R

E

V

I

S

T

A

ANO XVI,
XVI, Nº
Nº 112,
112, DEZEMBRO
DEZEMBRO 2019
2019 (UNIMED
(UNIMED SOBRAL
SOBRAL 35
35 ANOS)
ANOS)
ANO

ISSN 2447-9233

UNIMED SOBRAL 35 ANOS
TRANSFORMANDO IDEIAS
EM REALIZAÇÕES

BAIXE NOSSO APLICATIVO

Realização:

Organização:

Excelência e Credibilidade Editorial

2º CONGRESSO

JORNAL DO MÉDICO®
FORTALEZA-CE, 2020
14 A 17 DE OUTUBRO DE 2020

Presidente

Prof. Dr. Eusébio Rocha
CREMEC 4774 RQE 1909
Ortopedista, Membro Titular da SBOT
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

EVENTO COM PROGRAMAÇÃO DIFERENCIADA
• Painéis, Mesas Redondas e Conferências sobre:
Medicina, Direito, Saúde, Telemedicina, Tecnologia, Inovação,
Inteligência Artificial, Empreendedorismo, Marketing, Finanças
e Gestão.
• Debate Científico:
Cirurgias, Clínicas Médicas, Emergência, Ginecologia /
Obstetrícia, Medicina Esportiva, Mastologia, Pediatria,
Reprodução Humana, Robótica e muito mais.
• Programação Esportiva
1ª Copa de Futebol Jornal do Médico®
• Programação Social
Atrações durante o evento e Festa do Dia do Médico

INSCRIÇÕES

jornaldomedico.com.br/congresso

INFORMAÇÕES
(85) 99968-8825
congressojornaldomedico@gmail.com

• Exposição de trabalhos científicos
Apoio:

Comunicação:

Unimed Sobral 35 anos
Cooperativa exponencial do Sistema Unimed

Revista Jornal do Médico®, Ano
XVI, Nº 112/2019 [Dezembro] Unimed
Sobral 35 anos | ISSN 2447-9233.
Publicação Bimestral, Josemar
Argollo Ferreira de Menezes-ME,
CNPJ: 24.780.958/0001-00. Marca
registrada junto ao INPI, Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.
Diretor-Executivo
Marketólogo Josemar ARGOLLO
Fundadores
Jornalista Juvenal Menezes (DRTCE 1947) In Memoriam e
Sra. Nahimi Argollo de Menezes
Assessoria Editorial
Jor. Anatalice Rodrigues (DRT-CE 3548)
Revisão e Copy-Desk
Profa. Márcia Linhares Rodrigues
Consultoria em Arte/Diagramação
Studio Uhul
Contribuíção Fotográﬁca
Marcildo Brito, Banco de Imagens
Jornal do Médico® e Unimed Sobral.
Envie-nos suas sugestões

Caro(a) leitor(a), apresentamos o número temático da nossa revista sobre a
nossa grande parceira, uma das maiores cooperativas médicas do Sistema
Unimed - a Unimed Sobral- que está completando 35 anos de honrosos
serviços prestados à saúde suplementar e ao cooperativismo médico.
Nos editoriais deste número especial, trazemos artigos e reportagens
conceituais evidenciando um pouco dos grandes feitos e história dessa
cooperativa exponencial do Sistema Unimed.
Um dos pontos altos deste número está no artigo do ilustre presidente
da Unimed Sobral, Dr. Carlos Arcanjo, que comenta sobre as vitórias,
desafios e ousadias para os próximos 35 anos da prestadora que muito
cresceu ao longo deste tempo empenhada em sempre fazer o melhor aos
seus cooperados e clientes.
Outro merecedor destaque estão para as biografias resumidas dos
agraciados com a Medalha Mérito do Cooperativismo Dr. Darival Bringel
de Olinda, em texto produzido pelo Dr. Fracisco Azevedo, que destaca as
personalidades que muito contribuíram para o crescimento da Unimed
Sobral, são eles: Dr. Severino José Queiroz Sales, Dr. Raimundo Nonato
Araujo, Dr. José Ricardo Cunha Neves, Dra. Rosely Mesquita e Sra.
Anahid de Andrade.
Mantenham-se informado acompanhando os canais facebook.com/
jornaldomedico , instagram.com/jornaldomedico ou no App: Jornal do
Medico® (iOS e Android).
Até o próximo número, Feliz Natal, Próspero Ano Novo e boa leitura!
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Fazer o melhor sempre

H

Esq/Dir: Diretoria Executiva Unimed Sobral, Dr. Vicente Carvalho (Diretor Superintendente),
Dr. Carlos Arcanjo (Diretor-Presidente), Dra. Getrudes Teles (Diretora de Mercado)
e Dr. João Pompeu F. Magalhães (Diretor Financeiro)

á cinco anos, estávamos comemorando os
nossos 30 anos de fundação e eis que já se foram
mais cinco. Já não é possível resolver problemas
com as soluções do passado. Por isso, estamos aqui
agora para repensar o ontem, refletir o futuro e criálo, fazer acontecer nosso planejamento estratégico e,
por fim, transformar ideias em realizações.
Nossa responsabilidade é gigantesca, pois temos um
dever a cumprir com todos nossos cooperados, bem
como temos a obrigação de dar o atendimento devido
aos nossos usuários, tratá-los na doença e evitar
que adoeçam mudando seu estilo de vida, ensinando
hábitos sadios. Eis nosso modelo de negócio. Sei que
temos muita coisa a fazer, mas juntos com nossos
serviços próprios e com o apoio dos cooperados,
faremos nossos sonhos serem reais.
ISSN 2447-9233

