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Unimed Sobral, homenagem in memoriam
ao Padre Osvaldo
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Caro(a) leitor(a), o primeiro número do ano da nossa revista traz na capa um dos
grandes nomes da medicina brasileira e também internacional. O respeitado Acad.
Dr. Roberto Misici, imortal da Academia Cearense de Medicina que foi Vice-Cônsul
e Cônsul Honorário da Itália em Fortaleza-CE, entre 1997 e 2019 .
Nos editoriais seguintes, destacamos os conteúdos produzidos pelos nossos
Conselheiros: Acad. Dr. Marcelo Gurgel, Acad. Dra. Ana Margarida, Prof. Dr.
Idelfonso Carvalho e Prof. Dr. Herculano Silva, que trazem artigos conceituais sobre
medicina e literatura. Sua leitura é impoerdível!
Outros conteúdos mereceram registro nas páginas da nossa revista, onde pontuamos
as reportagens sobre: Ampliação do Centro Cirúrgico do IJF2; COAPH sendo
destaque no mercado com serviços de excelência; Associação Médica Cearense com
o informe sobre os 107 da entidade; e a posse da gestão 2020-2022 da ABRAMEDE
Regional Ceará, entidade oficial representativa da emergência.
Na Zona Norte cearense, a Unimed Sobral, número um no GPTW, traz uma
importante homenagem in memoriam ao Padre Osvaldo, uma das maiores
referências educacionais e religiosas da região Norte do Ceará.
Caro(a)s leitore(a)s, nos dias 14 a 17 de outubro, no BS Design, em Fortaleza-CE,
teremos o 2º Congresso Jornal do Médico® XXXII Outubro Médico, sob presidência
do nosso conselheiro, Prof. Dr. Eusébio Rocha. Sucesso em sua primeira edição na
Região do Cariri, o evento chega a Fortaleza com o desafio de reunir importantes
profissionais para debates e conferências sobre importantes temáticas relacionadas
a Medicina, Direito, Saúde, Tecnologia, Inovação, Marketing e Gestão.
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jornaldomedico.com.br ou ainda nas Redes Sociais (Facebook e Instagram) @
jornaldomedico e também pelo Aplicativo Jornal do Médico® (iOS e Android).
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REPORTAGEM DE CAPA

INAUGURADA A AMPLIAÇÃO
DO CENTRO CIRÚRGICO DO IJF2

DR. ROBERTO MISICI: DA MEDICINA À
DIPLOMACIA: A TRAJETÓRIA DE DOIS MUNDOS
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PROF. IDELFONSO CARVALHO

POSSO TRABALHAR DEPOIS DE TRATAR UM
CÂNCER DE MAMA? PARTE 1

HOMENAGEM IN MEMORIAM

PADRE OSVALDO, UMA DAS MAIORES
REFERÊNCIAS EDUCACIONAIS E RELIGIOSAS

Reportagem: Argollo
MARKETÓLOGO

ABRAMEDE CEARÁ: 2020-2022

Empossada a nova
gestão da ABRAMEDE,
Regional Ceará

ESQ/DIR: DR. JOSÉ LINDEMBERG DA COSTA LIMA (2° SECRETÁRIO), DR. KHALIL FEITOSA OLIVEIRA (VICE-PRESIDENTE),
DR. FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD (1° TESOUREIRO), DRA. MARIA ALESSANDRA OLIVEIRA LEITÃO (PRESIDENTE),
DRA. RAFAELA ELIZABETH BAYAS QUEIROZ (2° TESOUREIRA) E DR. BRENO DOUGLAS DANTAS OLIVEIRA (1° SECRETÁRIO)

A

Emergência brasileira escreve mais um capítulo
vitorioso em sua história com a posse da
primeira Diretoria da ABRAMEDE, Associação
Brasileira de Medicina de Emergência Regional Ceará
@cremecoficial, gestão 2020-2022.
Prestigiada por importantes nomes da Emergência e
Medicina cearense, a solenidade de posse aconteceu
dia 30/01, na sede do CREMEC, Conselho Regional de
Medicina do Estado do Ceará.

cearense:
ABRAMEDE Regional Ceará, Gestão 2020-2022
Presidente, Dra. Maria Alessandra Oliveira Leitão
Vice-presidente, Dr. Khalil Feitosa Oliveira
1° Secretário, Dr. Breno Douglas Dantas Oliveira
2° Secretário, Dr. José Lindemberg da Costa Lima
1° Tesoureiro, Dr. Frederico Carlos de Sousa Arnaud
2° Tesoureiro, Dra. Rafaela Elizabeth Bayas Queiroz

Confira a seguir os nomes dos novos gestores
da entidade oficial representativa da emergência
ISSN 2447-9233
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Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

SAÚDE PÚBLICA:

