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 Sociedade Cearense 

foi presenteada no dia 

18 de março próximo A
passado,  com o evento 

c i e n t í f i c o - o f t a l m o l ó g i c o  

denominado MÁCULA 2010.

Mácula é uma doença que afeta 

a visão com desenvolvimento 

de forma degenerativa dos 

seus órgãos, continua pág. 02

 curriculum vitae do Dr. N a s c i d o  e m  C a x i a s ,  n o  

Murilo Martins exibe a Maranhão, em 31 de março de Osua invulgar capacidade 1929, adotou ele o Ceará como a 

para o fazer médico, secundado sua terra-mãe, que o viu crescer 

pelo exercício do magistério que e prosperar, tendo merecido o 

o tem consagrado como mestre título de cidadão cearense.

de muitas gerações de médicos. continua página 04
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 S o c i e d a d e  C e a r e n s e  f o i  
Doutor Marcos  Ávila (Goiás)presenteada no dia 18 de março Apróximo passado, com o evento 

científico-oftalmológico denominado 
Doutor  Roberto Abdalla Mourão (Minas MÁCULA 2010.
Gerais)Mácula é uma doença que afeta a visão 

com desenvo lv imen to  de  fo rma  

degenerativa dos seus órgãos, sendo uma 
Doutor André Gomes (São Paulo)das principais causas da cegueira nos 

últimos tempos, principalmente para as 

pessoas que estão na faixa etária dos 60 
Doutores Rogério Costa e Rodrigo Jorge anos de idade.
(São Paulo)O evento em pauta já está em  sua nona 

edição e foi organizado e coordenado pelo 

médico oftalmologista Abelardo Targino, 
Doutor ARNALDO CIALDINI (Goiás)Diretor do CENTRO  AVANÇADO DE 

RETINA E CATARATA.. Com apoio da 

S O C I E D A D E  C E A R E N S E  D E  
Doutor Eduardo Cunha de Sousa (São O F TA L M O L O G I A ,  q u e  e s t e v e  
Paulo)representada pelo seu Presidente  o 

