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Caro(a) leitor(a), a capa dessa revista é dedicado a COAPH, Cooperativa de Atendimento
Pré-Hospitalar que compeltou 10 anos de destacadas atividades na saúde onde
realizou inclusive o evento COAPH Summit reunindo importantes nomes da área.
Nos editoriais seguintes, temos grandes destaques para os artigos do Conselheiro
Dr. Marcelo Gurgel sobre os renomados médicos Dr. Francisco Monteiro e Dra.
Maria dos Prazeres Rabelo que recentemente ingressaram na Academia Cearense
de Medicina presidida pelo renomado médico Prof. Acad. Dr. Djacir Figueirêdo;
artigo da Conselheira Acad. Dra. Ana Margarida sobre “Frida Kahlo (1907-1954)”e o
Conselheiro Dr. Idelfonso Carvalho com o importante artigo “Câncer de Mama, você
tem direitos”.
Na medicina nacional temos o artigo do presidente da ABRAMEDE, Dr. Frederico
Arnaud com um breve relato de sua gestão (2018-2019) à frente da entidade
representativa da Medicina de Emergência brasileira.
Na Zona Norte cearense, a Unimed Sobral, número um no GPTW, celebrou seus 35
anos em grande estilo. Outro importante destaque pra esta região é a reportagem da
colação de grau da primeira turma de medicina do UNINTA.
Caro(a)s leitore(a)s, ao longo desses 15 anos de história do Jornal do Médico®, legado
do saudoso jornalista Juvenal Menezes, muitas emoções foram vividas, muitos
registros históricos foram feitos nas páginas da nossa revista relatando os maiores
acontecimentos da medicina. Dia 05/Dezembro passado recebemos honrosamente
uma homenagem da Assembleia Legislativa do Ceará, em requerimento do nosso
amigo médico Deputado Guilherme Landim. Nossos eternos agradecimentos ao
ilustre e competende Deputado pela importante honraria. Foi histórico!
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EMERGÊNCIA BRASILEIRA:
A CONSOLIDAÇÃO E A DESPEDIDA

MEDICINA UNINTA

COLAÇÃO DE GRAU DA PRIMEIRA
TURMA DE MÉDICOS

JORNAL DO MÉDICO®
EXCELÊNCIA E CREDIBILIDADE

UNIMED SOBRAL

COOPERATIVA CELEBRA
35 ANOS EM GRANDE ESTILO

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

MEDICINA E BELAS ARTES

Frida Kahlo (1907-1954)
M

agdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, filha
de Guillermo Kahlo e de Matilde Gonzalez y
Calderón, nasceu no dia 6 de julho de 1907, em
Coyoacán-México, e morreu de pneumonia, no dia 13 de
julho de 1954, aos 47 anos, em Coyoacán-México.
Sua vida foi marcada por doenças, acidentes e cirurgias.
Com seis anos contraiu poliomielite, que a deixou com
sequela na perna direita. Com 18 anos sofreu grave
acidente de trânsito, fraturando a pelve, com perfuração
no útero, que a deixou estéril. Fez mais de 30 cirurgias e
usou dolorosos coletes ortopédicos.
Após o trágico acidente, Frida entrou para o Partido
Comunista Mexicano, onde conheceu o muralista Diego
Rivera, casando-se com ele duas vezes, em 1929 e
1940. Viveu com Rivera um relacionamento conturbado,
entremeado de brigas, separações e traições. Em 1937,
hospedou Leon Trotski em sua casa de Covoacán, com
quem teve um caso amoroso durante dois anos.
Frida Kahlo foi uma das mais importantes artistas
do México. André Breton, escritor francês teórico do
surrealismo, qualificou sua obra como surrealista, mas
Frida não a reconheceu assim. Suas pinturas passaram a
ser valorizadas na década de 1970, quando historiadores
da arte e ativistas políticos a evidenciaram. Nos anos 90,
Frida foi valorizada pelas feministas e pelo movimento
LGBTQ.
Muitas de suas pinturas retratam temas ligados à
medicina, evidenciando sua própria vivência com a
doença e com a dor.
O quadro “O Hospital Henry Ford” (1932), conhecido
como “A Cama Voadora”, mostra a pintora deitada no
leito do hospital, localizado em Detroit-EUA. Flutuando
sobre o leito, vemos um feto, um caramujo e um modelo
anatômico de abdome e de pelve. No chão, vemos uma
pelve óssea, uma flor e um autoclave. No olho esquerdo
de Frida uma enorme lágrima, simbolizando a dor pela
perda do filho.
A tela “A Coluna Partida” (1944) retrata o sofrimento de
Frida, após uma cirurgia. Observamos uma coluna grega
fraturada e a cabeça de Frida apoiada no topo da mesma.
A expressão de dor é evidenciada por uma lágrima e por
ISSN 2447-9233