Inaugurada a ampliação
do Centro Cirúrgico do IJF2
F

oi inaugurada, no dia 12/02, a quarta etapa do
projeto de expansão das áreas de atendimento do
Instituto Doutor José Frota 2 (IJF2), o maior hospital
de emergência do Ceará. O novo pavimento possui 9 salas
de cirurgia, 20 leitos de recuperação pós-anestésica e 4
leitos de recuperação pós-anestésica pediátrica. Com
a ampliação, o IJF2 passar a ter capacidade de realizar
1.700 cirurgias por mês.
A Dra. Riane Azevedo, Superintendente do IJF e
funcionária dos hospital desde os anos 90, esteve
presente no evento e comemorou mais essa conquista
da sociedade cearense. Segundo ela, a ampliação do
Centro Cirúrgico é resultado do programa Juntos por
Fortaleza, que reúne esforços da Prefeitura e do Governo
do Estado em torno da implantação de melhorias
intersetoriais na Cidade. As intervenções, orçadas em
torno de R$ 110 milhões, abrangem infraestrutura e
equipamentos.
Atualmente, a torre do Anexo IJF 2 já conta com 130
novos leitos em pleno funcionamento, nos primeiros e
segundo andares, sendo 24 deles na nova Unidade de
Internação Pediátrica. “A gente tem uma quantidade
de leitos grande, mas tínhamos essa deficiência em
salas cirúrgicas. Com esse terceiro andar inaugurado,
a proporcionalidade casa e a gente pode atender a
demanda esperada, diminuindo o tempo de permanência
dos pacientes na nossa unidade hospitalar”, afirmou
ainda a Dra. Riane Azevedo. “As maiores demandas são
quedas, acidentes de moto, trauma e violência. Então,
de uma certa forma, esse centro cirúrgico vai atender
todas esses casos que recebemos no dia a dia, tanto de
pacientes do interior, como de Fortaleza”, completou.
Entre diversas personalidades, estiveram no evento
o Prefeito de Fortaleza, Sr. Roberto Cláudio, e o
Governador do Estado do Ceará, Sr. Camilo Santana.
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Segundo o Prefeito, a ampliação do hospital garante a
requalificação da assistência em urgência e emergência
na Capital. Para o Governador, o programa Juntos
por Fortaleza tem esse objetivo de planejar ações
conjuntas, otimizando recursos e tempo, com o objetivo
de melhorar o atendimento à população.
Além dos investimentos em infraestrutura, o novo IJF 2
também está sendo reforçado por novos profissionais
por meio da convocação de novos servidores, todos
por meio de concurso público, para cargos de nível
médio e superior. Desse modo, busca-se melhorar o
atendimento à população e uma maior segurança aos
profissionais do setor.
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Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

ASSOCIAÇÃO MÉDICA CEARENSE

Vem aí o 18º Arraiá dos
Dotô. Reserve essa data:
06 de junho (sábado)
O

tradicional Arraiá dos Dotô, evento festivo
realizado pela Associação Médica Cearense
(AMC), tem sua 18ª edição confirmada pela
diretoria da entidade.
A primeira atração musical confirmada no evento e do
renomado músico Chico Pessoa para fazer a diversão do
público formado por médicos e convidados no dia 06 de
junho.
Para participar é necessário adquirir o ingresso, que
inclui jantar de comidas típicas, água, caipirinha,
caipiroska, coquetel, refrigerante, cerveja, além de
outros serviços. Também está garantida a diversão para
o público infantil, com barraquinhas de pescaria, tiroao-alvo, cama elástica e touro mecânico.
Informações e vendas de ingressos:
(85) 3264.9466 ou Whats App (85) 99640.1001

ISSN 2447-9233

A AMC, Associação Médica Cearense chega ao seu
107º aniversário de fundação, sendo a entidade médica
mais antiga do estado, com ampla atuação nas ações
cientificas, políticas e sociais.
Durante muitos anos a entidade foi agregadora da
classe médica e participava de forma ativa nas decisões
da saúde do Estado do Ceará. O prestigio do CMC
era incontestável. Hoje a associação organiza vários
cursos científicos juntamente com suas sociedades
de especialidade, sendo o mais importante o Outubro
Médico, eventos científicos multidisciplinares realizados
no mês de outubro em comemoração ao Dia do Médico.
A entidade reúne mais de cinco mil médicos cadastrados,
onde sua gestão destaca que hoje vive-se um novo
tempo aonde a união das entidades, é iminente e
necessária para o fortalecimento do associativismo em
prol da classe médica.
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Conselheiro: Acad. Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva
MÉDICO E MEMBRO DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA CADEIRA Nº 18,
PRESIDENTE DA SOBRAMES, CREMEC Nº 2412, RQE Nº 589
E-MAIL: MARCELO.GURGEL@UECE.BR

SARA CAVALCANTE:

