e corporativa em um modelo de 
negócios aliado à responsabilidade social faz do ICC uma 
organização respeitada e de referência nacional. Com 

resultados que impressionam há 75 anos, esperamos 
crescer sempre com o propósito de “todo cuidado 
cabe aqui” como nosso lema, navegando em águas 
internacionais, atentos à transformação digital como 
protagonista na saúde. 

Autor: Dr. Lúcio Alcântara
PRESIDENTE DO ICC, INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ
ICC@ICC.ORG.BR

“...a instituição cresce com 
sustentabilidade, ampliando 

os horizontes de atuação, 
consolidando-se como uma 

organização longeva, de 
referência, mas com o espírito 
inovador correndo nas veias. ”



13Revista Jornal do Médico®, Ano XV, Nº 110 Set-Out 2019 (Dia do Médico & Jornal do Médico® 15 anos)ISSN 2447-9233

MEDICINA
UNIFOR

Acima da média nacional
Avaliação Nacional Seriada dos 
Estudantes de Medicina (Anasem)

1º no Norte e Nordeste e 
3º no Brasil
Ranking Universitário Folha (RUF) 
2018, entre instituições particulares

SAEME
1ª escola de medicina acreditada no 
Ceará*
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SISTEMA UNIMED
Unimed Ceará inaugurou 
sala de inovação, tecnologia 
e projetos na Unifor

A sala de inovação, tecnologia e projetos é 
resultado do convênio firmado, no início de 
2018, entre a Unimed Ceará e a Universidade 

de Fortaleza, que consiste na cooperação técnica 
científica para o desenvolvimento de pesquisas 
na área da tecnologia da informação em saúde. A 
parceria acontece por meio de bolsas de estudo, 
ofertadas pela operadora de planos de saúde junto à 
Unifor, para alunos envolvidos em projetos voltados 
para uma melhor gestão e promoção da saúde. 
A inauguração acon-teceu no dia 29 de agosto e 
contou com a presença da reitora Fátima Veras e 
do presidente da Unimed Ceará, Darival Bringel de 
Olinda, que estava acompanhado da diretoria.
Entre os projetos já encaminhados, merece destaque 
uma pesquisa iniciada há cerca de 6 meses que vem 

Autor: Imprensa Unimed Ceará

traçando o perfil epidemiológico dos beneficiários 
da Unimed Ceará e, apesar do pouco tempo, já tem 
revelado dados significativos que possibilitarão a 
implementação de políticas de saúde com qualidade, 
por meio de um diagnóstico mais preciso sobre o atual 
cenário, viabilizando, assim, uma nova perspectiva 
de cuidado dessas pessoas, envolvendo aspectos 
importantes que visam facilitar a acessibilidade e os 
serviços de saúde com inovação tecnológica, ciência e 
resolubilidade médica.
“Tudo isso faz parte do novo modelo assistencial 
para gerenciar a saúde dos nossos beneficiários, com 
base na Assistência Integral à Saúde (AIS), que preza 
pelo atendimento de forma holística, num forma-
to preventivo. A parceria da operadora com a Unifor 
deve garantir subsídios nos direcionamentos das 

Esq. para Dir.: Dr. Waldeney – Assessor da Presidência, Dr. Raimundo Nonato - Dir. Comercial, Dr. Ary Sobral – 
Assessor da Presidência, Dr. Darival Bringel de Olinda – Presidente da Unimed Ceará, Profº Dr João José Vasco 
Peixoto Furtado – Dir. de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Unifor, Reitora da Unifor Fátima Veras, Dr. 
Fco. Bastos - Diretor de Provimento de Saúde, Prof. Dr. José Eurico de Vasconcelos Filho – Dir. do NATI (Núcleo 

de Aplicação em Tecnologia da Informação da Unifor
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“A operadora de saúde é 
pioneira no Brasil a traçar o 

perfil epidemiológico de seus 
beneficiários por meio de 

pesquisas desenvolvidas por 
meio de parceria com instituição 

de ensino superior”

políticas assistenciais internas”. Afirmou o presidente 
da Federação, Dr. Darival Bringel de Olinda. Ainda de 
acordo com ele, “com a implantação do ‘BIG DATA’, 
por meio dessa parceria, serão institu-ídas políticas 
de gestão e definiremos parâmetros de envolvimento 
comunitário, expandindo o merca-do e fidelizando 
clientes”.
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O juramento feito solenemente pelos médicos 
por ocasião da formatura, que se credita a 
Hipó-crates (460-377 a.C.), o pai da medicina 

ocidental, se inicia com evocação aos deuses. Escrito 
em gre-go jônico, no século V a.C., assim começa: 
“Juro por Apolo médico, por Asclépio, por Higeia e Pa-
naceia, por todos os deuses e deusas, fazendo-os 
minhas testemunhas, que eu cumprirei inteiramente 
este juramento de acordo com todas as minhas forças 
físicas e intelectuais”.
 Asclépio era o deus da medicina na Mitologia Grega. 
Os romanos o chamavam de Esculápio. Ao contrário 
dos demais deuses com suas histórias heroicas e 
complexas, Asclépio/Esculápio popula-rizou-se por 
sua nobre função de curar. Segundo a lenda, Apolo, filho 
de Zeus, apaixonou-se por Corônis, uma bela mortal. 
Ao descobrir que ela o havia traído, Apolo disparou uma 
flecha contra o seu peito. Antes de morrer, Corônis disse 
que gestava seu filho. Apolo, desesperado, retirou-o 
de seu ventre e o levou para que o Centauro Quíron o 
criasse. A filha de Quíron prevendo o seu futuro profe-
tizou: “Trarás a saúde para todos. Os mortais deverão 
suas vidas a ti, e a ti será concedido o poder de dar a 
vida aos que morreram”. 
Asclépio/Esculápio viveu em Epidauro com sua 
esposa Epione, e seus filhos: Higeia, Laso, Akeso, 
Aglaia, Panaceia, Podalirio, Macaão, Telésforo e Arato. 
Asclépio tinha tanto poder em curar e ressuscitar que 
Zeus o puniu, matando-o com um raio. 
No mundo antigo, ele foi cultuado em vários templos. A 
estátua de seu templo, em Epidauro, de ouro e marfim, 
tinha seis metros de altura. Nela, ele estava sentado 
em um trono, com a mão direita sobre uma serpente e 
a esquerda sobre um cajado. Asclépio foi representado 
em moedas cunhadas por inúmeros imperadores 
romanos. 
Segundo fontes literárias, as estátuas de Asclépio/