pregos perfurando seu corpo.
Na tela “Meu Nascimento” (1932), vemos a representação
de um parto. O quadro mostra sua mãe coberta por um
lençol branco, como se estivesse morta. Ao fundo da
cama, observamos uma imagem religiosa da Virgem dos
Lamentos.
Sobre “Árvore da Esperança, Mantém-te Firme” (1946),
Frida escreveu em seu diário: “Estou quase terminando o
quadro que nada mais é que o resultado da tal operação.
Estou sentada à beira de um precipício - com o colete
em uma das mãos. Atrás estou deitada numa maca de
hospital - com o rosto voltado para a paisagem - um
tanto das costas está descoberto, onde se vê a cicatriz
das facadas que me deram os cirurgiões”.
Frida tinha um carinho especial por seu médico, Dr. Farill,
e o traduziu na tela: “Autorretrato com o Dr. Juan Farill”
(1951).
A tela “As Duas Fridas” (1939) mostra as personalidades
que dominavam Frida durante a separação com Diego
Rivera. Uma é a Frida mexicana, a outra é a Frida europeia.
Os corações em sofrimento estão unidos por veias
braquiocefálicas direitas de ambos os corações.
Militante comunista e agitadora cultural, Frida foi uma
revolucionária apaixonada pelo seu país e pelos costumes
de seu povo. Dizia com orgulho, apesar de ter nascido em
1907, ter nascido na Revolução Mexicana de 1910.
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Autor: Dr. Frederico Arnaud
PRESIDENTE ABRAMEDE 2018-2019