médico oftalmologista Dr. David Lucena.
E  agora em 2010  o Doutor LAURENTINO A grande novidade da MÁCULA deste ano, 
BICCAS (Minas Gerais) que entre outros foi a realização de um mutirão para 
atributos, registramos: Formação médica atendimento gratuito a população, com 
pela Universidade Federal de Minas Gerais prioridade aos idosos acima de 60 anos, 
na área de neuro –oftalmologia, é principalmente aos que apresentavam 
professor adjunto da Escola de Medicina alguma suspeita da instalação da doença.
da Santa Casa de Misericórdia de Vitória O CENTRO AVANÇADO DE RETINA E 
no Estado do Espírito Santo. inclusive com sua mamãe.CATARATA, num a cooperação e 
As palestras foram assim organizadas: Tendo como tema da palestra para os participação no evento, cedeu suas 
1700 Palestra para  o povo, principalmente médicos oftalmologistas: DIAGNÓSTICO instalações e corpo clínico  para os 
para as pessoas afetadas pela doença E TRATAMENTO DAS DOENÇAS DA exames prioritários como, mapeamento de 
18.30 Palestra-aula  Para os médicos MÁCULA PRESENTE E FUTURO, o retina e fundo de olho.
oftalmologistas tendo também com Professor Doutor LAURENTINO BICCAS, O atendimento a população deu-se no 
ouvintes estudantes de medicina. após saudar e agradecer a presença de horário de  09:00  as  13:00 horas do dia do 
O palestrante usou de sua larga todos dava início a esta interessante evento,sendo atendido 200 pessoas que 
experiência, quando proferiu a palestra palestra-aula.assim vivenciavam a campanha vigorante; 
para o povo de um modo geral, fazendo de Com apoio do sistema de informática, que VIVER PORQUE VER É VIVER!
sua palestra uma coloquial conversa sobre facilitava as explanações técnicas, 
a MÁCULA, prevenção e tratamento tornando os temas abordados maios previsto, mas sem questionamentos já que 
O povo que assistiu a palestra em foco, era assimiláveis, o Doutor LAURENTINO era vontade própria do palestrante e 
f lagrado com os mais elogiosos dominava tranqui lamente o tema participantesComo já e tradição dos eventos, MÁCULA, 
comentár ios  sobre o evento e motivador da palestra o que deixava os  A palestra foi encerrada com calorosos sempre um médico oftalmologista de 
principalmente com o brilhantismo do participantes entusiasmados com esta aplausos para o Doutor LAURENTINO, reconhecida capacidade médico científica  
doutor LAURENTINO que não deixou verdadeira aula prática que lhes era cuja  palestra atendeu perfeitamente aos é convidado  a ministrar palestra tanto para 
ninguém com dúvidas e todos  conscientes ministrada. anseios dos médicos oftalmologista que os médicos oftalmologistas como para o 
sobre o que é o mácula. Uma verdadeira simbiose entre palestrante dela participaram.povo, em termos de conhecer melhor sobre 
As 18;30, após todos terem saboreado e participantes foi o que se assistiu com as Nas conversas entre os médicos  nos esta doença , a prevenção e os cuidados 
apetitoso e farto lanche, todos dirigiram-se intel igentes e sábias explicações  corredores dos salões no pós palestra, era com o tratamento Como recordação e 
ao salão destinado para a palestra, proferidas pelo doutor LAURENTINO. de que com esta palestra o evento ratificando  o acima epigrafado,citamos os 
destacando-se a presença de um grande Argüições inteligentes partiam de vários MÁCULA 2010, coloca-se como um dos médicos especialistas que já deram a sua 
número de médicos oftalmologistas.Não médicos oftalmologistas participantes, que principais acontecimentos da Oftalmologia contribuição com palestras,  em eventos 
vamos citar todos os oftalmologistas que ali tornavam mais excitantes o linguajar para o ano que se iniciaanteriores como se segue:
estavam prestigiando o evento, mas estes técnico científico do doutor LAURENTINO, Estão de parabéns os organizadores do 
que  nominamos representam o nome que, entretanto nos questionamentos MÁCULA 2010 , destacando-se o apoio da 
todos que ali compareceram.,registramos feitos pela platéia, respondia sempre em Sociedade  Cearense de Oftalmologia que Doutor Marcio Bittar Nehemy (Minas 
a presença dos Doutores Jorge Eldo, um linguajar menos técnico e mais manteve o seu Presidente de corpo Gerais)
Werton Lobo, Hilder Carneiro,Valter coloquial. presente durante toda a duração do evento 
Justa,Abelardo Targino (o anfitrião) A palestra ultrapassou do seu horário em foco.
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A OFTALMOLOGIA ESTÁ
IRRADIANDO ALEGRIA

A sensação de VER, faz a alegria de viver!

Em maio tem o DIA DA OFTALMOLOGIA

Vamos comemorar com muita emoção.

É o dia do doutor que garante nossa visão!

São os sinceros votos dos Editores

e Colaboradores do Jornal do Médico
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Dia das Mães
 Médicaé dia também da Mãe

 palavra MÃE desperta no LAR, são nossas segundas mães nas 

subconsciente de todos, sentimentos empresas onde exercem atividades, vamos Ade amor, que são demonstrados destacar a MÃE MÉDICA.

diariamente e extravasados  neste dia A MÃE MÉDICA é a heroína do DIA A DIA, 

maravilhoso que é O DIA DAS MÃES. pois cumprem seus deveres de mãe nos 

MÃE é uma prenda divina que nos acolhe no seus lares e compenetradas e sorridentes 

dia a dia com seu amor inigualável vem para os nossos hospitais, ali sendo A 

Neste DIA DAS MÃES desejamos que MÃE DAS DORES, MÃE DA ALEGRIA e 

fossem relembradas todas as mães, não MÃE CONSOLADORA DOS AFLITOS

importando sua condição social, pois só o Pensamos em homenagear as nossas mães 

fator de ser mãe já a diferencia como um ser médicas cearenses, nominando-as neste 

privilegiado na face da terra. texto, mas quando analisamos, verificamos 

Como uma homenagem amorosa para todas da sua impraticabilidade, face a quantidade 

as mães que alem de ser a RAINHA DO de nomes e o espaço ser exíguo.