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

Esculápio são atribuídas a cerca de quinze es-cultores, 
dentre eles:  Dionísio de Argos (estátua consagrada 
por Micythos a Olympie), Colotes (estátua de marfim 
dedicada à Cyllène). Alcamene (estátua em Mantinné).
Thrasymedes de Paros (estátua  cujas dimensões são 
metade das da estátua de Zeus em Olímpia). Timóteo 
(estátua em Trézène). Sco-pas (estátua sem barba, 
em mármore pentélico). Bryaxis (estátua em Mégare). 
Na era moderna, escul-tores também fizeram 
representações de Asclépio como William John Coffee 
(1774–1846), um re-nomado escultor inglês. 
No Museu Britânico, em Londres, há uma escultura de 
uma perna (ex-voto) consagrada a As-clépio. No Louvre-
Paris, existe uma escultura de Asclépio de Timothéos, 
escultor grego, 400 a.C.  Na Galeria Borghese, em 
Roma, há um templo dedicado a Asclépio/Esculápio. 
Os deuses não morrem. Asclépio permanece como 
símbolo da medicina em inúmeros países do mundo e 
na bandeira da Or-ganização Mundial da Saúde (OMS). 
Dessa forma, o deus da medicina continua vivo em 
nosso ima-ginário

DIA DO MÉDICO
O Deus da Medicina 
e suas representações

Estátua de Esculápio,  Deus da Medicina. 
Timotheos, escultor grego, vers 400 a. C. 

Museu do Louvre-Paris
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DIA DO MÉDICO
Jornal do Médico®, 
15 anos com Conteúdo de 
Excelência e Credibilidade

Não foi fácil, mas foi e é muito desafiador e 
prazeroso ter criado uma publicação que 
acrescentasse algo à comunicação da classe 

médica. Idos 18 de outubro de 2004, o primeiro 
número do Jornal do Médico® era lançado em 
Fortaleza-CE pelo saudoso Jornalista Juvenal Ferreira 
Menezes e sua esposa, Sra. Nahimi Argollo Ferreira 
de Menezes, acompanhados pelo seu filho, o hoje 
marketólogo Argollo. Sem se falar das importantes 
participações e apoios dos médicos Dr. Wilson 
Pinheiro de Sousa (in memoriam), Dra. Celina Côrte 
Pinheiro (in memoriam), Dr. Lino Holanda (secretário-
geral CREMEC), Dr. Florentino Cardoso, Dr. Tarcísio 
Dias, das entidades médicas: CREMEC (Gestão Dr. 
Ivan Moura Fé), Sindicato dos Médicos do Ceará 

Autor: Josemar ARGOLLO
MARKETÓLOGO, MEMBRO HONORÁRIO SOCIEDADE BRASILEIRA DE MÉDICOS ESCRITORES, 
REGIONAL CEARÁ E DIRETOR-EXECUTIVO DO JORNAL DO MÉDICO®
E-MAIL: ATENDIMENTO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR

(presidente Dr. Tarcísio Dias), Associação Médica 
Cearense (presidente Dr. Florentino Cardoso) e 
Clube do Médico (presidente Dr. Wilson Pinheiro 
in memoriam) e, sem dúvida, ao Sistema Unimed e 
demais patrocinadores que tornaram realidade essa 
publicação que se perdura até os dias atuais.
Passados os anos, o Jornal do Médico® foi crescendo, 
edição pós-edição, chegando a importantes regiões 
polo de saúde do Ceará: região do Cariri, Zona Norte e 
Centro Sul. Novas adesões de entidades, instituições 
de saúde e de ensino médico, médicos de renome 
ampliando o Conselho Editorial da publicação, 
qualificando ainda mais o conteúdo e fazendo com 
que a classe desfrutasse cada vez mais de uma 
salutar experiência com uma publicação diferenciada 

Esq/Dir: Fundadores do Jornal do Médico® Jornalista Juvenal Menezes in memoriam, Sra. Nahimi
Argollo F. de Menezes (esposa) e o filho Marketólogo Argollo. Foto durante a IV Comenda Jornal do Médico (2015).
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e conteúdo de credibilidade. 
Os cinco primeiros anos do Jornal do Médico® foram 
muito importantes para consolidá-lo como leitura 
obrigatória da classe médica, tendo presença em 
importantes entidades, estabelecimentos de saúde, 
faculdades de medicina, além de congressos, jornadas 
e simpósios.
A publicação continuou sempre inovando e, no ano 
de 2012, é criada a Comenda Jornal do Médico®, 
um evento para o reconhecimento de profissionais 
e instituições da saúde com referência ao Dia do 
Médico, data magna da classe médica. A atividade 
acontece na capital alencarina e também no interior 
do Ceará, já tendo realizada mais de 200 homenagens 
entre personalidades e instituições da área da saúde.
Todo esse trabalho realizado levou o Jornal do 
Médico® a conquistar importantes reconhecimentos 
de instituições e entidades: Câmara Municipal de 
Fortaleza, Requerimento 2240/2014 vereador 
Dr. Iraguassú Teixeira; Sociedade Cearense de 
Oftalmologia (presidente Dr. Dácio Costa); Título 
de Membro Honorário para o Marketólogo Argollo 
pela entidade SOBRAMES, Sociedade Brasileira de 
Médicos Escritores Regional Ceará (presidente Dra. 
Celina Pinheiro in memoriam); Congratulação pela 
Assembleia Legislativa do Ceará (requerimento 
Deputado Dr. Heitor Férrer) e pela Câmara Municipal 
de Brejo Santo (requerimento Vereador Arnou Feijó).
Nesses quinze anos em que o Jornal do Médico® 