Anestesiologista
renomada na Academia
Cearense de Medicina
S

ara Lúcia Ferreira Cavalcante, após a graduação
em Medicina pela Universidade Federal do Ceará
(UFC) em 1977, seguiu para o Rio de Janeiro,
onde cumpriu a Residência Médica em Anestesiologia,
no IASERJ, e a Especialização em Anestesiologia, na
PUC-Rio. Completou a sua formação acadêmica com o
Mestrado em Farmacologia da UFC e o doutorado em
Bases Gerais da Cirurgia e Cirurgia Experimental da
Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, em
Botucatu-SP.
Admitida por concurso na UFC em 1983, para lecionar a
disciplina de Bases da Técnica Cirúrgica e da Anestesia e
prestar seus serviços técnicos no Hospital Universitário
Walter Cantídio (HUWC), aposentou-se por tempo
de serviço em 2012, como Professora Associada,
mas prosseguiu suas atividades laborais como
anestesiologista do Hospital São Carlos e do Hospital
Geral de Fortaleza (HGF).
Da sua produção científica, composta por artigos,
capítulos e outras publicações, colheu várias premiações
concedidas pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia
(SBA) e pelo Laboratório Abbot. Participou de mais
de sessenta congressos e eventos científicos da sua
especialidade, muitos deles como expositora convidada,
tendo apresentado mais de duzentos trabalhos.
Teve participação em diversas bancas examinadoras
de concursos e processos seletivos públicos, valendo
a salientar a sua intensa atuação nos exames para a
obtenção de títulos de especialista da SBA.
Possui o Título de Especialista em Anestesiologia e
o Título Superior em Anestesiologia da SBA. Pertence
à Sociedade Brasileira de Anestesiologia, como Sócia
Honorária; à Sociedade de Anestesiologia do Estado
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do Ceará, da qual foi Presidente em duas gestões; e à
Sociedade Europeia de Anestesiologia.
Ainda engajada na formação de médicos, função
que exerce há mais de três décadas, contribuindo
para o treinamento e a especialização de centenas
de anestesiologistas, segue corresponsável pela
Residência Médica em Anestesiologia do HGF.
Ingressou na Academia Cearense de Medicina (ACM),
em 25/10/19, como ocupante da Cadeira 8, patroneada
pelo médico Pedro Augusto Sampaio.
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Conselheira: Dra. Ana Margarida Rosemberg

LITERATURA

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

A Basílica de Santa Sofia
A

esplendorosa Basílica de Santa Sofia, conhecida
como Hagia Sophia (Sagrada Sabedoria), foi
inaugurada, em 537, pelo Imp. Bizantino
Justiniano Augusto (482—565) e sua esposa Teodora
(c.500-548), em Constantinopla, antiga Bizâncio, e,
atualmente, Istambul, na Turquia.
Construída para ser a Catedral de Constantinopla,
Santa Sofia teve uma conturbada história de incêndios,
terremotos, saques e transformações. Foi a maior
catedral do mundo por quase mil anos. De 537 até
1453, foi Catedral Bizantina de Constantinopla, exceto
de 1204 a 1261, quando foi Catedral Católica Romana,
durante o Patriarcado Latino de Constantinopla, na
Quarta Cruzada. Em 1453, quando a cidade caiu nas
mãos dos turcos otomanos, foi transformada em
Mesquita. Em 1931, foi secularizada e transformada em
Museu, em 1935.
Para apreciá-la, é imprescindível conhecer a história
do Império Bizantino e de sua arte. As raízes estão em
Roma. Em 313, o Imp. Constantino, através do Édito
de Milão, concedeu liberdade de culto aos cristãos e,
em 330, transferiu a capital do Império Romano para
Bizâncio, uma antiga colônia grega, na entrada do Mar
Negro, no Bósforo. Em 380, o Imp. Teodósio tornou o
cristianismo religião do Império, através do Édito de
Tessalônica, fechando os templos pagãos. Em 395,
dividiu a capital do Império. Uma em Constantinopla e
a outra em Roma, depois, em Milão e Ravena. Em 476,
o chefe bárbaro Odoacro matou o último imperador
romano do Ocidente, mas o Imp. Bizantino continuou,
por mil anos, no Oriente. No século VI, o Imp. Justiniano
expandiu o Império anexando territórios na Grécia, no
Norte na África e na Ásia Menor. Dominou Palermo e
Ravena, mas não Veneza. Por ironia, foi Veneza que,
em 1204, na Quarta Cruzada, saqueou Constantinopla
levando os tesouros de Santa Sofia.
No Império Bizantino, a arte estava associada a duas
instituições poderosas: a cristã e a imperial. Por isso, a arte
bizantina não representa o Cristo sofredor, crucificado,
mas o Cristo glorioso, imperador, Pantocrator. Na arte
bizantina as figuras são bidimensionais e imóveis,
ISSN 2447-9233

Eu te venci, Salomão!
Imperador Justiniano (527-565)
representadas em mosaicos e ícones (pinturas sobre um
painel de madeira). Há uma diluição da matéria. As cores
são esplendorosas e simbólicas. Dourado para o céu,
que é representado com folhas de ouro sobre madeira.
A pintura obedece a um cânon. A cor púrpura só pode
ser usada nos mantos dos imperadores, de Cristo e de
Maria. O branco significa a ressureição etc...
A Basílica de Santa Sofia, construída com tijolos e não
com concreto romano, possibilitou a incrustação de
janelas. A cúpula, baseada no Panteão Romano, mas
com 40 janelas é estonteante. A arte bizantina não tinha
o objetivo de representar o sofrimento de Cristo, e sim
de abrir aos olhos dos fieis os esplendores celestiais.
Quando os turcos a transformaram em uma mesquita,
removeram os sinos, o altar, a iconóstase, os vasos
sagrados e acrescentaram um arabesco no centro da
cúpula. Externamente, adicionaram quatro minaretes
e o crescente. Por 500 anos, Santa Sofia foi modelo
para as mesquitas otomanas, inclusive a Mesquita Azul.
Hoje, turistas do mundo inteiro apreciam o templo que
Justiniano proclamou ser mais belo do que o de Salomão.
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Autores: Justino Barros e Luan Carvalho
PUBLICITÁRIOS

EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Com serviços de
excelência, a Cooperativa
de Atendimento Pré e
Hospitalar (COAPH SAÚDE)
se destaca no mercado
A
COAPH SAÚDE tem se destacado no mercado
por prestar um serviço eficiente e veloz a
intercorrências e agravos de saúde, atendendo
em residências, empresas e eventos. Seu maior objetivo
é prestar um serviço de qualidade à população, que
garanta um atendimento às urgências e emergências
24h onde quer que aconteçam.