Nossa promessa da policlínica da Ibiapaba foi uma
ideia colocada a espera pela crise financeira e nossa
mais sensata ação gerencial foi postergar. Mas agora
com projeto aprovado e licenças em mãos, iniciamos
a obra que acontecerá por etapas: policlínica, hospital
dia e, finalmente, Hospital da Ibiapaba.
A sensação de ganhar pela segunda vez consecutiva o
GPTW não tem preço, uma vez que tem muita emoção,
muita empresa e muitos colaboradores sentindose parte dela, vestindo camisa, Unimed no coração.
Fantástica emoção!
Há algum tempo, fortificamos o HUS, nosso principal
serviço, capacitamos a empresa com a inserção do
projeto qualifica, possibilitamos diretores e gerente
a realizar o curso de MBA em Gestão Inovadora,
diminuímos a saída dos usuários de nossa carteira
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e nos fortificamos com mais projetos e ações de
uma medicina mais preventiva usando uma nova
metodologia, que nos leva à frente, autorizada pela
baixa sinistralidade.
Assim, seremos, muito em breve, uma empresa digital,
porque ofertamos aos nossos médicos o prontuário
eletrônico, o registro eletrônico, o mRes. As consultas
podem ser marcadas pela nossa central de marcação
ou, diretamente, os usuários com as clínicas via
prontuário eletrônico. Temos a assistente virtual Lia
que auxilia os cooperados e a Eva que ajuda nossos
usuários em suas necessidades.
Adquirimos um software para gerenciamento de
doenças crônicas, que precisam conhecer melhor
a epidemiologia de nossa carteira, para agir
profilaticamente e tratar de maneira assertiva.
Além disso, o nosso crescimento está intimamente
relacionada a nossa sinistralidade que anda de mãos
dadas com os nossos serviços próprios e o controle do
custo saúde. Então nada mais coerente que capacitar
o HUS para sua demanda crescente, com uma taxa de
ocupação proporcional a sua eficiência administrativa.
Afinal, o mercado solicita e exige soluções rápidas,
mais estudadas, avaliadas dentro da competência
administrativa da equipe.
Ademais, estamos construindo o projeto do segundo
piso do HUS, que terá cerca de 30 leitos e uma UTI de
10 leitos, bem como a elaboração será participativa
com os cooperados. Teremos, ainda, no início do
próximo ano, um momento de estudo da planta em
que serão muito bem-vindas novas ideias .
O HUS, com a equipe do Dr. Artur Guimarães, chegou ao
momento de resolutividade, de eficiência e de aprender
a ser sábio para mudar, para crescer a fim de buscar
uma segurança e reconhecimento na acreditação de
seus serviços.
O projeto Anahid de Andrade é o nosso maior
orgulho e é uma relevante contribuição social, pois
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recebemos gestantes de baixo nível socioeconômico,
encaminhadas pelo serviço público, para dar total
assistência na gestação.
Temos parceria com a liga Sobralense de proteção à
infância e à maternidade. Cuidamos da gestante no prénatal, no parto e do bebê até oito mês de vida com uma
equipe multidisciplinar: médicos, enfermeira obstétra,
nutricionista e psicóloga. Disponibilizamos gratuitamente
o necessário para o binômio materno fetal.
Temos também, nas nossas metas, alguns anseios
e talvez o maior deles e o que requer mais poder
de tempo para sua construção: um complexo de
atendimento Unimed Sobral com cinco andares que
unificaria: escritório, AIS, atendimento domiciliar,
clínicas especializadas e as terapias. Lá aconteceria
também a porta de entrada de um novo plano que
se encontra em estudo, bem como teríamos espaço
para um auditório e um local apropriado para receber
nossos cooperados.
Momento festivo sim, nos 35 anos que a Unimed
Sobral faz, ela realiza a escolha de quatro colegas e
uma benfeitora: Dr. Severino Jose Queiroz Sales, Dr.
Raimundo Nonato Araujo, Dr. José Ricardo Cunha Neves,
Dra. Rosely e Sra. Anahid de Andrade. Para serem
homenageados com a Medalha do Cooperativismo Dr.
Darival Bringel de Olinda, por serviços prestados em
nosso Hospital Unimed Sobral, pelas sua conduta ética,
respeito ao nosso estatuto e defesa da cooperativa.
Grande orgulho em tê-los como cooperados-colegas
e, você Sra. Anahid Andrade, estamos em regozijo em
tê-la como parceira nesse grande projeto social no
atendimento a gestantes com risco social.
Agradecemos a todos vocês e a medalha do
cooperativismo Dr. Darival Bringel de Olinda que
cumpre, ao escolher vocês, um agradecimento
merecido. A medalha representa o reconhecimento.
A Unimed de Sobral se curva, respeitosamente, aos
seus agraciados.
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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
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A Medalha Mérito
do Cooperativismo Dr.
Darival Bringel de Olinda
A
sclépio ou Esculápio foi o grande nome da
medicina grega pré-hipocrática. Era filho de
Apolo com a ninfa mortal Coronis. Zeus, deus
dos deuses, reconhecendo sua inteligência , astúcia
e capacidade, o transformou num deus, pois Zeus
acreditava que todo homem que se dedicasse à prática
da medicina com amor merecia ser recompensado.
Asclépio transformou-se, então, no deus grego da
medicina.
Se até a medicina tem sua história baseada em
nomes míticos, por que seria estranho imaginar que
as homenagens, prêmios e comendas com que a
humanidade reconhece seus vencedores teria outra
origem que não a mitologia?
Apolo, o deus mais belo do Olimpo e um habilidoso
arqueiro, vivia desafiando a todos com sua destreza com
o arco de prata. Então, o invejoso Cupido, deus do amor,
para mostrar que era mais habilidoso, ao perceber que
Apolo amava a ninfa Dafne, atirou uma flecha na direção
da ninfa para que ela sentisse repulsa ao amor do deus.
Foi síndrome de rejeição imediata. Enquanto Apolo caía
aos seus pés, Dafne só se afastava dele.
Obcecado, Apolo começou a perseguir sua amada.
Até que Dafne, cansada de fugir, recorreu a seu pai,
Peneu, que, compadecendo-se do sofrimento da filha,
a transformou em uma árvore. Apolo, ao perceber a
forma que Dafne tinha agora, ajoelhou-se, abraçou-a,
beijou-lhe o tronco e exclamou:
“ - Já que não a terei como esposa, serás para sempre
minha planta. Com tuas folhas, enfeitarei minha lira e
minha aljava e também com elas serão feitas coroas
para os heróis”.
Hodiernamente, as medalhas concedidas a pessoas
que se destacam em suas áreas de atuação são
também por si mesmas homenagem aos nomes que,
ISSN 2447-9233