completa, inúmeros os momentos que foram 
registrados nas mais de cem edições publicadas, 
entre elas a partida de seu criador, o Jornalista Juvenal 
Ferreira de Menezes, em 19 de novembro de 2017.
Outros registros históricos foram conferidos pela 
nossa publicação como inéditos procedimentos de 
saúde; inaugurações de estabelecimentos de saúde; 
departamentos hospitalares; eleições nas entidades 
médicas; congressos históricos; turmas de medicina; 
novos gestores de saúde; reconhecimento de novas 
especialidades médicas, a exemplo da Medicina de 
Emergência, no ano de 2015, e muito mais.
O ano de 2019 nos reservou também um momento 
de ousadia com a realização do primeiro Congresso 
Jornal do Médico® na região do Cariri, em que 
somaram forças conosco o conceituado Outubro 
Médico, tradicional evento da centenária entidade 
Associação Médica Cearense (presidente Dr. Carmelo 
Leão).

Nossos agradecimentos são estendidos a todos e a 
todas que participaram, participam e apoiam nossa 
publicação. Chegar até aqui não foi fácil, tudo foi e é 
na base do amor, trabalho e dedicação, legado maior 
do nosso criador, saudoso Jornalista Juvenal Menezes. 
Por tudo isso, renovam as nossas energias para mais 
e mais 15 anos de Jornal do Médico®. Muito obrigado 
por tudo e principalmente pela sua leitura!
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medicina e a pecuária.
No futebol, tornou-se o ídolo do Ferroviário. Seu chute 
forte lhe credenciou ser o batedor oficial de faltas e 
pênaltis do time. Destaque-se nos jogos universitários 
e, quando não pôde mais continuar como profissional, 
seguiu nos times de subúrbio: o Diamante no Tirol, o 
Lagoinha no Eusébio e, por fim, no Tamatanduba ao lado 
da ponte do Coaçu na estrada do sítio.
Teve uma reportagem de um jornal importante da época 

que o intitulou :” Bom de bola e craque 
no Bisturi”.
Na medicina, foi um profissional 
dedicado, com técnica operatória 
acurada e de uma relação médico-
paciente invejável, fazendo com que 
suas pacientes e familiares tivessem 
uma relação de amizade o que sempre 
facilitou a sua atividade profissional.
Na pecuária, herdou do seu pai o amor 
pelos animais e teve uma participação 
importante na criação da associação 
dos criadores de gado holandês aqui no 
Ceará, sendo inúmeras vezes campeão 
das exposições agropecuária do nosso 
estado.
Todas as suas paixões acabaram 

influenciando diretamente na minha vida, pois adoro 
esporte, clima de fazenda e a medicina. Hoje, após uma 
semana da sua partida, se você me perguntasse “Qual é o 
problema, mestre?  Certamente iria responder diferente, 
o problema é a sua falta para desfrutar conosco do que 
senhor plantou, mas pouco aproveitou. Fica a grande 
saudade, porém o seu exemplo ficará sempre presente 
entre nós.
Espero que esteja na casa celestial ao lado dos seus pais, 
irmãos, demais familiares e amigos que precederam a 
sua partida.

Qual é o problema, mestre? Jargão utilizado por 
ele que todos sabiam que era a sua forma de 
cumprimentar as pessoas e se abrir para iniciar 

uma conversa. Eu sempre respondia: “nenhuma, pai, está 
tudo bem”. 
Sou o filho mais velho e tive o privilégio de conviver 
com meus pais ainda jovens. Pude acompanhar, na 
minha infância, as suas trajetórias com dificuldades 
e conquistas bem de perto e identificar os valores 
morais e espirituais apontadas 
por eles como importantes na 
formação de um indivíduo. Apesar 
de características bem diferentes, 
um completava o outro. Enquanto 
meu pai era rigoroso, decidido e 
sem muito diálogo, minha mãe era 
o lado carinhoso, compreensivo e 
participativo nas  decisões difíceis 
do dia a dia.
Meu pai, um homem de convívio 
social reservado, sempre valorizou o 
trabalho acima de tudo e talvez, por 
um excesso de zelo conosco, criou 
sempre condições confortáveis 
dentro de casa e no nosso sítio 
no Eusébio para trazermos os 
nossos amigos para dentro do nosso convívio e com isso 
acabou participando, na medida do possível, das nossas 
diversões formando uma relação grande de amizade com 
os nossos amigos. 
Cresci sempre valorizando os seus princípios de 
honestidade, simplicidade e disponibilidade para ajudar 
as pessoas nos momentos mais difíceis, não medindo 
esforços.
Suas grandes paixões marcaram a sua vida e ficou 
conhecido por essas atividades que ele desempenhou 
com muito esmero até quando teve saúde: o futebol, a 