Desta forma, a COAPH SAÚDE conta com vários tipos
de serviços. Um deles é o Pronto Atendimento 24h,
equipamento de alta qualidade localizado no Porto das
Dunas – Aquiraz (CE). O APH oferece serviço médico
para procedimentos eletivos, de urgência e emergência,
exames laboratoriais e de imagem e atendimento em
domicílio. Segundo Dr. Newton Lacerda, presidente da
COAPH SAÚDE, “este serviço será um divisor de águas
por criar um modelo de empresa que vai bem além do
que é uma cooperativa. É a certeza de que estamos no
caminho certo”.
A COAPH Saúde dispõe do Atendimento Pré-Hospitalar
Móvel, que prevê três tipos de atuação. Nas áreas
protegidas, são realizados atendimentos emergenciais
por meio de ambulâncias bem equipadas e profissionais
treinados. As remoções inter-hospitalares são feitas em
situações nas quais o paciente precisa ser internado,
receber alta hospitalar, ser transferido para outro
hospital ou mesmo realizar exames complementares. E,
por fim, na cobertura de eventos, o APH oferece uma
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infraestrutura completa para eventos com presença
de grande público. A frota é composta por unidades
convencionais, UTIs Móveis e um posto médico
avançado.
A COAPH SAÚDE tem buscado formatos inovadores
para se comunicar com a população e os profissionais de
saúde. Sua mais nova iniciativa é um quiosque montado
no Shopping RioMar Fortaleza dedicado ao tema das
urgências e emergências. Nele, é possível participar de
campanhas de conscientização, aferir a pressão, fazer
a tipagem sanguínea e adquirir alguns equipamentos
disponíveis à venda, como tensiômetros, aferidores
glicêmicos, oxímetros etc. É possível ainda tirar todas as
dúvidas sobre os serviços da COAPH Saúde.
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Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

DR. ROBERTO MISICI

Da Medicina à Diplomacia:
A trajetória de dois
mundos

FOTO

AO CENTRO O DR. ROBERTO MISICI E SEUS FILHOS DR. EMIDIO GIUSEPPE PINHEIRO MISICI E DRA. MIRELA PINHEIRO MISICI

A

medicina e a diplomacia estão entre as carreiras
mais cobiçadas e admiradas pela sociedade.
Contudo, exigem de seus profissionais talento, muito
estudo, dedicação, paixão e cuidado redobrado em cada
atividade executada. Desse modo, poucos são os que se
destacaram em ambas as atividades concomitantemente.
Um dos exemplos mais marcantes é o do ilustre Médico
Dr. Roberto Misici, destaque e um dos mais renomados
profissionais na área de Coloproctologia e que, ao mesmo
tempo, atuou como Vice-Cônsul e Cônsul Honorário da
Itália em Fortaleza-CE, entre 1997 e 2019.
Filho de Emidio Misici e Letizia Albertina Botelli Misici,
ele nasceu na cidade de Milão, na Itália, no ano de 1947.
ISSN 2447-9233

Brasileiro naturalizado, migrou para este país com sua
família aos 8 anos de idade. Estudante dedicado, foi
aprovado em 7° lugar no difícil vestibular da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal do Ceará, e formouse médico entre os anos de 1966 e 1971.
Em seguida, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde
cursou Residência Médica em Cirurgia Geral, na Clínica
São Vicente, no Serviço Cirúrgico do Dr. Fernando
Paulino; e em Coloproctologia, no Hospital Miguel Couto,
no Serviço do Dr. Décio Pereira. Cursou, ainda no Rio de
Janeiro, Especialização em Medicina Desportiva (UFRJ).
Após esse período, realizou importante especialização
em Coloproctologia-Colonoscopia no Ospedale Maggiore
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di San Giovanni Battista, em Turim, na Itália. Concluiu,
ainda, Mestrado em Educação em Saúde pela UNIFOR,
com a dissertação “Educação em Saúde: um resgate na
qualidade de vida do colostomizado definitivo”