 mês de Maio, tradicionalmente 

chamado de mês da noivas,é Oum mês privilegiado, podendo 

ser considerado o mês da alegria, pois 

nele comemora-se uma data muito 

sentimental que é ODIA DAS MÃES.
As mães representam e distribuem o 

amor na face da terra, fazem  isto 

diuturnamente, independente de ser ou 

não ser o DIA DAS MÃES, são as 

nossas RAINHAS DO LAR E RAINHAS 

NO TRABALHO.
Queremos nesta data festiva e amorosa 

que é o DIA DAS MÃES estenderem as 

nossas homenagens para todas as 

mães, pois independente de sua 

condição social são também as nossas 

mães do amor.
Registramos com carinho a dedicação 

de nossas MÃES M ÉDICAS, pois 

exercem suas funções no lar e nos 

hospitais  são as mães das dores, mães 

das alegrias e as verdadeiras mães dos 

a f l i t o s  PA R A B E N S  M A M Ã E S  

DOUTORAS.
Confirmando ser o mês de Maio o mês 

da alegria, a comunidade da saúde e a 

população em geral,alegram-se com a 

p a s s a g e m  d o  D I A  D O  

OFTALMOLOGISTA, os abnegados 

médicos que nos deixam ver o mundo 

com todas assuas cores.PARABENS E 

MUITO OBRIGADO DOUTORES 

OFTALMOLOGISTAS.!
Complementando as alegrias de maio, 

presenciamos o esforço do nosso 

Governador na área de saúde, 

presenteando  a população de um 

modo geral, com as reformas e 

aparelhamento dos nossos hospitais, 

construindo novos hospi tais e 

p o l i c l í n i c a s ,  b e n e f i c i a n d o  

principalmente a população do interior.
Os editores do JORNAL DO MÉDICO, 

sentem-se gratificados pelo alto índice 

de leitura do referido jornal, tanto na 

capital, quanto no interior, sendo 

JUAZEIRO DO NORTE o principal pólo 

distribuidor, tendo na FACULDADE DE 

MEDICINA DE JUAZEIRO seu 

importante sustentáculo.
N o s s o s  a g r a d e c i m e n t o s  a o s  

empresários que com suas verbas 

publicitárias, colaboram para que este 

jornal prossiga em sua jornada que já 

ultrapassa os 06(seis) anos de 

circulação.
SALVE O DIA DAS MÃES. SALVE O 

DIA DO OFTALMOLOGISTA E SALVE 

OS NOSSOS PATROCINADORES!

Editorial

Maio
é o mês
da alegria!
Por: Jorn. Juvenal Menezes - Editor-Chefe
juvenalferreira@hotmail.com - 8762.2207
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Hospital São José
completa 40 anos de amor ao próximo!

foi visível quando na década de 80  Hospital São José de doenças 
começaram a aparecer os primeiros casos infecciosas comemora neste ano 
de HIV.O40 anos de existência e de bons 
Na época o surgimento do HIV (AIDS), serviços prestados a sociedade cearense 
trouxe consigo o preconceito para com a que o tem como referência no tratamento 
doença, sendo a morte funcionava como de enfermidades do gênero.
lenitivo para cessar o sofrimento. psicologia, fisioterapia, nutrição, Atualmente conta com 700 funcionários e 
Com muita dedicação do seu quadro de enfermagem e assistência social.120 leitos, com o interior destacando-se 
funcionários, equipes médicas e demais O hospital hoje está entregue nas mãos do nas internações. O atendimento 
profissionais de saúde, fizeram com que o experiente médico Anastácio Queirós que humanizado sempre fez parte da política do 
HSJ fosse a primeira instituição hospitalar tem uma Diretoria atuante, coesa e hospital, mas em 2004 oficializou este 
cearense a propor a reversão da lógica apaixonada pelos serviços prestados por procedimento criando a COMISSÃO DE 
existente e assim o hospital preparou-se aquele hospital, normalmente um reduto HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
para receber com humanismo os dos mais humildes que ali procuram e Para que a estratégia da humanização do 
soropositivos do Ceará. encontram lenitivo para suas dores.atendimento seja mantida e ampliada a 
Ainda hoje, dentre os serviços mais Parabéns ao Hospital São José pelos seus Diretoria do Hospital vem desenvolvendo 
procurados do Hospital, estão os 40 anos de bons serviços a populaçãodiversas ações nos campos de gestão, 
deambulatório especializado no tratamento Parabéns aos seus servidores pela lição de capacitação de recursos humanos, 
do HIV (AIDS) amor ao próximo que deixam transparecer melhorias nas instalações físicas e 
Os portadores de HIV são atendidos em nos seus procedimentos do “dia a dia”modernização nos processos de trabalho.
serviços complementares com odontologia, A relação profissional de saúde e paciente 