DIA DO MÉDICO
Mensagem para o Papai, 
Dr. Kitt Rôla

Autor: Dr. Kitt Jr.
DIRETOR ACADÊMICO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO E SIMULAÇÃO EM SAÚDE E PRESIDENTE DO COAPH SUMMIT
E-MAIL: NCSAUDE@NCSAUDE.COM.BR
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Ao comemorar os seus 10 anos de atividades em 
2019, a COAPH – Cooperativa de Trabalho de 
Atendimento Pré e Hospitalar, realiza um dos 

eventos mais aguardados do ano. Trata-se do COAPH 
SUMMIT, encontro que englobará o 1° Congresso 
Norte e Nordeste de Urgência e Emergência e a 6° 
Jornada Científica da COAPH. Promovido em parceria 
entre a COAPH e a ABRAMUGEM – Sociedade 
Brasileira de Urgência e Emergência, o COAPH 
SUMMIT ocorrerá entre os dias 12 e 14 de dezembro, 
no Centro de Eventos do Ceará.
O evento será constituído por palestras, cursos, 
apresentação e publicação de trabalhos científicos, 
final da 2° Olimpíada de APH (que incluirá, entre suas 
ações, diversas provas, com destaque para RCP - 
Reanimação Cardiorrespiratória - e Resgate Veicular 
em Ângulo 0) com premiação aos vencedores, além 
de diversas outras atividades, como o lançamento 
do livro “Bastidores do APH” e momentos de 
descontração por meio de apresentações de stand-
up e sorteios de diversos prêmios.
Sob a presidência do renomado Dr. José Newton 
Carneiro Lacerda, a COAPH reunirá palestrantes de 
alto nível, além de profissionais, estudantes e demais 
interessados, num encontro emblemático. Desse 
modo, as atividades serão iniciadas com a palestra 
“Avanços e desafios no ensino do profissional de 
saúde no Brasil”, ministrada pelo professor Dr. Antônio 
Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica. Segundo o Dr. Kitt Rola, presidente 
da COAPH SUMMIT, o congresso tem o objetivo de 
fortalecer a formação profissional dos interessados e 
inserir o estado do Ceará no rol dos grandes eventos 
da área.

COAPH SUMMIT 
10 anos da COAPH serão 
comemorados por meio 
de importante evento

Assim, o encontro contará ainda com apresentação 
ministrada pelo presidente da ABRAMUGEM, Dr. 
Fernando Tallo, entre muitas outras, com destaque 
para a palestra de encerramento “Trauma em 
situações táticas: lições aprendidas no México”, 
do paramédico mexicano Miguel Angel Luna. Será, 
portanto, um encontro especial, tendo em vista a 
comemoração dos 10 anos tanto da COAPH quanto 
da ABRAMUGEM. Segundo o Dr. Fernando Tallo, 
o evento será de fundamental importância para o 
intercâmbio profissional e incentivará a constante 
busca por conhecimento.
O COAPH SUMMIT, dessa forma, será um divisor 
de águas para as áreas englobadas e fortalecerá a 
medicina e a enfermagem cearenses, contribuindo 
assim para estrutura da saúde como um todo em 
nosso estado.

INFORMAÇÕES:
www.coaph.com.br/novo/coaph-summit/

Dr. Kitt Jr. presidente COAPH SUMMIT
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DIA DO MÉDICO
A Importância 
da Medicina

A palavra medicina deriva do latim  medicus  
e  medicus deriva de mederi  com significado 
original de ato ou conhecimento de saber o 

melhor caminho para algo. Ao longo dos séculos,  
esse significado passou a ser sobre o ato ou efeito de 
curar e tratar. 
Muitos etimologistas, no entanto, acreditam que a 
verdadeira raiz da palavra medicina esteja na fonte 
indoeuropeia MED com o significado de avaliar ou 
medir.
Avaliar e procurar conhecer o melhor caminho para 
tratar e curar (quando possível) qualquer agravo de 

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

saúde são “atividades” obrigatórias - subordinadas 
ao conhecimento científico, claro, por concessão 
divina (Eclesiático, 38). Odontólogos, psicólogos, 
fisioterapeutas, veterinários, nutricionis-tas, 
enfermeiros, fonoaudiólogos, farmacêuticos, 
educadores físicos e os médicos deveriam ter, desde 
sempre, a compreensão sobre a dimensão da nossa 
responsabilidade, muito além da nossa importância 
individual para com a saúde da humanidade.
O exercício da medicina é tão antigo quanto a história 
do homem. Estudos antropológicos e arqueológicos já 
confirmaram a prática cirúrgica da trepanação como 
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tratamento das doenças da men-te, expulsando os 
maus espíritos ¨presos¨ dentro do crânio. Pinturas 
rupestres datadas de 35000 anos atrás creditadas 
ao homo sapiens sapiens retratavam os sucessos 
imaginários na caça por alimentos, minimizando o 
sofrimento físico e emocional e o temor da morte pela 
fome enquanto tinham de se encurralar em cavernas, 
por longos períodos, para se proteger das mudanças 
climáticas e dos predado-res. 
Um pouco mais próximo dos tempos hodiernos, nos 
anos 3150 a.C, viveu, no Egito, o arqui-teto, escriba, 
astrônomo e sacerdote-médico do rei Zozer chamado 
Imhotep. À época, somente os sa-cerdotes sunus 
recebiam instrução médica da Per Ankh - Casa da Vida 
- e trabalhavam junto dos uts, primeiros enfermeiros 
da história. E já havia a prática da medicina por 
especialidades, como a da saúde dos dentes por 
exemplo; enquanto, na Babilônia (Iraque), no século 
XVIII a.C., Hamurabi editou seu famoso código de 
leis, entre elas havia as que disciplinavam o exercício 
profissional da medicina – latu sensu - inclusive a 
dos veterinários, organizando também o direito a 
honorários por serviços pres-tados.
  Viajando ao passado na máquina de H.G. Wells, 
somente, no século V a.C., conhecemos o grego 
Hipócrates de Cós (460 - 370 a.C.), considerado 
o pai da medicina porque lançou as bases para 
uma abordagem racional e metodológica para 
compreensão da saúde e das doenças. Até então 
acredi-tava-se que a energia vital, a saúde ou a sua 
ausência (as doenças) eram obras e desígnio dos 
deuses, por isso medicina e crenças religiosas eram 
quase a mesma coisa: puro empirismo. Não há, 
no entanto, como negar as grandes contribuições 
e a forte influência da fé religiosa, máxime para 
o Cristianismo, para o aprimoramento da arte de 
Hipócrates, a quem se atribui o aforisma- missão da 
medicina: curar, algumas vezes, aliviar, muitas vezes, 
e consolar sempre.  Sobre essa influência, a história 
tem como corretas as informações documentais do 
século I d.C. sobre a construção e administração do 
primeiro abrigo-hospital de caridade creditadas a 
São Pedro, o apóstolo mais próximo de Cristo e da 
Sua men-sagem de fraternidade universal. Não é por 