ESQ/DIR: DR. ROBERTO, ESPOSA VEULA, DR. EMÍDIO (FILHO),
DRA. MIRELLA (FILHA) E AS NETAS ADRIANA E LETÍCIA

Atrelada à sua formação acadêmica, construiu uma
carreira de sucesso. Nessa perspectiva, fez parte dos
quadros do Serviço de Proctologia da Santa Casa de
Misericórdia, entre os anos de 1974 e 1986, sob a chefia
do Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão (a quem homenageia
como um de seus mentores) exerceu a especialidade em
diversos hospitais de Fortaleza (Hospital Batista; Hospital
São Raimundo, onde formou o serviço de Proctoclínica,
juntamente a outros profissionais. Ele exerce ainda hoje,
com brilhantismo, a Coloproctologia em seu concorrido
consultório particular, que funciona desde 1974.
Além disso, Dr. Roberto Misici foi professor na UNIFOR
entre os anos de 1974 e 1992, iniciando esse trabalho
como professor colaborador e o finalizando como
professor adjunto IV. Atuou, também, como professor
na Faculdade Integrada do Ceará - FIC, por 11 anos.
Entre outros destaques, sua produção científica abrange
mais de 14 artigos publicados em periódicos médicos
nacionais e internacionais da especialidade, cerca de 12
capítulos em livros, mais de 250 trabalhos apresentados
em congressos da área médica e dois livros escritos por
ele sobre sua especialidade médica.
Recentemente, no ano de 2015, ele foi empossado
no Conselho Universitário da UFC (CONSUNI), como
membro efetivo representando a sociedade civil e
pinçado entre as entidades culturais, sendo indicado
pela Academia Cearense de Medicina.

ESQ/DIR: DRA. ANGELITA HABR-GAMA (COLOPROCTOLOGISTA DE
RENOME NACIONAL), DR. ROBERTO E SUA ESPOSA VEULA

Desde 2013, ele participa da Sociedade Médica São
Lucas, entidade evangelizadora de médicos católicos
em Fortaleza. Nessa instituição, os participantes
fortalecem sua fé e tornam-se médicos cada vez mais
humanos e caridosos.
Dr. Roberto destaca-se, ainda, no campo das artes.
Nesse sentido, representa de maneira singular um
talento para o canto, em especial voltado para a ópera,
fazendo interessantes incursões nessa arte com sua
maviosa voz baritonal.

DR. ROBERTO MISICI EM CONFERÊNCIA DE ABERTURA DO
60º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLOPROCTOLOGIA, EM FORTALEZA-CE
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Outro diferencial de sua carreira foi o ingresso, no ano
de 2014, na ACM, Academia Cearense de Medicina,
agremiação respeitada nacionalmente. Ele assumiu
esse desafio com o compromisso de servir e contribuir
com empenho e coragem no aprimoramento da
profissão, e reforçando que a ética e a honestidade são
valores hipocráticos legítimos e legais. Ele tomou posse
na cadeira de número 2, que tem por patrono o saudoso
médico Dr. Moura Brasil.
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Atualmente, ele pertence ao Conselho Científico da ACM
e, em conjunto com seus confrades deste conselho, que
é capitaneado pelo acadêmico Iran Rabelo, elaborou um
Pré-Projeto Piloto de parceria da ACM com os cursos
de medicina de Fortaleza, tendo em vista desenvolver
uma prática abrangente e assertiva de transmissão
de conhecimentos e recursos essenciais aos novos
profissionais que estão chegando ao mercado de
trabalho. Além disso, outro projeto está sendo avaliado,
que é a formação de um centro de educação continuada
da academia.
Essa brilhante carreira médico-acadêmica ocorreu de
modo paralelo à outra importante atividade: a prática
diplomática. Figura notável e de renome na cidade
de Fortaleza, ele foi convidado no ano de 1997, pela
Embaixada da Itália no Brasil (situada em Brasília), para
assumir o cargo de Vice-Cônsul Honorário da Itália
em Fortaleza. Após apreciação de seu currículo pelo
Ministerio Degli Affari Esteri e pelo Itamaraty, foi aceito
no dia 1° de abril daquele mesmo ano.
Sua gestão, marcada pela ética e pelo desenvolvimento
de diversos projetos, fortaleceu o relacionamento entre
a cidade de Fortaleza e a Itália. Entre vários projetos de
destaque, podemos citar os seguintes: otimização no
processo para obtenção da cidadania italiana; criação
do Instituto di Cultura Italiana di Fortaleza, em 1998 do
qual é referência no ensino da língua e cultura italiana;
implementação em conjunto com outros importantes
empreendedores da Câmara de Comércio Brasil-Itália
do Norte-Nordeste, estimulando a questão aduaneira
e proporcionando o fortalecimento entre os dois países
para a instalação de indústrias italianas no Ceará; além da
instalação de um Patronato UIL, com o objetivo de auxiliar
os italianos aposentados e necessitados. Devido ao seu
brilhante trabalho, foi promovido, no ano de 2014, por
meio de Decreto Ministerial Italiano, a Cônsul Honorário.
No ano de 2019 ele deixou o cargo devido ao fato de
ter atingido a idade máxima permitida pela Itália para
seus profissionais da diplomacia. Foi agraciado, então,
por unanimidade, com a importante “Comenda Ordem
do Mérito Consular Bertrand Boris”, outorgada pela
Sociedade Consular do Ceará, em função dos relevantes
serviços nas relações internacionais no Ceará. A distinta
sociedade consular desempanha um importante
papel ético e profissional perante as autoridades
governamentais locais e na sociedade civil, da qual o Dr.
Roberto Misici tem profunda gratião e respeito.
Atualmente, Dr. Roberto Misici desenvolveu, juntamente
a outros dois profissionais (fisioterapeuta e psicólogo),
o serviço denominado Centro Integrado do Assoalho
Pélvico, que tem por objetivo realizar diagnósticos,
ISSN 2447-9233