ABRAMEDE: 2018-2019

Emergência Brasileira:
A consolidação e a
despedida
E

6

m 2008, na cidade de Porto Alegre, numa tarde
de quinta-feira regado ao refrigerante e aos
salgados fundava-se a ABRAMEDE- Associação
Brasileira de Medicina de Emergência. Durante mais
de quinze anos, lutamos para que a Medicina de
Emergência se transformasse numa especialidade
médica. Em 2015, conquistamos o direito a mais
nova especialidade. Em 2018, assumíamos mais
uma vez a presidência da associação e com ela uma
enorme responsabilidade de traçar os rumos da
Medicina de Emergência Brasileira nos próximos
dois anos. Muito trabalho, poucos recursos, poucas
pessoas e um gigantesco desafio. Agora, chegando
ao final do mandato, gostaria de expor o pouco que
consegui avançar, mesmo com grandes esforços
pessoais. Apesar das vitórias recentes, ou seja,
como especialidade e a ABRAMEDE como associação
responsável pelo comando da emergência no Brasil,
tinha o seu reconhecimento, a nível nacional, muito
restrito. Então, meu primeiro pensamento era tornar
a ABRAMEDE conhecida no Brasil e no mundo. Para
isso, realizamos divulgação intensa da Medicina
de Emergência como especialidade utilizando
todos os meios de comunicação e mídias para a
categoria médica; divulgação intensa da Medicina
de Emergência para população leiga enfatizando
da importância nas suas vidas; criação da sessão
Sábado com ABRAMEDE com o objetivo de aproximar
a ABRAMEDE das instituições hospitalares e
institucionais. Todos os diretores e colaboradores
da ABRAMEDE deveriam levar o nome ABRAMEDE,
em qualquer evento que participassem divulgando
seus objetivos; colocamos todas as ações realizadas,
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por menores que fossem, em todas as mídias (aula,
simpósio, visita a instituições, participação em
outros eventos, lançamento de livros); ampliamos a
interação nas redes sociais com a criação do grupo
Emergencistas do Brasil e uso intensivo do Facebook,
Instagram, Twitter; Sempre ABRAMEDE.
Descentralizar as ações com o estímulo à fundação
das regionais e hoje temos: RJ, SP, SC, ES, PN, RS,
CE, BA, MG, MA, DF, TO, MS e deixo duas em fase de
implementação: PB e PE. Estimular a fundação de
residências médicas, que ocorreu de forma importante
e continua, crescendo como o esperado com mais de
trinta residências de Medicina de Emergência no País.
No segundo encontro de coordenadores de Residência
de Medicina de Emergência, discutimos a base
curricular a ser apresentada a CNRM. Apresentamos
à comissão Nacional de Residência Médica a grade
curricular das residências que foi oficializada.
Realizamos, em Fortaleza, o I Fórum ABRAMEDE
onde reunimos pessoas de todo o Brasil para discutir
a Emergência Brasileira. Em MG, realizamos o II
Fórum ABRAMEDE onde houve a revisão do estatuto
alterando normas ultrapassadas e colocando-o no
contexto atual. O grande desafio estava por vir e,
em setembro de 2018, realizamos o VI Congresso
Brasileiro de Medicina de Emergência, grande sucesso
de público e de crítica elevando com certeza o nível da
discussão técnica e o amadurecimento das diretrizes
futuras da emergência. Nele realizamos a primeira
prova para titulação dos emergencistas brasileiros.
Realizamos conjuntamente com as regionais de
Santa Catarina e da Bahia, respectivamente, os
congressos Sul Brasileiro e Norte Nordeste de
Medicina de Emergência, mais dois grandes eventos
que fortaleceram em muito suas regionais e deu
grande credibilidade a nacional. Em Santa Catarina,
realizamos a segunda prova de título. Em 2018, o
primeiro congresso Norte e Nordeste ocorreu no
Piauí. Além desses, tivemos eventos menores mais
não menos importantes como em Dourados – Mato
Grosso do Sul, Salvador - Bahia, em João Pessoa
na Paraíba, Brasília, Santa Catarina, Minas Gerais,
Marília e Montes Claros. O evento INDPIRE-SE,
realizado pelos residentes do sul e sudeste do país
ajudou muito a divulgar a Medicina de Emergência
no meio acadêmico. Participamos ativamente de dois
congressos brasileiros da AMIB, nossa grande parceira
na luta por um atendimento qualificado. Enviamos
representante para congressos internacionais como
ACEP e mundial. Realizamos visitas à AMB, CFM e
CNRM onde solicitamos ajuda e nos disponibilizamos
para contribuir no que fosse necessário para o
desenvolvimento da emergência. Fomos ao Ministério
da Saúde e recebidos pelo Ministro, Dr. Luiz Henrique
Mandetta, apresentamos propostas e soluções para
os problemas da Emergência Brasileira. Promovemos
ISSN 2447-9233

... estímulo a fundação das
regionais e hoje temos: RJ, SP, SC,
ES, PN, RS, CE, BA, MG, MA, DF,
TO, MS e deixo duas em fase de
implementação, PB e PE. Estimular
a fundação de Residências
Médicas, que ocorreu de forma
importante e continua, crescendo
como o esperado com mais de
trinta residências de Medicina de
Emergência no País. .
a aproximação da ABRAMEDE com grandes
sociedades e instituições participando de suas
atividades como a SBAIT e Hospital Albert Einstein.
Filiamo-nos a instituições internacionais importantes
com a IFEM (International Federation for Emergency
Medicine) e Flame (Federación Latinoamericana de
medicina de emergências) internacionalizando a
ABRAMEDE. Deixo também um grande projeto junto
com o ministério da saúde e OPAS (Organização PanAmericana de Saúde) na sua fase final e que deverá
ser aplicado no próximo ano realizando treinamento
em todo o Brasil.
Enfim, tentamos, nesses dois anos, contribuir de
forma enfática para o desenvolvimento da Medicina
de Emergência Brasileira em todas as suas faces,
sempre preocupado principalmente com a formação
dos novos profissionais, reconhecendo neles a
grande e profunda transformação que ocorrerá na
emergência nos próximos 30 anos. Com certeza,
trabalhar na emergência deixará de ser “bico” para
se transformar em uma área nobre e um trabalho
respeitável em todas as suas ações.
Despeço-me da ABRAMEDE, mas jamais da
Emergência Brasileira, porque ela faz parte do meu
coração e está gravada na minha pele. Pretendo
intensificar meu lado professor contribuindo de forma
mais intensa na formação dos futuros emergencistas
do Brasil. Aos colegas que agora chegam, desejo
força, fé e discernimento para vencer os grandes
desafios futuros que a Emergência Brasileira exige e
tanto necessita.
Até mais,
Emergência já, Amor pra Sempre!
Frederico Arnaud
Presidente ABRAMEDE 2018-2019
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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