acaso, portanto, que, nos países de fé Cristã (o Brasil 
tem a maior população de cristãos), o dia dedicado ao 
médico é a data de nascimento de São Lucas evange-
lista, que era médico de homens e de almas: 18 de 
outubro.
Enquanto pesquisava na “enciclopédia britânica” pós-
moderna (leia-se Dr. Google) para rabis-car essas 
linhas, verifiquei que, em outros países (sem maioria 
cristã, acho), o dia do médico é come-morado em 
outros momentos; nenhum deles coincide com datas 
alusivas a vida de Hipócrates ou a qualquer outro 
antecessor nosso.
A medicina nasceu como arte e crença em deuses e 
se transformou em ciência (ainda que em-brionária) 
com os métodos racionais hipocráticos; e a partir 
da renascença e do iluminismo pós-Idade Média, 
só conquistou mais e mais avanços científicos ao 
ponto de se transformar (atualmente) quase que 
totalmente em prática high tech. É claro que essa 
evolução de forma organizada e criteriosa deve ser 
comemorada por todos: profissionais e clientes 
(pacientes). É para melhor avaliar e conhecer melhor 
os caminhos do diagnóstico, do tratamento e da 
cura (quando possível) que a medicina tecnológica 
está à nossa disposição. Sobre esses avanços e seus 
benefícios para a nossa prática médica, há questio-
namentos, cada vez mais, partindo dos dois lados 
dessa saga. Quem ousa questionar (eu me incluo 
entre estes) a importância exclusivamente do médico 
e do seu aparato high tech, o faz, porque nos parece 
que, durante essa longa caminhada de 35000 anos, 
alguns liames foram afrouxando, sendo relativizados 
e rebaixados na escala de importância para a boa 
prática da medicina.
O cardiologista Almino Rocha Filho proferiu 
conferência magistral (magistral mesmo, está no 
Youtube) no XXV congresso cearense de cardiologia: 
Cardiologia Baseada em Espiritualidade e Hu-
manismo. Não sou cardiologista, mas compreendi 
a mensagem dele como um apelo à consciência; 
um convite a uma introspecção, uma autocrítica de 
cada especialista que lhe ouvia, mas que se presta 
muito bem para todas as especialidades – mais até 
se presta para todos os que exercemos profissões 
de saúde- em oposição ao tecnicismo (antes aliado, 
hoje adversário da medicina humanizada) imperante. 
Que a mensagem do Almino impacte ao menos nos 
que querem praticar medicina com responsabili-
dade e com a devida importância que ela tem para a 
humanidade; sob as bênçãos de Deus que nos criou e 
que nos orienta todos os dias para oferecer o melhor 
de nós em benefício da saúde do corpo (e do espírito) 
dos nossos pacientes. Como fazia nosso padroeiro 
São Lucas.

Feliz dia do Médico!

A  medicina nasceu como 
arte e crença em deuses...
se transformou em ciência 

(ainda que embrionária) 
com os métodos racionais 

hipocráticos;
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ARTIGO MÉDICO
Lombalgia no idoso 

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

É bastante comum atendermos pacientes 
portadores de dor lombar, a chamada 
lombalgia, nos consultórios e em atendimento 

de urgência. A dor lombar é grande causa de 
morbidade, in-capacidade, assim como preocupação 
governamental em país desenvolvido, lembrando 
que 80% das pessoas desenvolve uma lombalgia na 
fase de sua vida. Porém as pessoas apresentam, em 
geral, 90% de dor lombar com etiologia “mecânica” 
tendo regressão espontânea em regra ge-ral, mas 
causas não mecânicas são incomuns e devemos 
lembrar da espondiloartrite, infecção na coluna 
vertebral, osteoporose, neoplasia e outros. No 
atleta, especificamente, sempre, não esquecer 
da espondilólise, espondilolistese e fraturas, 
classificadas como fratura de estresse. A lombalgia 
mecânica apresenta-se como segunda queixa 
mais frequente em adultos e quinto motivo para 
consultas médicas em geral. Mesmo assim, em 90%, 
o prognóstico é muito bom, porém, na lombalgia 
aguda, 50% melhoram em uma semana e 90% 
ficam curados dentro de oito semanas, podendo 
haver cronificação em 5%. A lombalgia no idoso é 
altamente prevalente e classificada como uma das 
principais causas de incapacidade. Diante disso, 
segundo a OMS, no mundo, terão 2 bilhões de 
idosos, em 2050, que apresentarão comorbidades, 
como: diabetes mellitus, câncer e doenças 
cardiovasculares, responsáveis por mais de 70% de 
todas as mortes no mundo – o equiva-lente a 41 
milhões de óbitos. Em 2018, dados do Ministério 
da Saúde apontam que 39,5% dos idosos possuem 
alguma doença crônica e quase 30% possuem 
duas ou mais, tendo em vista com-binações de 
comorbidades, inatividades, sarcopenia e falência 
total do idoso com a fragilidade, responsável, 
então, pela lombalgia. A prioridade máxima para 
nosso paciente é ser examinado como um todo e 
nunca diagnosticado e tratado simplesmente pelos 
exames de imagens, outrossim o estudo radiológico 
é o nosso gold standard, ressaltando que muitas 