tratamento, prevenção e reabilitação das disfunções
do assoalho pélvico por meio do trabalho de um equipe
multidisciplinar responsável na abordagem de pacientes
portadores de incontinência urinária e fecal, constipação,
algias pélvicas e outros distúrbios funcionais responsáveis
pelo impacto na qualidade de vida. Essa equipe é
composta pelo médico especialista, no caso o próprio
Dr. Roberto Misici; por uma fisioterapeuta experiente,
a Dra. Mirella Pinheiro Misici; e por um competente
psicólogo, o Dr. Emidio Giuseppe Pinheiro Misici. Essa
integração visa justamente atender os diversos anseios e
problemas apresentados pelos pacientes com problemas
no assoalho pélvico, possibilitando um atendimento mais
humano, assertivo e dinâmico, contribuindo para uma
melhora efetiva na qualidade de vida dos mesmos.
Com história de vida emblemática e postura ética
exemplar, o Dr. Roberto Misici representa a imagem do
profissional que exerce a diferença na sociedade. Que
seus exemplos de esforço, visão e amor ao próximo,
princípios básicos do cristianismo, do qual ele é um
fervoroso seguidor, sejam perpetuados para as novas
gerações. Que tenhamos em nossa comunidade
cearense cada vez mais profissionais múltiplos e
eficientes, como o Dr. Roberto Misici, nas mais diversas
áreas, como na medicina e na diplomacia, ou em ambas
conjuntamente, como poucos conseguiram.

ESQ/DIR: DR. SÉRGIO GOMES DE MATOS, DRA. ADRIANA FORTE,
DR. ROBERTO MISICI E O DR. MANASSÉS FONTELES DURANTE BIENAL
DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA

DR. ROBERTO MISICI E OS MEMBROS DO CORPO CONSULAR NO CEARÁ
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Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

DA MEDICINA À DIPLOMACIA

Entrevista com o
Dr. Roberto Misici
Jornal do Médico®: Como o senhor fez para conciliar
duas carreiras tão exigentes como a medicina e
diplomacia?
Dr. Roberto Misici: Realmente foi um grande desafio.
Quando fui convidado para assumir o cargo de ViceCônsul, eu já possuía uma carreira consolidada na área
médica e fiquei receoso. Mas o desejo e contribuir para
integração dessas duas ricas culturas falou mais alto.
Consegui montar uma equipe excelente e, aos poucos,
fui executando um trabalho que foi reconhecido tanto
na Itália quanto no Brasil. Foram anos de aprendizado
e troca de experiências e acredito que fui muito feliz
nessa escolha. Ressalto o meu crescimento pessoal e
profissional no que estas relações me concederam, de
modo que posso afirmar que a diplomacia não é feita
apenas entre governantes, é feita também entre pessoas
comuns que buscam uma educação global e uma vida
conectada com o mundo. Quero ressaltar ainda, neste
espaço, a benevolência com o Brasil que me acolheu
com carinho e gratidão, sendo o berço da minha amada
esposa Veulena Maria Pinheiro Misici, dos meus dois
filhos, Emidio Giuseppe Pinheiro Misici e Mirela Pinheiro
Misici, e de minhas duas netas, Adriana e Letícia.
JMédico® - O senhor possui uma carreira consolidada
na área médica desde os anos 70 e ainda se mantém
apaixonado pelo trabalho. Qual o segredo?
RM - Olha, quando estou no trabalho tudo ocorre
de maneira natural. Gosto de atender, de cuidar dos
pacientes e isso também me ajuda, me acalma. Quando
estou trabalhando me sinto mais participativo e,
enquanto Deus não me levar e eu tiver saúde, continuarei
atuando e ajudando os pacientes.
JMédico® - De que forma o magistério se inseriu na
sua vida?
RM - Sempre gostei de pesquisar, aprender e ensinar.
E, para ensinar, você precisa primeiro saber muito bem
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sobre determinado assunto. Isso me motiva. Iniciei na
Unifor, onde atuei em meados dos anos 70 e o início dos
anos 90. Trabalhei também na FIC, Faculdade Integrada
do Ceará por um período de 11 anos. Fico muito contente
em ter contribuído, de alguma maneira, para a formação
profissional dos novos médicos e demais profissionais
da área da saúde.
JMédico® -Que mensagem o senhor gostaria de deixar
para os novos profissionais da medicina?
RM - Primeiramente, eu gostaria de dizer que o ofício
do médico e seu principal objetivo estão relacionados
com os mandamentos de Hipócrates e que a ética e o
compromisso com os enfermos devem nortear nossa
atividade. Desse modo, algumas questões que norteiam
a medicina contemporânea, como a burocracia, o alto
custo dos serviços e a expectativa financeira, podem se
impor como questões de primeira ordem. Mas eu peço
que os novos profissionais pensem sempre no dever da
profissão que é o de levar conforto e cura aos doentes,
sempre com a ética e a postura em primeiro lugar.
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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