PREMIO BRASIL DE MEDICINA OFTALMOLOGISTA CEARENSE EM CONGRESSO 

INTERNACIONAL

O Oftalmologista Aristófanes Canamary foi agraciado O Oftalmologista Aécio Dias participou do  Congresso 

com o Premio Brasil de Medicina. A cerimônia de Americano de Cirurgia da Catarata e do Congresso 

entrega ocorreu em São Paulo no dia 11 de Abril Mundial de Córnea realizado em Boston EUA, nos dias 07 

próximo passado. Parabenizamos o agraciado que com a 14 de Abril próximo passado. Parabens Doutor Aécio 

méritos incontestes, fez jus a tão alta condecoração. Dias por esta vontade indomável de querer  saber cada 

vez mais, para atender  cada vez melhor seus pacientes!

Recordar é viver
o mês de fevereiro de 1990, de frente dos grandes centros de pesquisas 

portanto a 20 anos atrás, o internacionais. O hormônio regula o sódio Nprofessor Manassés Fonteles foi o no organismo e tem grande importância 

responsável por uma conquista científica, para uma melhor compreensão da 

considerada um feito internacional. O fato insuficiência cardíaca. O professor 

aconteceu na UFC - Universidade Federal Manassés Fonteles que é um estudioso e 

do Ceará, na unidade de pesquisas clínicas. amante das pesquisas, estudou também no 

A descoberta do hormônio fator natriurético Instituto Pasteur e Beaufour em Paris.

simile, o feito coordenado pelo Professor Um fato histórico que destaca a medicina 

Manassés, colocava a universidade na linha cearense a integrando na história da saúde.

BRAIN STORM

Junah
Editora

Este veículo

de comunicação

é editado

e idealizado por

(85) 3088.2567

publicidade@junah.com.br
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seu concurso de Livre-Docência, abrindo o vizinhos, bem assim pela criação do Centro  curriculum vitae do Dr. Murilo 
seu caminho para a cátedra de Clínica de Hematologia e Hemoterapia do Ceará – Martins exibe a sua invulgar 
Médica, conquistada em 1966, tornando- HEMOCE.Ocapacidade para o fazer médico, 
se um dos mais jovens catedráticos da Por muito tempo, o Dr. Murilo Martins secundado pelo exercício do magistério 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi dedicou-se à tarefa de formar recursos que o tem consagrado como mestre de 
também ele Professor Visitante, em humanos especializados em hematologia, muitas gerações de médicos.
distintas universidades estrangeiras: Paris f o m e n t a n d o  a  p r e p a r a ç ã o  d o s  Nascido em Caxias, no Maranhão, em 31 
XII, Cambridge, Oxford, Londres, hematologistas cearenses, e de outros de março de 1929, adotou ele o Ceará 
Edimburgo, Sheffield e Miami, ratificando o profissionais da saúde, por meio dos como a sua terra-mãe, que o viu crescer e 
justo reconhecimento, além-mar, por seus cursos de especialização, ministrados no prosperar, tendo merecido o título de 
meritórios feitos científicos. HEMOCE.cidadão cearense.
Em paralelo ao exercício de cargos As figuras do médico e do professor, Tão logo formado pela Faculdade Nacional 
diretivos, na UFC, como a chefia do reunidas em uma só pessoa, alçaram-no de Medicina da Universidade do Brasil, no votação secreta, foi aclamado imortal, 
Departamento de Medicina Clínica e a ao cargo de Vice-Reitor da UFC, após Rio de Janeiro, em 1953, deu início à vida passando a ocupar a cadeira número 
direção do Instituto de Medicina Preventiva exercer importantes funções acadêmicas, docente, em 1954, como professor quatro da Academia Cearense de Letras. 
(IMEP), o Dr. Murilo fez-se o maior indutor nessa universidade. A aposentadoria do voluntário da então Faculdade de Medicina Em janeiro de 2005, o acerto da medida 
das Sessões Clínico-Patológicas, Prof. Dr. Murilo Martins chegou-lhe em do Ceará. confirmou-se na eleição, entre seus pares, 
empreendidas com êxito, de 1959 a 1994, 1997, depois de ter passado quase quatro No intuito de ampliar a sua formação para assumir a presidência desse 
cabendo-lhe, ainda o mérito de ter sido décadas prestando relevantes serviços à médica, rumou para os Estados Unidos, sodalício, em substituição ao Prof. Artur 
fundador da Revista de Medicina da UFC, universidade; porém, permaneceu onde cumpriu programa de pós- Eduardo Benevides, o atual “O Príncipe 
da qual foi o seu editor, durante 27 anos. conectado à instituição, produzindo livros graduação: como interno, durante um ano, dos Poetas Cearenses”.
Sua vasta produção intelectual está que narram a História da primeira escola no Walther Memorial Hospital, em Chicago, Por sua vez, a escolha da Medicina, como 
expressa em cinqüenta e sete artigos, de médica do Ceará.e como médico-residente, por três anos, no profissão, não se fez ao acaso, tal a 
inegável valor científico, e em doze livros, o Ao abdicar de suas elevadas funções Kansas University Medical Center, em intimidade mantida com os preceitos de 
que inclui obras de valor estimativo, acadêmicas, assumiu o cargo de gestor da Kansas City, EUA. humanização que regem o comportamento 
histórico ou literário, além das científicas. Secretaria de Desenvolvimento Social do Em 1959, regressou o Dr. Murilo Martins a do homem, na sua experiência de vida 
Foi o principal responsável pela Município de Fortaleza, pasta que Fortaleza, após ter absorvido o melhor da terrena. Daí o Dr. José Murilo de Carvalho 
implantação de um laboratório e uma englobava os setores de Saúde, Educação mais moderna medicina aplicada no Martins, ser considerado, mais que um 
Enfermaria de Hematologia, no Hospital e Ação Social.mundo desenvolvido, e portando na médico, uma legenda viva da ética e da 
Universitário Walter Cantídio, que se O Dr. Murilo revelou-se um intelectual de bagagem uma tese, em fase de cidadania, que só enobrece o Ceará e a 
tornou referência para o Ceará e estados grandes méritos, tanto assim que, por acabamento, brilhantemente defendida em sua gente.