FRANCISCO MONTEIRO:

O primeiro cirurgião
de cabeça e pescoço
na ACM
F
rancisco Monteiro de Castro Junior, filho de Francisco
Monteiro de Castro e de Maria Lucimar Barroso de
Castro, nasceu em Fortaleza em 27/1l/1950.
Matriculou-se em 1970 na Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Ceará (FAMED/UFC), tendo
colado grau em 1975.
Fez residência médica no Instituto Nacional de Câncer
do Rio de Janeiro, em 1976-78, tendo aproveitado
a sua permanência em terras cariocas para cursar
especialização em Cirurgia de Cabeça e Pescoço na
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e
o Mestrado em Cirurgia pela Universidade Federal
Fluminense.
De retorno a Fortaleza, ingressa no Serviço de Oncologia
da Santa Casa de Misericórdia, onde funda o Centro de
Estudos Professor Osvaldo Soares.
Pertenceu ao quadro de cirurgião geral do Instituto Dr.
José Frota e foi Coordenador do Programa de Prevenção
do Câncer de Boca do Instituto de Prevenção do Câncer
do Ceará.
Em 1996, mediante concurso público, foi admitido
como professor assistente da FAMED/UFC, da qual
se aposentou como professor adjunto, após 23 anos
de dedicação ao magistério superior, tendo, nessa
universidade, chefiado o Serviço de Cirurgia de Cabeça
e Pescoço, criado a primeira Residência Médica da
especialidade do Norte e Nordeste do País, a do Hospital
Universitário Walter Cantídio, e o Módulo Optativo de
Cirurgia de Cabeça e Pescoço.
Foi idealizador e presidente da I Jornada Norte e
Nordeste de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e presidiu,
por duas vezes, o Congresso Brasileiro de Cirurgia de
Cabeça e Pescoço, realizados em Fortaleza.
É membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da
Sociedade Brasileira de Cancerologia e da Sociedade
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Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, da qual foi
idealizador e seu primeiro presidente.
Possui muitas participações em congressos médicos
e em bancas examinadoras e publicou mais de duas
dezenas de artigos científicos e capítulos de livros, sendo
a destacar o livro Cirurgia de Cabeça e Pescoço – Tópicos
Essenciais, lançado pela Editora Revinter em 2019.
Juntamente com o Dr. Wilson Meireles, Dr. Monteiro
construiu o Hospital São Carlos, uma estrutura hospitalar
que está na vanguarda em várias especialidades
médicas do Ceará.
Foi empossado na Academia Cearense de Medicina
(ACM), em 13/09/19, como ocupante da Cadeira 14,
patroneada pelo médico Adalberto Moraes Studart.
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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
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MARIA DOS PRAZERES RABELO:

Reforço da Pediatria na
Academia Cearense de
Medicina
M
aria dos Prazeres Ferreira Rabelo nasceu na vila
de Barras de Maratoan-PI.
Diplomada médica pela Universidade Federal do
Ceará (UFC) em 1965, seguiu para Rio de Janeiro, onde fez
residência médica de Pediatria no Instituto de Puericultura
e Pediatria Martagão Gesteira (1966) e no Hospital dos
Servidores do Estado (1967-68), e especialização em
Endocrinologia e Metabologia Pediátrica, na Escola de
Pós-Graduação Carlos Chagas (1967).
Obteve o título de especialista em pediatria e o certificado
de atuação em Endocrinologia Pediátrica, pela Sociedade
Brasileira de Pediatria e Associação Médica Brasileira de
Pediatria. Completou seu currículo com a especialização
em Psicoterapia Psicanalítica.
Por três décadas, como médica fundadora do Hospital
Geral de Fortaleza (HGF), fundou o Serviço de Pediatria
desse nosocômio, bem como respondeu pela criação e
instalação de diversos serviços pediátricos, concorrendo
fortemente para o engrandecimento da Pediatria no
Ceará.
No campo da docência, fundou e supervisionou a
residência médica em Pediatria e coordenou o internato
de Pediatria do HGF, e ministrou, como convidada, a
disciplina de Semiologia em Pediatria da UFC por seis
anos.
Coordenou o Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica
do Hospital Universitário Walter Cantídio e, atualmente,
mantém sua clínica privada de Pediatria e Endocrinologia
Pediátrica.
No campo associativo, presidiu a Sociedade Cearense
de Pediatria (SOCEP), em 1986-87, brindando essa
entidade com vários feitos relevantes, como a criação
do Boletim Informativo, a aquisição de sede própria,
a reformulação dos Estatutos e seu reconhecimento
como Entidade de Utilidade Pública.
ISSN 2447-9233