Posso trabalhar depois
de tratar um Câncer de
Mama? Parte 1
E

u, como mastologista, sempre incentivo minhas
pacientes a manter uma atividade, um trabalho.
Diante das possibilidades, quero falar hoje sobre
concurso público. Você sabia que pode concorrer nas
vagas de deficiente? Sim, você pode. Todavia, deve
provar a deficiência informada.
No passado havia casos de pacientes com câncer
reprovados quando ia se submeter a avaliação médica
para assumir o cargo pretendido e conquistado na
através de uma prova. Hoje, os pacientes têm a
oportunidade de ter a disposição um grande arsenal
terapêutico, com resultados excelentes nos tratamentos
a que são submetidas. As pacientes têm alcançado
excelente qualidade de vida após o tratamento de
um câncer de mama. Por isso, atualmente o fato de
qualquer mulher ter tratado um câncer de mama não
é motivo para reprovação no exame admissional. Esses
têm sido os entendimentos das jurisprudências atuais.
Ou seja, a legislação vem evoluindo juntamente com os
tratamentos médicos.
Como os concursos públicos devem destinar de 5
a 20% das vagas para às pessoas com deficiência,
às pessoas que trataram um câncer de mama que
conseguem provar a deficiência serão beneficiadas com
esse percentual das vagas. Os conceitos de deficiência
são complexos, mas há muitos deles já estabelecidos
para que tomemos como parâmetro. Por exemplo, a
convenção de guatemala define como uma restrição
física, mental ou sensorial de natureza permanente ou
transitória que limita o indivíduo de exercer atividades
da vida diária.
Portanto, todas as pacientes que trataram um câncer
de mama, caso apresentem alguma deficiência podem
ISSN 2447-9233

concorrer para as vagas específicas e caso sejam
reprovadas pelo exame admissional devem ingressar
com uma ação judicial contestando o desfecho
impeditivo aplicado pelo exame médico. Tanto os
Juizados Especiais da Fazenda Pública como os Juizados
Especiais Federais podem dar amparo nesses casos.
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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

HOMENAGEM IN MEMORIAM

Padre Osvaldo, uma
das maiores referências
educacionais e religiosas
da região Norte do Ceará
e autor do livro Exíguas
I

nvocamos o testemunho de inúmeras gerações de
cearenses para afirmar que a vida do menino Osvaldo,
nascido de Maria Carneiro e de Manuel Chaves
Fernandes no sítio Angelim, distrito de Samambaia,
no município da Granja, em 21 de outubro de 1923, foi
plena, redundante de idéias, pensamentos e atitudes
que naturalmente beneficiaram, em todos os sentidos,
seus irmãos filhos de Deus (...amai a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a ti mesmo).
Osvaldo foi um menino precoce em tudo; até para
formar a descendência dos pais... era o primogênito dos
8 (2 homens e 6 mulheres) filhos do casal. E até os 16
anos ele viveu em casa no sítio Angelim, com a família;
no sítio mesmo, porque seu pai contratava professores
que lecionavam em domicílio, e auxiliado pela sua mãe
ele se alfabetizou e aprendeu a tabuada das operações
matemáticas básicas. O senhor Manoel Fernandes era
um homem de poucas letras mas era muito inteligente
e observador. Então não lhe passou despercebida a
facilidade que ele tinha para aprender a ler e a escrever.
Por isso resolveu lhe presentear, aos 9 anos, com
o dicionário prático ilustrado, de Jaime de Séguier...
o menino mais lia e relia, de A a Z, do que consultava
aquele presente. Somente aos 16, em 1939, ele passou
a receber educação formal quando se matriculou no
Ginásio Lívio Barreto na sede do município. Desde então
aflorou para nunca mais fenecer, o amor e o gosto pela
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poesia . (Lívio Barreto era poeta).
Dezesseis anos pra sair do sítio Angelim... demorou
muito pra sair do torrão mas o torrão nunca saiu da sua
memória. Durante muitos anos, décadas mesmo, os
muitos e muitos que o visitávamos, das muitas e muitas
gerações, nos deparávamos antes de entrar em casa
com um imenso jardim, com poucas flores, é verdade,
mas com muitas árvores típicas do solo de semi-árido.
“É um pedaço da caatinga do meu Angelim ele dizia; só
estão faltando o marrmeleiro e o mufumo”.
No início dos anos 2000 o padre Osvaldo concedeu
entrevista ao professor e escritor Juan Ederson, a quem
confessou: “quando eu era menino ainda eu pensava em
ser médico, mas não falava muito pra ninguém em casa;
até porque nós não tínhamos condições financeiras pra
bancar sonho tão alto; somente depois que conheci
Dom José numa das suas visitas à paróquia da Granja
foi que decidi que queria mesmo era ser sacerdote. Fiz
a fiz a escolha correta, vocacionada... e ainda me livrei
dos compromissos financeiros sempre crescentes, ad
aeternum, para manutenção de status (não são essas
as palavras mas a interpretação é clara) da profissão
médica. A entrevista se transformou em biografia
autorizada com a edição de livro da dissertação de
mestrado do professor Juan: nem um dia sem uma linha.
“As circunstancias fazem os homens assim como os
homens fazem as circunstâncias” (Karl Marx).