Murilo Martins:
um professor de sangue bom e muita fibra
Marcelo Gurgel Carlos da Silva, Da Academia Cearense de Medicina - marcelo@hospcancer-icc.org.br
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As principais mudanças do novo código de ética médica

pós dois anos de discussão, 400 desnecessários nesses pacientes. Em 

delegados médicos definiram caso de doenças incuráveis, deve oferecer O sigilo médico deve ser preservado, Anovas regras em relação ao direitos todos os cuidados paliativos disponíveis, mesmo após a morte do paciente.

dos pacientes e os deveres dos levando sempre em conta a opção do 

profissionais da medicina. paciente.

São 188 novos artigos que entraram em O médico pode recusar a exercer medicina 

vigor 13 de abril passado.  A seguir confira em locais inadequados.

19 deles que sintetizam as principais O paciente tem direito a receber a cópia do 

mudanças. prontuário médico.

O médico é obrigado a denunciar tortura, 

isso vale para atendimento de possíveis 

A receita e o atestado médico têm de ser O paciente tem direito a uma segunda vítimas de violência doméstica, por 

legíveis e devem ter a identificação do opinião e a ser encaminhado a outro exemplo.

médico médico

O médico não pode estar vinculado a 

O médico deve apresentar todas as É obrigatório incluir o número do CRM em cartões de descontos e consórcios, em 

p o s s i b i l i d a d e s  t e r a p ê u t i c a s  –  anúncios dessa natureza. especial na área de cirurgia plástica.

cientificamente reconhecidas – e aceitar a 

escolha do paciente

O médico não pode participar de Abandonar plantão é falta grave.

propaganda

O paciente precisa dar o consentimento a 

qualquer procedimento a ser realizado, O médico não pode participar de 

salvo em caso de risco iminente de morte O médico não pode receitar sem ver o manipulação genética.

paciente, seja por meio de veículo de 

comunicação ou internet.

O médico não pode abandonar seu A escolha do sexo do bebê é vedada na 

paciente. reprodução assistida.

O médico não pode ter relação com o 

comércio e a farmácia.

O  paciente tem direito de decidir sobre os 

O médico deve evitar procedimentos métodos contraceptivos que deseja usar.