por sua contribuição permanente e vitoriosa, passaram
a fazer parte da história de cada instituição concedente
daquela comenda.
RESOLUÇÃO OUTUBRO/2014.
O Conselho Administrativo da Unimed Sobral resolve:
1- Instituir a Medalha Mérito do Cooperativismo Dr.
Darival Bringel de Olinda
2- Criar regulamento com critérios parac da comenda.
3. Escolher, a cada quinquênio, 5 dignitários da comenda.
Sobral-CE, 20 de outubro de 2014.
Dr. Francisco Carlos Nogueira Arcanjo
Presidente
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Autora: Dra. Alita Silva Ribeiro Arcanjo
COORDENADORA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE UNIMED SOBRAL
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Atenção Integral à Saúde,
o Jeito de Cuidar Unimed

H

á sete anos, inaugura-se a sede da AIS (Atenção
Integral à Saúde), inicialmente, medicina
preventiva, fruto de um desejo do presidente
da Unimed Sobral, Dr. Carlos Arcanjo, em oferecer um
atendimento diferenciado e personalizado, focado
na promoção da saúde e prevenção de doenças dos
beneficiários da Unimed Sobral. Com o lema: “Use
seu plano com saúde”, iniciou suas atividades com
atendimento clínico multiprofissional e agregou-se ao
serviço de assistência domiciliar.

8

Os primeiros passos foram desafiadores pela própria
proposta inovadora, uma operadora de plano de saúde
oferecendo serviços de prevenção e promoção, sem
custos adicionais. Muita desconfiança foi gerada no
público, até mesmo dúvidas em relação ao êxito da
proposta, porém a equipe de colaboradores de alto
nível técnico e humano orquestrada por Dr. Joaquim,
Dr. Régis, Dr. Edival e Dra. Alita e o apoio dado pela
direção da operadora mantiveram-se confiantes e
certos do êxito.
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O primeiro programa lançado foi o Grupo de Bem com
a Vida, que se mantém até hoje. Especificamente
direcionado ao público com mais de 60 anos, objetiva
a melhoria das atividades da vida diárias (AVDs),
incentivo às relações interpessoais, ao fortalecimento
do vínculo familiar e à prevenção de depressão,
por meio de hidroginástica, grupo de convivência,
dança, viagens, atendimento multiprofissional e
mais recentemente, nossa pérola, em parceria com a
prefeitura de Sobral por meio do COAS, o renascimento
de uma antiga atração dos sobralenses, o programa
de rádio “Seu presente é Música”, momento em que
se revive os velhos e bons tempos, ambientado numa
emissora de rádio e com participação assídua de nosso
beneficiários.
Hoje temos assíduos 200 participantes, distribuídos
em todas as atividades e 800 inscritos desde o
lançamento. Recentemente, fomos agraciados com o
reconhecimento nacional e convidados a apresentar
o De Bem com a Vida na Convenção Nacional das
Unimeds como um case de sucesso.
Outras programas e atividades vão sendo desenvolvidas
mediante o cenário epidemiológico e necessidade
requeridas, como: Programa Vida Leve voltado para os
beneficiários entre 19 e 59 anos com sobrepeso, que tem
como objetivo a redução do índice de massa corpórea
(IMC), por meio de grupo presencial, monitoramento e
compartilhamento de saberes e experiências utilizando
o WhatsApp (mediado por profissionais), treinamento
funcional, atendimento individualizado com equipe
multiprofissional, incluindo, nutrólogo (a depender
da necessidade), bioimpedância, além do Bike Nigth
e Corrida de rua Unimed, Grupo Menos Açúcar e Mais
Saúde. O público-alvo são portadores de doenças
crônicas não transmissíveis, a exemplo da diabetes,
hipertensão, doenças respiratórias crônicas entre
outras e seus participantes reúnem-se semanalmente
e compartilham experiências e ainda recebem dicas e
informações para controle e manutenção de hábitos
saudáveis, bem como possuem consulta clínica com
equipe multiprofissional, encaminhamento para
médico de referência e o mais importante: apropriamse do conhecimento acerca de sua patologia e como
gerir seu autocuidado, evitando, assim, complicações.
Além disso, em relação à saúde nas empresas, a
Unimed, em um trabalho conjunto como o RH das
empresas que são beneficiárias, promove atividades
mensais in loco e dentro das necessidades e realidade
de cada uma, oferecendo ferramentas para melhoria
na qualidade de vida de seus funcionários e redução de
absenteísmo.
Dentro do núcleo AIS, contamos ainda com clínica
de fisioterapia que oferece fisioterapia motora,
respiratória, Dry Needling, ventosoterapia e bandagem
elástica; clínica de terapias-interação, focada no
atendimento de crianças com necessidades especiais,
ISSN 2447-9233