informações não são compa-tíveis com a dor lombar. 
Deixamos TC e RNM diante de sinais de alerta para 
diagnóstico diferen-cial em neoplasia, infecções e 
fraturas, como sinais de radiculopatia resistente ao 
tratamento e claudicação neurogênica ou achados 
sugestivos de estenose de canal medular. Cuidado 
especial com estenose de canal medular lombar 
por apresentar importante dor, perda funcional em 
idosos e radiologia presente em 20-50% acima dos 
60 anos. Atenção especial na lombalgia visceral e na 
lombalgia psicogênica.
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DIA DO MÉDICO
Uma vida com propósito

3 Centros de Atendimento
com diversas especialidades

Referência Norte e 
Nordeste em Oncologia

Mais de 100 profissionais 
especializados

Recursos tecnológicos
avançados

Visão integral no cuidado

Laboratórios de Análises 
Clínicas, Biologia Molecular
e Genética e Patologia 

Centro de Imagem: 
Tomografia, Ultrassonografia, 
Mamografia, Raio-X, 
Endoscopia, entre outros  

O Hospital Haroldo Juaçaba está em 

crescente desenvolvimento para cuidar 

da saúde de um jeito completo. 

Já atuamos em mais de 30 especialidades 

clínicas e em medicina diagnóstica. E 

agora queremos ir mais longe: vamos levar 

nossa excelência em oncologia para o 

atendimento geral com a experiência de 

quem já nasceu para cuidar.

TODO

CUIDADO

CABE AQUI

Credenciamento com mais 
de 20 planos de saúde.

Agende agora a sua consulta:

85 3288.4575

Centro de Especialidades Haroldo Juaçaba

R. Papi Júnior, 1222, 3º andar - Anexo | Rodolfo Teófilo

Centro de Especialidades São Mateus

Av. Santos Dumont, 5633, 1º andar - Anexo | Aldeota

Centro de Especialidades 13 de Maio: 

Av. Treze de Maio, 1135 | Fátima | 85 3108.4606
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segunda-feira, 23 de setembro de 2019 17:31:18

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

Há muitos anos, decidi me tornar um médico. 
Não tive nenhum incentivo, não tenho parentes 
médicos. Simplesmente decidi ser médico. Não 

sabia direito o que era, mas a decisão foi tomada. À 
época, pensei o que poderia fazer para tornar esse 
desejo uma realidade e agi na direção certa. A partir 
desse momento, as coisas foram acontecendo e logo 
mais eu já estava em na capital do estado do Pi-auí para 
estudar e tornar o meu desejo uma realidade.
No início, foi uma época muito difícil, pois não sabia 
o que era estudar e muito menos o quanto deveria 
estudar para me tornar um médico. Mas como a direção 
estava tomada, as pessoas cer-tas foram aparecendo 
para ajudar de alguma forma, seja com conselhos, seja 
com atitudes muito con-cretas na direção que eu tinha 
sonhado. Foram muitos anos de estudo intenso para 
tirar as deficiências da escola pública, mas, no final, 
o sonho foi concretizado. Fui aprovado para cursar 
medicina em uma universidade federal e me tornei 

médico, atividade que desempenho até hoje com muito 
amor e dedi-cação.
Muito se fala em vida e trabalho com propósito. É 
extremamente importante que os médicos enten-dam 
que é um imenso privilégio o fato de nós podermos 
ter acesso à intimidade de pessoas que, mui-tas 
vezes, nem se conhece direito. Sempre lembrando 
que é necessário tratar todos os nossos pacientes 
com respeito e cordialidade. A medicina é uma ciência 
milenar e que vem se aprimorando ao passar dos anos. 
Nós médicos, como principais atores dessa ciência, 
devemos procurar ser úteis para todas as pessoas 
que nos procuram e, nesse texto, desejo parabenizar 
todos os colegas médicos desse mundo que todos os 
dias dedicam seu tempo para cuidar de outras pessoas. 
E como diz o poeta - o que a vida quer de todos nós é 
coragem. Portanto, parabenizo e desejo coragem para 
levantar todos os dias com muito propósito em sua 
atividade como médico.  
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Juazeiro do Norte é o terceiro município mais 
populoso do estado do Ceará e conta com uma 
população estimada em 274.207 habitantes, 

de acordo com o IBGE. Desses, aproximadamente 
8% possuem plano de saúde, enquanto os demais 
dependem do Sistema Único de Saúde (SUS). A 
saúde pública do município conta atualmente com 
211 profissionais médicos, sendo que 81 atuam na 
atenção primária e 130 na atenção secundária.  
É certo que os médicos são fundamentais ao bom 
desenvolvimento de uma sociedade.
Para o médico e atual gestor municipal de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, o privilégio da medicina está na 
responsabilidade “de ouvir, orientar, saber diferenciar 
e proporcionar o bem-estar da coletividade”. “O 
médico é a pessoa que escuta as nossas dores, que 
avalia as nossas dificuldades e propõe, por meio do 
seu diagnóstico, o tratamento que deverá contemplar 
cada paciente.
No Dia do Médico, quero expressar toda a minha 
admiração, minha alegria e toda a minha honra de 
fazer parte desse segmento”, enfatiza Arnon Bezerra. 
Para que a atuação desses profissionais vinculados ao 
atendimento público do município possa ter cada vez 
mais qualidade, a administração municipal, durante 
quase três anos, vem investindo na melhoria das 
condições dos equipamentos da saúde, sobretudo, no 