Teve intensa participação em muitos eventos científicos
de sua especialidade, tanto regionais como nacionais,
oportunidade em que, amiúde, concorreu com diversos
trabalhos científicos.
Ingressou na Academia Cearense de Medicina (ACM),
em 13/09/19, como primeira ocupante da Cadeira 68,
patroneada pelo médico Geraldo Wilson da Silveira
Gonçalves.
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Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

15 ANOS DE SUCESSO

Jornal do Médico:
Excelência e Credibilidade

ESQ/DIR: DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME LANDIM, SRA. NAHIMI ARGOLLO DE MENEZES (VÍUVA DO IDEALIZADOR DO JORNAL DO
MÉDICO® JORNALISTA JUVENAL MENEZES), JOSEMAR ARGOLLO (DIRETOR-EXECUTIVO JORNAL DO MÉDICO®)
E SUA FILHA SOPHYA ARGOLLO

O

Jornal do Médico®, expediente jornalístico
referência nas temáticas médicas e de saúde no
estado do Ceará, completou, em 2019, 15 anos de
atividades, e tem colhido os frutos pelo excelente trabalho
realizado. Fundado em 2004, pelo ilustre jornalista
Juvenal Menezes (in memoriam) e sua esposa, senhora
Nahimi Argollo de Menezes, com o intuito de divulgar
notícias de alta qualidade sobre o segmento, o Jornal do
Médico®, atualmente em formato de revista, alcançou a
confiança e o respaldo das principais associações médicas
do estado e de um público leitor diverso, constituído por
profissionais da área da saúde, estudantes, jornalistas,
políticos, empresários, professores, entre outros.

e pela promoção de importantes eventos voltados
para o público médico e para a área da saúde em geral.
Nesse sentido, além da publicação bimestral de revistas
impressas, o expediente fornece aos leitores todo o
conteúdo da revista nas plataformas digitais, tanto por
meio do seu site, quanto por intermédio de um moderno
aplicativo disponibilizado para IOS e Android. Há, ainda,
divulgação de notícias e informes através das redes
sociais da plataforma, que englobam o Facebook e o
Instagram. Segundo o Diretor da publicação, Josemar
Argollo, foi árduo o caminho percorrido pelo Jornal do
Médico®, mas o trabalho desenvolvido com seriedade e
eficácia embasou todo o sucesso atingido.

INOVAÇÃO E RESPALDO DA SOCIEDADE
Atualmente administrado pelo marketólogo Josemar
Argollo, filho dos fundadores, o Jornal do Médico® tem
se destacado por constantes inovações tecnológicas

COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS
Assim, para comemorar essa importante data, a
publicação realizou uma série de ações no decorrer do
ano, todas voltadas para o benefício final da sociedade
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e do seu público leitor.
A primeira ação, promovida entre os dias 28 e 31 de
maio, foi no VI Congresso Brasileiro de Direito e Saúde,
junto aos presidentes do conceituado congresso, Dra.
Isabel Porto e Dr. Ricardo Madeiro.

ESQ/DIR: JOSEMAR ARGOLLO (DIRETOR-EXECUTIVO JORNAL DO
MÉDICO®) DURANTE O LANÇAMENTO DA 36ª ANTOLOGIA DA
SOBRAMES NA UNIMED FORTALEZA

ESQ/DIR: JOSEMAR ARGOLLO (DIRETOR-EXECUTIVO JORNAL DO
MÉDICO®), DR. RICARDO MADEIRO E DRA. ISABEL PORTO

No dia 14 de outubro, houve a “XXIV Semeando Cultura
da Sobrames-CE - Conferência “Jornal do Médico® 15
anos de crescimento com excelência e credibilidade”.

JOSEMAR ARGOLLO (DIRETOR-EXECUTIVO JORNAL DO
MÉDICO®), APRESENTANDO O PRIMEIRO NÚMERO NO
FORMATO REVISTA DO JORNAL DO MÉDICO® DURANTE O
XXIV SEMEANDO CULTURA DA SOBRAMES

Na sequência, o expediente promoveu, de maneira
simultânea e ambas em Juazeiro do Norte, o 1º
Congresso Jornal do Médico®, entre 24 e 26/10/19; e a
VIII Comenda Jornal do Médico®, no dia 24/10/19.