com análise do comportamento aplicado (ABA) e um
diferencial Unimed: uma equipe multidisciplinar e
interdisciplinar que impacta positivamente na evolução
de seus clientes. Além disso, clínicas especializadas
com pneumopediatra, gastropediatra, neuropediatra,
neurologistas, psiquiatra, nutrólogo, endocrinologista,
reumatologista, nutricionistas, psicólogos e ainda
acessoria esportiva.
O serviço de assistência domiciliar é outro benefício
oferecido pela Unimed Sobral, composto por uma
equipe multiprofissional comprometida e qualificada
que presta um atendimento humanizado no conforto
do lar. Regularmente, oferece um curso de cuidadores
às famílias, qualificando-os para o cuidado contínuo
e assistência adequada em domicílio. Nas datas
comemorativas, tais como, Carnaval, Páscoa, festas
juninas e Natal, são realizados atendimentos temáticos,
envolvendo a equipe, o cliente e a família. A data do
aniversário daqueles assistidos pelo serviço também
se tornou um marco, pois, na ocasião, a equipe prepara
uma festa com bolo e parabéns, o que gera emoção,
algo belíssimo de se ver.
Existem ainda programações abertas ao público como
o Bike Night, Corrida de Rua Unimed, treinamento
funcional e o evento anual “Pedalando com a família”,
que, neste ano, reuniu 700 participantes e arrecadou,
para doações, duas toneladas de alimentos e 700
brinquedos.
Hoje cerca de 1000 usuários passam mensalmente
pela AIS e nossa equipe está constantemente se
aprimorando e se adaptando para cumprir à risca o
que nos diferencia, o jeito de cuidar Unimed e realizar
o desejo de nosso presidente e cooperados que é
oferecer um atendimento cinco estrelas a nossos
beneficiários.
Funcionamos de segunda-feira a sexta-feira em
horário comercial na rua Padre Fialho, 229 – Centro.
Sobral-CE. Telefone: (88) 3677-1650. Esperamos sua
visita.
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Autor: Dr. Artur Guimarães
DIRETOR ADMINISTRATIVO HOSPITAL UNIMED SOBRAL

UNIMED SOBRAL 35 ANOS

Hospital Unimed
Sobral, um grande
marco em crescimento
e infraestrutura
modernizada

Esq/Dir: Diretoria Hospital Unimed Sobral
Dr. Vicente Carvalho, Dr. Artur Guimarães, Dr. José de Araújo de Cruz e Dr. Elson Arruda Linhares

Q

uem vê o hospital da Unimed por fora e observa
sua fachada ao largo da praça ou o seu muro
lateral na avenida Dom José com a rua Anahid
Andrade, não o vê de todo. Quem de longe vislumbra
seu majestoso telhado em íngreme com sutis toques
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de inspiração colonial contra o eterno azul quente do
céu de Sobral não o vislumbra inteiramente. Quem se
depara com sua altiva fachada dominada por grandes
arcos frontais, que simulam grandes olhos atentos a
observar a praça, não o percebe completamente.
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A visão estética e externa dessa construção
sexagenária nos induz a uma momentânea sensação
de estar vivendo em uma outra época. Época em que,
dominada a escassez de recursos, se trabalhava com
grandes dificuldades. Época de ausência de tecnologia
e de materiais, em especial na área da medicina
hospitalar. Quem assim o interpreta, portanto, não
estará tirando falsa conclusão, pois sua estética
séria e imutável, ao longo de décadas, nos remete a
atmosfera de uma época onde as abnegadas virtudes
humanas de servir e acolher eram as principais
ferramentas com que se podia dispor para resolver
inúmeras situações.
Foi neste cenário de escassez que uma mulher
determinada desafiou e inovou no seu tempo. Ela
construiu de um sonho um hospital e fez de um ideal
humanitário, uma realidade duradoura que perdura
desafiando o tempo e seus percalços. Foi assim, a
ação sobre-humana da benemérita “dona” Anahid de
Andrade.
Portanto, o que se mostra por fora, fruto de sua
sexagenária e imutável aparência, pode induzir a
esta avaliação em alguns olhos incautos e mentes
distraídas e de quem não o conhece em sua inteireza.
Pode-se sim ter uma impressão que ele parou no
tempo e repousa o profundo sono de uma época
saudosa. Porém, posso assegurar que essa é uma
falsa impressão que pode facilmente ser dirimida ao
conhecê-lo.
Hoje, nele, pulsa um coração jovem e moderno
em evidente contraste com sua aparência. Circula
em suas veias uma impetuosidade, própria de
colaboradores comprometidos com seus valores,
visão e missão. Premissas predefinidas que modelam
comportamentos e constroem resultados. Auscultase dentro dele um frêmito desejo compartilhado de
crescimento, um puro sentimento de juventude,
próprio dos que se alimentam de desafios.
É confortante saber que ainda hoje independente
dos modernos recursos disponíveis somos nós, as
pessoas, nossos colaboradores, o nosso atendimento,
as nossas ações são dosados de empatia e da imutável
capacidade de resolver problemas, o grande e o mais
importante diferencial de nossa empresa. Não que
poderíamos dispensar toda tecnologia disponível ao
nosso alcance hoje, lógico que não, jamais. Sabemos
que o conhecimento técnico unido aos recursos
tecnológicos aplicados por pessoas dotadas de
comportamento adequado para atender pessoas
formam os fixos pilares do crescimento sólido pelo
qual a empresa se sustenta, se desenvolve e atinge
seus objetivos em qualquer cenário competitivo.
Dessa concepção, emerge o papel de nossos
colaboradores, a nossa principal riqueza. Evidente
que, nesta seara, faz-se necessário aplicar os
princípios de uma gestão que norteia todos os
ISSN 2447-9233