Quando visitávamos o padre Osvaldo quem nos abria as
portas era seu “anjo da guarda” desde muitas e muitas
décadas, a Dulce. E na ante sala nos deparávamos
com uma pintura – mural em formato de cruz, com
os rostos de 4 judeus: Jesus Cristo, Sigmund Freud,
Albert Einstein e Karl Marx. Muitas vezes ouvimos
dele que era (aquela) uma pintura que lhe fora doada
por um dos seus (milhares) de ex-alunos, o professor
Antônio Carlos Dias; mas que a temática (os rostos) fora
sugestão dele. Filósofo, cientista , analista (nós todos
somos entidades físicas e psíquicas) e humanistaespiritualista. Os que tivemos o privilégio e a honra
de interagir com ele em muitos momentos, nas mais
variadas etapas da nossa formação cidadã; e mesmo
os que só o conheceram pelas nossas narrativas
(Antônio Carlos Dias, Juan Ederson e muitos outros...)
podemos compreender, mesmo que seja só um pouco,
a amplitude, a complexidade intelectual, a vastidão e o
alcance das idéias, dos pensamentos e das atitudes do
homem Osvaldo Carneiro Chaves.
A paixão intensa, desde adolescente pela poesia é a
única explicação para que o padre Osvaldo Carneiro
Chaves tenha decidido titular sua obra literária com um
verso do poeta grego Ovídio, enfatizando nele a palavra
que dá nome a esta singela homenagem que (todos) lhe
fazemos.
Descanse em paz, mestre!

PADRE OSVALDO CHAVES EXIBINDO SEU LIVRO COM POEMAS QUE FORAM REUNIDOS SOB O TÍTULO DE EXÍGUAS
PUBLICADO EM 1986 E RELANÇADO EM 2007
ISSN 2447-9233
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Conselheiro: Prof. Dr. Herculano Silva
MÉDICO ORTOPEDISTA, EX-PROF. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UPE,
CREMEC Nº 5948, RQE Nº 5574
E-MAIL: AMIGOSDACIENCIA@BOL.COM.BR

ARTIGO MÉDICO

Sarcopenia,
doença mortal
A

SARCOPENIA foi definida, originalmente, como
a diminuição da massa muscular relacionada
ao envelhecimento. Entretanto, ao longo da
última década, tornou-se um termo mais abrangente,
usado para definir a perda de massa e força muscular,
relacionadas com à idade começando aos 40 anos.
Depois dos 40 anos, a massa muscular diminui a uma
taxa de aproximadamente 8 % por cada década até os
70 anos, após os quais, à perda aumenta a uma taxa
de 15% por décadas. A perda de massa muscular tem
prioridade aos glúteos, coxa e pernas, chegando a ser
universal. Evoluindo com um importante problema
físico em adultos mais velhos, e leva à uma perda da
força assim como diminuição da atividade física, que
contribui para consequências múltiplas e diversas,
incluindo fragilidade, incapacidade, morbidades
assim como mortalidade. O processo natural do
envelhecimento, apresenta na sua Fisiopatologia,
alterações naturais que, se tem início na adolescência
e sempre ascendente. Determinando muitas funções
corporais, com involução crescente. Senescência é o
processo natural de envelhecimento ao nível celular ou
o conjunto de fenômenos associados a este processo. A
senescência é um processo metabólico ativo associado
ao processo de envelhecimento, e podemos dizer que
é patológico? (Sarcopenia ou atrofia Senescência? (São
novos questionamentos). Quantas vezes deparamos
no nosso dia-dia, com um velhinho apresentando as
calças constantemente caindo, tendo coxas e pernas
finas, acrescido de abdome globoso e dependente de
ajuda geralmente da esposa (por ter vida mais longa)
para caminhar e geralmente ultrapassar à rua. A
manutenção da massa muscular depende da dinâmica
do equilíbrio entre síntese e degradação das proteínas
associada com atividade física, tendo como objetivo
maior, aumentar a massa muscular magra e evitar
aumento da massa muscular gorda. A Nutrição é maior
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prioridade, lembrando que os nossos pacientes, tem
uma alimentação muito pobre em proteínas, comendo
mais carboidratos. Onde isso é cultural, pôr às famílias
oferece comidas mais leves, e eles, infelizmente
gostam, outrossim detestam o ovo, e pior de tudo não
tomar agua (e nosso cérebro proclama por isso). Então
devemos ter como prioridade à nutrição, para que não
haja aumento da perda da massa muscular magra à
30%, só assim, podemos evitar grandes comorbidades,
levando em consideração que, à população idosa
vem cada vez mais crescente, junto com isso, outras
doenças como, osteoporose, osteoartrite, Diabetes
Mellitus, Somapausa, Insuficiência Renal cônica,
Distúrbio de Humor Afetivo, com Síndrome Depressiva,
distúrbio de sono tomando Rivotril por 10 anos ou
mais, e após queda à noite ao levantar, ”FRATURA DO
COLO FEMURAL”; não chegando ao ano seguinte com
vida.
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PRA VOCÊ!

NOSSO
CONCEITO
É PROMOVER
CONTEÚDO
DE QUALIDADE
PRA VOCÊ!

TODA A EXCELÊNCIA E CREDIBILIDADE
EM EDITORIAL E CONGRESSO
DISPNÍVEL EM MÚLTIPLAS PLATAFORMAS

www.jornaldomedico.com.br
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