DIA DO MÉDICO
Juazeiro do Norte 
investe em capacitações, 
tecnologia e em 
qualificação dos locais de 
trabalho

âmbito da atenção primária, porta de entrada para os 
demais serviços. 
O médico da atenção primária possui um vínculo 
mais próximo com a comunidade. A partir deste 
contato e junto aos demais profissionais que 
compõem as equipes de Estratégia Saúde da Família 
(ESF), é possível que o médico desenvolva métodos 
de promoção da saúde, prevenção, recuperação e 
reabilitação de doenças e agravos diversos.  
“A Atenção Primária é o primeiro lugar onde se 
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procura atendimento e é para ela resolver mais de 
85% dos problemas de saúde da população. Quando 
a gente tem uma atenção primária resolutiva, 
temos uma população menos doente, com maior 
capacidade produtiva, bem como conseguimos uma 
significativa redução nas esperas das Unidades de 
Pronto Atendimento e nas urgências dos hospitais”, 
pontua a secretária da Saúde de Juazeiro do Norte, 
Francimones Albuquerque. 
Uma demonstração do investimento que vem sendo 
feito em Juazeiro do Norte é o número de equipes de 
ESF, que foi ampliado de 56 para 82. Em 12 meses, 12 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram totalmente 
reformadas e reequipadas, estando em andamento a 
reestruturação de mais duas UBS. O objetivo é que as 
49 Unidades do Município sejam requalificadas. 
As reformas das UBS estão solucionando 
reivindicações antigas das comunidades e dos 
profissionais que trabalham nesses locais, como 
também ampliando o acesso da população aos 
serviços de saúde. O conforto dos consultórios e 
salas, com climatização, renovação do mobiliário e 
demais itens de trabalho e ainda o cumprimento das 
normas de segurança preconizadas pelo Ministério 
da Saúde vêm possibilitando condições dignas para 
o bom desempenho das equipes. “A gente acredita 
que, em um espaço onde tenha boas condições de 
trabalho, o profissional consegue atender melhor o 
nosso usuário”, ressalta Francimones.  

Capacitar para atualizar e debater conhecimentos
Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e 
confortável tem feito a diferença em Juazeiro do Norte. 
Além disso, o investimento em capacitações por meio 
de cursos, palestras e seminários para os médicos 
do município têm sido uma atividade constante e um 
diferencial na rotina desses profissionais.  
A atualização e o debate de temas pertinentes, voltados 
para campanhas específicas, são uma alternativa que 
permite a troca de conhecimentos e o alinhamento 
dos fluxos de atendimentos. “Mensalmente, 
dependendo do tema a ser abordado e da necessidade 
de cada região, a gente convida esses profissionais 
para fazerem essas capacitações para a gente 
descentralizar o serviço, por exemplo a hanseníase, 
que antes era só no Centro de Dermatologia. Hoje a 
gente consegue atender hanseníase em cada UBS”, 
cita a secretária Francimones como um dos resultados 
dessas capacitações.

Tecnologia como aliada
A dinâmica e organização de todos os serviços 
disponibilizados pela Secretaria da Saúde dependem, 
em grande parte, do profissional que está na ponta, 
logo, o médico. Para otimizar cada vez mais a oferta 
de serviços especializados, como exames e consultas, 

foi criado um fluxo e um protocolo de atendimento. 
Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, será desenvolvido, em Juazeiro 
do Norte, um aplicativo para que o médico, ao fazer a 
solicitação de exames ou encaminhamentos para o 
especialista, preencha alguns critérios nesse sistema, 
dinamizando a consulta e facilitando a organização 
das demandas por prioridade e por necessidade. 
“A saúde se faz com colaboração de todos. É dessa 
união e desse entendimento que a gente encontra a 
solução para os nossos grandes problemas”, conclui 
Arnon Bezerra

Em 12 meses, 12 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) foram 

totalmente reformadas e 
reequipadas...
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24/OUTUBRO (QUINTA-FEIRA) | ABERTURA

18H Credenciamento
19H Solenidade de Abertura
19:30H Apresentação Cultural
20H VIII Comenda Jornal do Médico®
20:30H Palestra Magna “Humanização e Ética na Saúde” 
Conferencista: Prof. Dr. João Macedo Coleho Filho
21H Coquetel

25/OUTUBRO (SEXTA-FEIRA) MANHÃ
7H Credenciamento

8H – 19H  FEIRA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO; 
FEIRA DE ESPECIALIDADES E AS RESIDÊNCIAS 
MÉDICA; RODADA DE NEGÓCIOS SEBRAE E BANCO DO 
NORDESTE

8H - 8:30H DOENÇA GRAVE DO SÉCULO PARA O IDOSO
Conferencista: Prof. Dr. Herculano Silva

8:30H – 10H XXXI OUTUBRO MÉDICO
Moderador: Dr João Edison de Andrade
Debatedor: Dr. Carmelo Leão “Os desafios da saúde 
pública em tempos de crise fiscal“ 
Debatedor: Dr. Nairton Lopes Cruz ”Cuidando da saúde 
do médico” 
Debatedor: Dr. Ricardo Madeiro “Aspectos legais do Ato 
Médico”  

10:00H – 11:30H CASO CLÍNICO “CÂNCER NO 
ESTÔMAGO”
Moderador: Dr. Péricles Vasconcelos (Gastroenterologista)   
Debatedor: Dr. Robério Motta (Gastroenterologista)  
Debatedor: Dr. Daniel Landim (Endoscopista) 
Debatedor: Dr. Cláudio Gleidiston (Patologista) 
Debatedor: Dr. Nélio Barreto (Cirurgia Digestiva e 
Bariátrica) 
Debatedor: Dr. Roberto Melo (Clínica Médica)