“Temos muito a dizer
sobre o que temos feito,
que vai muito além de
motivar, desenvolver e
comprometer pessoas com
resultados positivos.”
processos, as rotinas e os comportamentos. De
maneira semelhante, o hospital se apresenta com
uma gestão descentralizada e participativa na
construção e solução de problemas. Dessa forma,
todos são comprometidos com soluções e resultados.
Podemos dizer ainda que se tivemos a sorte de ter
Anahid como benemérita, temos sorte maior de
termos Unimed como mãe. Uma jovem mãe de 35
anos que nos adotou com 33 anos. Ela nos acolheu,
suportou e nos colocou com capacidade de seguir no
caminho da maturidade e independência. Sabemos
que sem sua constante parceria e disponibilidade não
conseguiríamos sobreviver. Hoje muito nos alegra
ver esta bela jovem, saudável, dinâmica, pungente,
singrando mares e desafiando tempestades nos
mares revoltos da desafiadora competitividade das
empresas prestadoras de saúde. Se hoje existimos
saudáveis, deve-se a esta generosa e graciosa mãe.
Temos muito a dizer sobre o que temos feito, que vai
muito além de motivar, desenvolver e comprometer
pessoas com resultados positivos. Afinal, isso se
refere ao nosso parque tecnológico, nossas reformas
e ampliações realizadas, o crescimento do número de
leitos, enfim, toda nossa infraestrutura modernizada.
Temos muito a dizer do que foi feito nesses últimos 5
anos, especialmente neste ano que se encerra, e do
que planejamos realizar nos próximos anos e que vai
impactar positivamente nossos clientes.
Uma palavra de destaque deve ser dada ao nosso
presidente Dr. Carlos Arcanjo que tem direcionado
nossa cooperativa no rumo de um futuro promissor
representado pela cor da esperança do verde
flamejante de nossa empresa. A ele nossa deferência
pela competência e esforço por mantê-la forte,
saudável e desafiadora. Estamos de parabéns todos
nós nessa data. Somos agentes transformadores
do futuro. Não podemos fugir desse desafio, força,
coragem e cooperação nunca nos faltará. Parabéns,
Unimed!
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PIONEIRISMO UNIMED

Porta de entrada
Q

uando a UNIMED de Sobral nasceu, há 35 anos,
tínhamos apenas 1 colaborador, o gerente João
da Silva Rodrigues e, claro, no seu escritório,
mantínhamos toda a documentação da cooperativa,
fazíamos reuniões de diretoria, balanços, distribuição de
produção, enfim, tudo que uma cooperativa de trabalho
médico precisa realizar.
Não precisa imaginar muito para perceber que, com
o crescimento exponencial da demanda específica
de usuários do sistema UNIMED, mercê da muito
boa qualidade dos seus serviços e do ótimo conceito
dos seus médicos cooperados, nossa infraestrutura
e o número de nossos colaboradores só tenderia a
aumentar também. Foi quando, com a orientação da
UNIMED Ceará e com a compreensão magnânima do
saudoso coronel Andrade Pessoa, então dirigente da
Liga de Proteção à Maternidade e à Infância, ousamos
criar o Hospital UNIMED-LIGA, que passou a atender
outas demandas além das obstétricas e neonatais.
A Dra. Rosely Mesquita da Silva, carioca de nascimento,
mas com raízes familiares no Ceará, médica recémformada pela faculdade de Medicina de Nova Iguaçú,
em 1992, e por desígnios de Deus, tinha resolvido voltar
para a terra dos seus pais, Reriutaba. De Reriutaba para
Sobral, foi só um empurrãozinho Divino. Além disso, o
hospital maternidade UNIMED-LIGA estava abrindo
as suas portas para a comunidade sobralense e a da
região norte do Ceará, oferecendo-lhes o primeiro
serviço privado de pronto atendimento de adulto, com
alta qualidade de infraestrutura e responsabilidade
científica e ética de seus plantonistas médicos...ops...
de sua única plantonista médica. Desde sempre, a
cidadã Rosely Mesquita da Silva, médica por inspiração
e influência das necessidades de saúde dos seus pais,
tem sido a anfitriã e acolhedora dos pacientes do pronto
atendimento, a porta de entrada do nosso hospital.