12 - SIGILO MÉDICO

13 - CONDIÇÕES DE TRABALHO

6 - PRONTUÁRIO MÉDICO

14 - DENÚNCIA DE TORTURA

1 - LETRA LEGÍVEL 7 - SEGUNDA OPINIÃO

15 - DESCONTOS E CONSÓRCIOS

2 - DIREITO DE ESCOLHA 8 - ANÚNCIOS PROFISSIONAIS

9 - PARTICIPAÇÃO EM PROPAGANDA 16 - FALTA EM PLANTÃO

3 - CONSENTIMENTO ESCLARECIDO

17 - MANIPULAÇÃO GENÉTICA

10 - RECEITA SEM EXAME

4 - ABANDONO DE PACIENTE 18 - SEXAGEM

11 - RELAÇÕES COM FARMÁCIAS

5 - PACIENTES SEM PERSPECTIVA DE 19 - MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

CURA



om um titulo muito sugestivo, JÓ, aguardavam na fila sua vez de terem registre-se também a euforia dos 

MEMÓRIAS DE UM TEMPO os seus  ou seu livro autografado pelo autor adquirentes do livro ao foliarem suas CFUGÁS, o Doutor Pedro Almino de Não dá para nominar os que estavam páginas, surpresas e mais surpresas e haja 

Queiroz e Souza, promoveu uma presentes, pois não teria espaço suficiente, coração para suportar tanta recordação

grandiosa festa  no dia 08 de Abril, no pátio além de omissões que poderiam ocorrer, A família médica do Ceará, tem muito com 

do restaurante do IDEAL CLUBE, com o então citarei somente  o nome do médico que se orgulhar  face o brilhantismo 

lançamento de seu livro. apresentador da obra e do autor: o médico, existente em diversos membros de seus 

O nosso amigo doutor Pedro Almino foi professor e membro da Academia quadros,onde o  doutor Pedro Almino é um 

prestigiado com a presença maciça de Cearense de letras JOSÉ MURILO destaque e já faz parte da história da 

m é d i c o s  d e  v a r i a s  g e r a ç õ e s  e  MARTIN medicina  do Ceará pois QUEM SABE FAZ 

especialidades, que adquiriam exemplar O acontecimento tornou-se marcante pela A HORA E TEM CERTEZA QUE ELA VAI 

ou exemplares do livro e com “paciência de confraternização entre os médicos e ACONTECER!

Dr. Pedro Almino

e a tem certeza que ela vai acontecer!
Quem sabe faz a hora
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 Secretaria da Saúde do Estado saúde nas conquistas e resultados de uma 

entregou no dia 30 de março, a s a ú d e  p ú b l i c a  m a i s  a c e s s í v e l ,  AMedalha Rodolpho Theóphilo de descentralizada e fortalecida. A Medalha 

Saúde Pública a seis personalidades que Rodolpho Theóphilo de Saúde Pública foi 

se destacaram nas ações, gestão e criada por decreto do governador Cid 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Gomes em 30 de dezembro de 2008, nas 

Os agraciados com a Medalha foram o comemorações dos 20 anos do SUS. A 

professor emérito da Universidade Federal medalha é uma homenagem ao 

do Ceará, João Barbosa Pires de Paula farmacêutico Rodolpho Theophilo, que 

Pessoa; a enfermeira do Núcleo de esteve na linha de frente na passagem do 

Vigilância Epidemiológica da Sesa Maria século XIX para o século XX no combate a 

do Socorro Ramos da Ponte; a pediatra do varíola. Sem apoio governamental, criou e 

Hospital Infantil Albert Sabin Maria Helena financiou a vacina contra a doença. A peste 

Lopes Cavalcante; o clínico geral do atingiu um quinto da população de 

Hospital Geral Dr. César Cals Oto Leal Fortaleza na época. Mais do que 

Nogueira, o Secretário Chefe de Gabinete testemunha ocular da história, como se 

do Governador e deputado estadual, Ivo refere o jornalista e escritor Lira Neto no 

Ferreira Gomes; o psiquiatra Nilson Moura livro “O poder e a peste”, Rodolpho 

Fé, in memorian, que até dezembro de Theophilo também esteve na linha de 

2009 era supervisor do Núcleo de Atenção frente do movimento abolicionista e contra 

à Saúde Mental da Sesa. a oligarquia Accioly. Foi um dos membros 

Com a Medalha a Sesa reconhece o da Padaria Espiritual, que antecipou os 

trabalho de médicos, enfermeiros, pressupostos da Semana de Arte Moderna 

gestores e de todos os profissionais da de 22.

Homenagens

Sesa entrega Medalha Rodolpho Theóphilo a seis personalidades
Por: Selma Oliveira- ASCOM/SESA-CE
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