JOSEMAR ARGOLLO (DIRETOR-EXECUTIVO JORNAL
DO MÉDICO®), DISCURSANDO PARA O PÚBLICO DO 1º
CONGRESSO JORNAL DO MÉDICO / XXXI OUTUBRO MÉDICO
REALIZADO NA REGIÃO DO CARIRI
ISSN 2447-9233

No dia 31/10, teve espaço para a “36ª Antologia
da Sobrames Ceará “Pontos de Vista” onde foram
publicados os artigos “Congresso Jornal do Médico®, um
evento de ousada iniciativa” e “Jornal do Médico®, mais
de 100 capítulos de história”.

ESQ/DIR: ACAD. DR. FRANCISCO ELEUTÉRIO, ACAD. DR.
JANEDSON BAYMA, ACAD. DR. PEDRO HENRIQUE SARAIVA
LEÃO, JOSEMAR ARGOLLO (DIRETOR-EXECUTIVO JORNAL
DO MÉDICO®) E PROF. ACAD. DR. DJACIR FIGUEIREDO
(PRESIDENTE ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA)

Houve ainda uma homenagem, por parte da Academia
Cearense de Medicina, no dia 27/11.
E, no dia 05/12, importante reconhecimento em solenidade
ocorrida na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na
qual, mais uma vez, a qualidade e postura ética do Jornal
do Médico® foi aplaudida pela sociedade cearense em
requerimento do Deputado Guilherme Landim.
RECONHECIMENTO
Tais conquistas e a postura assertiva do periódico
em atualizar-se constantemente fortalecem sua
honrada história e geram diversas parcerias com
entidades e profissionais da área médica, fortalecendo
o desenvolvimento do setor e divulgando a importância
da medicina para a construção de uma sociedade sólida,
inclusiva e calcada no trabalho e na dignidade. Esses
foram alguns dos objetivos do saudoso jornalista Juvenal
de Menezes quando, no início do presente século, teve a
ideia de criar esse destacado periódico. Os próximos 15
anos já estão sendo construídos tendo por base a ética, o
interesse público, a seriedade e o alto padrão jornalístico.
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Reportagem: Imprensa COAPH

COAPH 10 ANOS

Novos desafios,
nova trajetória

AO CENTRO, O DR. KITT RÔLA JR. APRESENTANDO A II OLIMPÍADA DE APH

A

COAPH (Cooperativa de Trabalho de Atendimento
Pré & Hospitalar) comemora seus 10 anos
apontando para o futuro através do lançamento
de novos e ousados projetos. O anúncio foi feito pelo
seu presidente, Dr. Newton Lacerda, durante o COAPH
SUMMIT, mega congresso realizado entre os dias 12
a 14 de dezembro, que reuniu o Congresso Norte e
Nordeste de Urgência e Emergência em parceria com a
ABRAMURGEM – Associação Brasileira de Medicina de
Urgência e Emergência, a VI Jornada cientifica da COAPH
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e a II Olimpíada de APH – Atendimento Pré-Hospitalar.
A COAPH inicia suas mudanças ousando pelo
lançamento de uma nova marca, passando a se chamar
COAPH SAÚDE, indicando assim um pool de serviços
e produtos da saúde que vão bem além de uma
cooperativa, com a missão de dar acesso à serviços de
urgência e emergência à população que antes dependia
apenas do serviço público. Em 2019, a COAPH lançou
seu serviço de APH (Atendimento Pré-Hospitalar), com
produtos como remoções em ambulâncias básicas e
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eventos da COAPH e até a participação em sua própria
Pós-Graduação em Urgência e Emergência, feita em
parceria com o UNINTA – Centro Universitário INTA.
COAPH SUMMIT 2019