12

DRA. ROSELY MESQUITA DA SILVA, o Conselho de
Administração da UNIMED de Sobral se sente honrado
por lhe conceder a Medalha Mérito do Cooperativismo
Dr. Darival de Olinda Bringel.
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Novembro Azul
desde sempre
O

cirurgião geral Antônio Guarany Mont’Alverne
foi quem primeiro operou próstata no interior
cearense, na Santa Casa de Sobral. Homem
culto, inteligente e curioso aprendeu com seus
mestres, no Rio de Janeiro, nos anos 30 do século
passado, tudo que ofereceu aos seus milhares de
pacientes ao longo de quase 42 anos de exercício
profissional.
Inspirado nele, o sobralense Severino José de Queiroz
Neto iniciou, em 1978, sua pós-graduação médica
em São Paulo, alcançando capacitação de excelência
em todas as técnicas cirúrgicas da especialidade, em
especial a endoscópica transuretral.
Para cuidar bem dos nossos pacientes, faz-se
necessário que sejamos especialistas técnicos de
grande acurácia e conhecimento científico. Desde
os primeiros dias dos anos 80, quando iniciou suas
atividades na Santa Casa de Sobral, percebemos
seu espírito humanitário aliado à competência no
atendimento da sua clientela, em especial aqueles
mais carentes.
Todo esse arsenal de qualidade, competência,
acurácia, sensibilidade, organização e humanismo, o
cooperado Severino José de Queiroz Neto ofereceu
aos usuários da UNIMED de Sobral, logo após sua
fundação, 4 anos depois da sua volta a Sobral, agora
como especialista em urologia.
Somente em 1995, o Hospital UNIMED-LIGA foi
inaugurado. Com muito esforço, organização e
responsabilidade, conseguimos investir em tecnologia
de ponta para melhor atendimento hospitalar aos
usuários, como a aquisição de um aparelho de endoscopia
urológica, por sugestão do Dr. Severino, que foi talvez a
decisão mais acertada para que a demanda específica –
patologias da próstata - fluísse naturalmente.
Enfim, definitivamente, pelas mãos, pelos olhos e
pela competência científica do Dr. Severino, nosso
ISSN 2447-9233

hospital alcançou a era da cirurgia endoscópica de
próstata.
DR. SEVERINO JOSÉ DE QUEIROZ NETO, o Conselho
de Administração da UNIMED de Sobral se sente
honrado por lhe conceder a Medalha Mérito do
Cooperativismo Dr. Darival de Olinda Bringel.
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Com as Mãos (Kheir)
da Tecnologia
O

vocábulo doutor provém do latim doctorem,
acusativo do substantivo doctor. Este
substantivo latino, da família do verbo doceo
(ensinar), designava aquele que tinha a função de
ensinar, o professor.
Desde a Idade Média, com a institucionalização
do ensino superior nas primeiras universidades Paris (França), Bolonha (Itália), Oxford e Cambridge
(Inglaterra), que conhecemos o vocábulo doutor.
Muitas centenas de anos antes da criação dos
cursos de pós-graduação, entre eles o doutorado,
os professores universitários já eram chamados de
doutores, porque eram docentes. Voltando à origem
dos doutores-docentes: a maioria tinha formação em
medicina e direito.
Em 31 de janeiro de 2013, nosso colega cooperado
José Ricardo Cunha Neves defendeu a sua tese de
Doutorado no Departamento de Pós-Graduação em
Cirurgia pela Universidade Federal do Ceará. Esse
título agrega importância e valor inestimável ao já
laureado currículo do nosso querido JR: graduação em
Medicina pela Universidade Federal do Ceará (1989),
mestrado em Cirurgia pela Universidade Federal do
Ceará (2006), professor assistente II da Universidade
Federal do Ceará, médico endoscopista-cirurgião
geral gastrointestinal da Santa Casa de Misericórdia
de Sobral e da Clínica Cirúrgica e Endoscópica Dr.
Neves. Atualmente o Doutor José Ricardo é Diretor de
Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário Walter
Cantídio e realiza trabalho sobre doença de Chagas
em cooperação com pesquisadores das Faculdades
de Medicina de Ribeirão Preto, da USP e colegas de
Londres-Inglaterra.
Então, muito antes do Dr. Ricardo Neves defender
sua tese em 2013, ele já se tornara referência para
nós, da UNIMED Sobral, como pioneiro da cirurgia de
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retirada de vesícula pelo método laparoscópico. Pelo
que muito temos de agradecer ao Doutor, sempre.
DOUTOR JOSÉ RICARDO CUNHA NEVES, o Conselho
de Administração da UNIMED de Sobral se sente
honrado por lhe conceder a Medalha Mérito do
Cooperativismo Dr. Darival Bringel de Olinda.
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Novas Vidas,
Novas Imagens
A