Dr. João Ananias Machado Filho
Neurocirurgião

Dr. Carmelo Leão
Pres. Associação Médica Cearense

Dr. Robério Motta
Gastroenterologista

Dra. Graça Nasciment o
Pediatra

Dr. Herculano Silva
Ortopedista

COMISSÃO CIENTÍFICA
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11:30H - 12H CONFERÊNCIA: QUANDO O MÉDICO 
ADOECE
Conferencista: Dr. Ângelo Roncalli (Cardiologista) 

12H ÀS 14H INTERVALO ALMOÇO

25/OUTUBRO (SEXTA-FEIRA) | TARDE

14H – 15:30H POLITRAUMA
Moderador: Prof. Dr. João Ananias Machado Fillho 
(Neurocirurgião) 
Debatedor: Dr. Breno Dantas (Medicina de Emergência) 
Debatedor: Dr. Márcio Araújo (Cirurgião Vascular) 
Debatedor: Dr. Iuri Araujo Honcy (Neurocirurgião) 
Debatedor: Dr. Marco Valério (Cirurgião Geral) 
Debatedor: Dr. Samir (Traumatologista) 

15:30H - 17H SEGURANÇA DO PACIENTE
Moderador: Dr. Josias Martins (Vice-Presidente SAEC) 
Debatedor: Dr. Sérgio Araújo
Debatedor: Enf. Leonardo Sampaio  
Debatedor: Dra. Demostênia Coelho
Debatedor: Dr. Guilherme Sampaio Saraiva
Debatedor: Dr. João Batista Silva

17H - 18:30H DEBATE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
Moderador: Dr. Ricardo Madeiro (Presidente Comissão de 
Direito e Saúde OAB-CE) 
Debatedora: Dra. Lívia Callou (Advogada)  
Debatedor: Dr. Marcelino Piancó (Defensor Público)

18:30H - 19H CONFERÊNCIA SAÚDE DO IDOSO
Conferencista: Prof. João Macedo Coelho Filho

18:30H - 20H | TRABALHOS CIENTÍFICOS

26/OUTUBRO (SÁBADO) | MANHÃ

7H Credenciamento

8H – 19H  FEIRA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO; 
FEIRA DE ESPECIALIDADES E AS RESIDÊNCIAS 
MÉDICA; RODADA DE NEGÓCIOS SEBRAE E BANCO DO 
NORDESTE
 
8H - 8:30H FORMAÇÃO MÉDICA NO BRASIL, O 
RETRATO DA ATUALIDADE
Conferencista: Prof. Dr. Eusébio Rocha

8:30H - 10H TOSSE: UM SINTOMA: VÁRIAS CAUSAS
Moderadora: Profa. Dra. Maria das Graças Nascimento 
(Pediatra) 
Debatedora: Dra. Lohanna Valeska de S. 
Tavares.“Investigando Infecções” 
Debatedora: Dra. Kaline Cristh Rabelo Nobre “O Olhar do 
Pneumologista” 
Debatedora: Dra. Maria Lidiane Lavor Landim “Pode ser 
Refluxo?” 
Debatedora: Dra. Fátima Teresa Lacerda Brito de Oliveira 
“Tosse Alérgica” 
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10H -10:30H “GESTÃO E EMPREENDEDORISMO NA 
SAÚDE”
Coonferência SEBRAE

10:30H - 11H “STARTUPS E SISTEMAS 
INTELIGENTES”
Coonferência SEBRAE

11H - 11:30H CONFERÊNCIA SOBRE FINANÇAS E 
APOSENTADORIA
Coonferência SEBRAE

11:30H - 12H RAZÕES PARA INCLUSÃO DA 
HOMEOPATIA”
Conferencista: Dr. José Bandeira Bayma

12H - 14H INTERVALO ALMOÇO

26/OUTUBRO (SÁBADO) | TARDE

14H - 15:30H O SUS E A INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE
Moderador: Dr. Carlos Roberto Martins Rodrigues 
Sobrinho (Sec. Saúde do Ceará) 
Debatedora: Dra. Francimones Rolim (Secretária Saúde 
de Juazeiro do Norte) 
Debatedor: Dr. André Barreto (Secretário Saúde Crato) a 
confirmar
Debatedor: Dr. Rilson Andrade (Secretario de Saúde 
Quixelô) a confirmar

15:30H - 17H FORMAÇÃO MÉDICA NO CEARÁ, VISÃO 
PÚBLICA E PRIVADA
Moderador: Dr. Carmelo Leão (presidente AMC) 
Debatedora: Profa. Emille Sampaio Cordeiro (Coord. 
Medicina UFCA)  
Debatedora: Profa. Hellen Lins (Coord. Medicina Estácio-
FMJ) 
Debatedor: Prof. Geison Lira (Gestor Pedagógico Medicina 
UNINTA) 
Debatedora: Dra. Mayra Pinheiro (Secretária-Executiva 
SGETES / MS)
Debatedor: CFM à confirmar
 
17H - 18:30H TELEMEDICINA E O FUTURO DA 
MEDICINA
Moderador: Dr. Roberto da Justa (Secretário-Geral 
CREMEC)
Debatedor: Dr. Leonardo Santana (Radiologista) 
Debatedor: Dr. Ângelo Roncalli (Cardiologista) 
Debatedor: Dr. Erich Pires Lisboa (Clínica Médica) 
 
18:30H -19H | PREMIAÇÕES TRABALHOS 
CIENTÍFICOS
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