mutamba (guazuma ulmifolia) é uma árvore
frondosa. Seus frutos são comestíveis, mas é
na sua casca que se concentram os principais
princípios ativos “medicinais”. Ela é adstringente,
depurativa, cicatrizante, antisséptica, sudorífica e
desobstrutiva do fígado. Importante salientar, no
entanto, que não há comprovação científica de todos
esses benefícios; pelo menos ainda não. Por isso, o
consumo dos subprodutos da mutamba deve ser
prescrito com cuidado. Já as qualidades e a expertise
múltipla do Dr. Raimundo Nonato Araújo, nascido em
Mutambeira, distrito de Santana do Acaraú, devem
ser consumidas à exaustão.
Então é (quase) certo que não foi o fato de ter nascido
em Mutambeira que induziu o jovem Nonato a cursar
medicina, mas é absolutamente correto que ele
fez o curso médico da UFC e colocou grau em julho
de 1988. Imediatamente depois, voltou para sua
Santana do Acaraú para acudir e aliviar as dores dos
seus conterrâneos.
O Dr. Raimundo Nonato Araújo já mora em Sobral há
muitos anos, mas não cortou o cordão umbilical que
lhe unirá para sempre aos seus irmãos santanenses.
Já são 31 anos de graduação, mas a curva de
aprendizagem em saúde nunca está preenchida.
Assim, o Dr. Nonato continua correndo atrás de
mais conhecimentos, de mais segurança e rigor
científico para aplicar no que ele pode oferecer aos
seus pacientes. Tanto que se qualificou com muita
dedicação e disciplina e com muita atenção e respeito
aos seus mestres, em cirurgia geral e na interpretação
de imagens de ultrassonografia.
Faz alguns anos que os clientes da UNIMED e do seu
hospital podem contar com um serviço especializado
em ultrassonografia, idealizado e coordenado por
ele, revelando o pulsar de novas vidas e antecipando
ISSN 2447-9233

diagnósticos para a imediata resolução dos problemas
de saúde de quem demanda o serviço.
DR. RAIMUNDO NONATO ARAÚJO, o Conselho de
Administração da UNIMED de Sobral se sente honrado
por lhe conceder a Medalha Mérito do Cooperativismo
Dr. Darival de Olinda Bringel.
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Volta às Origens Ou
Um Espírito de Luz
M

uito inteligente de berço, por suas origens
e dotada de forte sentimento cristão
de fraternidade e justiça social, ainda
muito jovem, a dona Anahid abraçou os princípios
franciscanos de solidariedade e de ajuda aos mais
pobres. Juntamente com outras mulheres criou a
associação das senhoras de caridade, que mantinha
com a ajuda da sociedade, um dispensário para
distribuir alimentação aos mais necessitados.
Por ironia do destino, a tragédia que vitimou uma
mulher (prostituta), grávida em trabalho de parto,
sem qualquer estrutura por menos digna que fosse,
foi o “gatilho” armado na consciência da dona Anahid
para que ela se impusesse a obrigação de construir
uma maternidade para atender as gestantes pobres
de Sobral.
A missão era quase impossível. Onde ela iria conseguir
recursos para empreendimento tão grandioso, além
dos próprios e os da sua família, por mais abastada
que fosse? Era necessário e imperativo um esforço
sem tamanho, sem o qual não haveria como captar
recursos para aquela obra de tamanho valor social: e,
em 27 de abril de 1949, foi criada e legalizada a Liga
de Proteção à Maternidade e à Infância, alicerçada na
temperança, na paciência, na resiliência e no espírito
de caridade da dona Anahid.
Recentemente, em 2015, a UNIMED de Sobral recebeu
a visita da presidente da Liga Sobralense de Proteção
à Infância e à Maternidade. Ela queria que, de alguma
forma, a UNIMED fizesse uma homenagem à sua
avó, idealizadora e “construtora” das estruturas do
hoje hospital da UNIMED. A criação do projeto Anahid
Andrade foi a resposta mais completa e sincera ao
desejo da senhora Anahid Maria Melo de Andrade
Rodrigues de Albuquerque, para que a “mãe Anahid
continue a existir pelas mãos dos que assumiram e
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têm levado à frente o trabalho de caridade”.
ILMA. SRA. ANAHID MARIA MELO DE ANDRADE
RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, o Conselho de
Administração da UNIMED se sente honrado por lhe
conceder a Medalha Mérito do Cooperativismo Dr.
Darival de Olinda Bringel.
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E

ra maio de 1984, quando recebemos a visita dos
diretores da Unimed de Fortaleza sob a presidência do
Dr. Othon Bastos entre demais diretores os Drs. Darival
Bringel, Ary Sobral, Sílvio Frota e outros. Assim, dia 4 de
agosto do mesmo ano, já com seis primeiros 20 associados,
realizou-se a assembleia de fundação da Unimed de
Sobral sendo eleita a primeira diretoria executiva os Drs.
Luiz Aquino Junior – presidente, Dr. Francisco Azevedo e
Fernando Nogueira.
No início, para dar seus primeiros passos, foi muito
difícil. Tivemos que contar com ajuda local por uma sala
cedida gratuitamente por mais de um ano de aluguel,
a primeira mobília para o escritório e seus primeiros
usuários foram oriundos da sua madrinha a Unimed de
Fortaleza. Entretanto, pela ousadia do desafio, o trabalho
de sua primeira diretoria foi eficaz frente às ameaçadoras
adversidades entre a concorrência de alguns médicos não
associados e a tentativa de invasão da região por empresas
de planos de saúde concorrentes. Mas, mesmo diante desse
cenário de ameaças regionais, ousadamente foi chegado
dezembro de 1994, quando vitoriosamente comemorou
seus primeiros 10 anos.
Seus projetos de avançar seguiram em busca de ascensão e
chegou a feliz parceria junto à Liga Sobralense de Proteção à
Infância e à Maternidade com a criação do Hospital Unimed
de Sobral, inaugurado aos 4 de março de 1997.
AGO de março de 1998 escolheu Dr. Antônio Neves para
presidi-la por um período de 12 anos e, quando comemorou
suas “bodas de prata”, na AGO de 2010, resolveu eleger seu
3.º gestor, o Dr. Carlos Arcanjo a quem, neste ano, a eleva

para comemorar seus gloriosos 35 anos, pois, por vezes,
entre melhores empresas para se trabalhar no ramo saúde,
tem conferida satisfação por seus clientes de 17.000
vidas, seus 218 associados e seus diferentes núcleos de
assistência. Assim, diante de tudo, este resumido histórico
se pode nominar nossa Unimed de Sobral como empresa
de sucesso.
É diante deste panorama promissor e com orgulho de ser
associado fundador, canto parabéns a você, UNIMED de
Sobral, ao comemorar 35 anos.

Prof. Dr. Juvenal Linhares
Cooperado Unimed Sobral

A nossa grande Unimed Sobral completa 35 anos
de história. São mais de três décadas de desafios e
conquistas, de vitórias e superação.
Com uma visão empreendedora e um gestão participativa,
capitaneada pelo seu presidente, Dr. Carlos Arcanjo, a
Unimed Sobral não é apenas o maior e melhor plano de
saúde da Zona Norte do estado do Ceará, mas é uma
grande incentivadora da cultura local e também se destaca
por apoiar a maioria dos grandes eventos científicos e
estimular o envolvimento e capacitação profissional.
Nos últimos, em relação à nossa especialidade, a
ginecologia e obstetrícia, nossa cooperativa absorveu
a ideia de visão da “obstetrícia baseada em evidências”,
incentivando a humanização da assistência ao parto.
Acreditou e apostou em uma medicina minimamente
invasiva, oferecendo aos seus clientes procedimentos de
alta tecnologia. Parabéns a todos que fazem a grande
“família Unimed Sobral”, temos motivos para comemorar,
para nos orgulhar e novos desafios para superar.
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Dr. Luiz Aquino Júnior
1º presidente Unimed Sobral

Revista Jornal do Médico®, Ano XVI, Nº 112 Dezembro 2019 (Unimed Sobral 35 anos)

17

CONGRATULAÇÕES

Dr. Elias Leite, Presidente da Unimed
Fortaleza e Amigo da Unimed Sobral

N

ão são apenas 35 anos. São 35 anos “bem vividos”
de uma história que orgulha a todos os que fazem o
cooperativismo do estado do Ceará. A Unimed Sobral
tem se mostrado, sob a gestão do Dr. Carlos Arcanjo, uma
instituição focada no crescimento sustentável e responsável.
Algo me encanta, sobremaneira, nessa gestão, é a preocupação
em tratar bem as pessoas, desde os colaboradores, passando
pelos clientes e chegando aos médicos cooperados. Prova
disso, são os excelentes resultados obtidos no GPTW – Great
Place To Work – nos últimos anos.
E coroando esse momento, o Dr. Carlos Arcanjo e sua diretoria
tiveram a ideia de criar a Medalha do Cooperativismo
Darival Bringel de Olinda, em homenagem a esse ícone do
cooperativismo cearense, que foi diretor e presidente da
Unimed Fortaleza, onde construiu e, atualmente, além de
presidente da Federação das Unimeds do Ceará, é diretor da
Unimed do Brasil. Enfim, para nós da Unimed Fortaleza é um
prazer imenso acompanhar de perto essa história gloriosa.
Parabéns, Dr. Carlos Arcanjo. Seu sucesso e sua competência
nos encantam.
Parabéns, Dr. Darival. Seu legado nos inspira.

E
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Dr. Marcos Aragão, Diretor-Executivo
Sicredi Ceará Centro Norte

O

tempo mostra o quanto uma relação pode ser
bem-sucedida. A Unimed Sobral apoiou e esteve
junto aos médicos que se envolveram na criação da
então Unicred, uma instituição financeira cooperativa cujo
objetivo foi norteado pela construção e compartilhamento
de histórias vitoriosas, promovendo o crescimento de seus
cooperados. Vitórias que foram possíveis a partir da união e
força da classe médica.
Hoje, 35 anos depois, a Unimed Sobral acompanhou a
transição para a Sicredi Ceará Centro Norte e sua integração
ao Sistema Sicredi. Com mais de 16 mil associados e
se configurando como uma das mais bem-sucedidas
experiências de cooperativas de crédito, a Sicredi acredita
que sólidas parcerias são importantes na disseminação
dos valores enraizados na instituição, como cooperação,
desenvolvimento local e educação.
Parabenizamos a Unimed Sobral por sua relevância e
respeito ao trabalho de tantos que ajudam a região e o
Ceará a crescerem e alcançarem grandes resultados para
todos, ano após ano.

Dr. Cícero Silvério, Cooperado Unimed Sobral

ste ano a nossa cooperativa completa 35 anos.
Desejo a todos que fazem a Unimed Sobral sabedoria e saúde para o
enfrentamento dos novos desafios do ano vindouro.
Aproveito para manifestar minha alegria em fazer parte desta instituição que
trabalha dia e noite, cuidando de modos diferenciados do que temos de mais
importante, a saúde.
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Seja mais
forte que o sofá

Para mudar um hábito, basta aceitar
um desafio e fazer de tudo para vencê-lo.
Acesse mude1habito.com.br, escolha um
para você e compartilhe.
ISSN 2447-9233
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