PRONTO ATENDIMENTO 24HS - PORTO DAS DUNAS,
AQUIRAZ-CE

UTIs móveis, cobertura de eventos e área protegida,
com o objetivo de resguardar e atender com velocidade
acontecimentos e intercorrências em residências,
condomínios e empresas. Além do APH, a COAPH está
lançando seu serviço de home care, o COAPH CARE.
Com proposta inovadora, o serviço tem por finalidade
levar até o paciente um serviço de qualidade, com maior
flexibilidade e acessibilidade. “O Pronto Atendimento
24h é um modelo diferenciado de atendimento de saúde
que está sendo lançado inicialmente na região do Porto
das Dunas, em Aquiraz.
O serviço, além de contar com uma base 24h do APH,
conta com médico 24h para atendimentos eletivos e
de urgência e emergência, exames laboratoriais e de
imagem e até atendimento em domicílio. Para nós da
COAPH, este serviço será um divisor de águas, não
apenas pelo atendimento a uma região turística e pouco
assistida, mas por criar um modelo de empresa que vai
bem além do que é uma cooperativa”, explica Dr. Newton
Lacerda, presidente da COAPH Saúde.
Pensando na divulgação de todas essas iniciativas, a
COAPH inaugurou ainda no mês de dezembro de 2019
um quiosque no shopping Riomar Fortaleza, por onde
passam milhares de pessoas por mês. O quiosque
além de expor todos os seus serviços, conta ainda
com a venda de produtos e equipamentos de saúde
como oxímetros, tensiometros e vestimentas. Para os
que não são profissionais da saúde, produtos como
aferidores de pressão, canetas e souvenirs. Através do
seu atendimento no shopping, A COAPH Saúde oferece
ainda serviços gratuitos para aferição de pressão
arterial, teste para conhecimento de tipagem sanguínea,
onde a pessoa que receber o serviço sairá com uma
carteirinha personalizada e orientações diversas.
Conhecida pela qualidade dos seus profissionais
cooperados, a COAPH promete ainda continuar cuidando
da qualidade através da preparação e educação contínua
dos seus profissionais. Para isso, em 2020, será lançado
o seu selo de qualificação. O selo é um indicador interno
de qualidade dos seus profissionais, onde serão somadas
pontuações que os cooperados ganharão através da
participação em cursos, palestras, participação em
ISSN 2447-9233

PALESTRA DE ABERTURA DO COAPH SUMMIT
COM DR. FERNANDO TALLO

Mais de 20 palestras, cursos, olimpíadas de saúde e
muita troca de experiência movimentaram o COAPH
Summit 2019, que ocorreu de 12 a 14 de dezembro no
Centro de Eventos do Ceará. O encontro, dirigido pelo
Dr. Kitt Rôla e promovido pela COAPH, em parceria
com a Sociedade Brasileira de Urgência e Emergência
(Abramurgem), reuniu o 1º
Congresso Norte e Nordeste de Urgência e Emergência,
a 6ª Jornada Científica Coaph e a final da 2ª Olimpíada de
Atendimento Pré e Hospitalar.
O público teve a oportunidade de conferir palestras como
“Avanços e desafios no ensino do profissional de saúde
no Brasil”, “Futuro do Emergencista”, “Realidade Virtual
Como Ferramenta de Ensino”, “Transporte Aeromédico
- Quando Utilizar”, dentre outros. Na programação de
cursos: “Acolhimento e Classificação de Risco”, “Suporte
Básico de Vida Pediátrico”, “Ventilação Mecânica na Sala
de Emergência”, e mais.
A COAPH
A Cooperativa de Atendimento Pré-Hospitalar (COAPH)
surgiu em agosto de 2009 com o objetivo de apoiar os
profissionais relacionados ao atendimento Pré-hospitalar.
Dentre as atribuições oferecidas aos cooperados,
destaca-se a legalidade jurídica para suas atividades, a
valorização do profissional, por meio de programas de
incentivo, e garantias estabelecidas por lei.

QUIOSQUE COAPH SAÚDE - RIOMAR FORTALEZA PISO L1
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Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

MEDICINA UNINTA

Colação de grau da
primeira turma de médicos

ESQ/DIR: FAMÍLIA DA DRA. LARA MARTINS RODRIGUES (MÉDICA DA PRIMEIRA TURMA) LUCAS MARTINS RODRIGUES (IRMÃO) , DRA.
FRANCISCA NEIDE CAMELO MARTINS (MÃE) E O MAGNÍFICO REITOR DR. OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JÚNIOR (PAI)

O

ano de 2019 entra definitivamente para os
grandes momentos da história do UNINTA. No
dia 12 de dezembro, houve a colação de grau de
sua Primeira Turma de Medicina. A Turma José Klauber
Roger Carneiro, nome escolhido em homenagem ao
reconhecido médico e coordenador do Curso de Medicina
do UNINTA, é formada por 37 novos médicos oriundos de
diversas localidades e que representam um marco para o
UNINTA e para a região norte do Estado do Ceará.
O Curso de Medicina do UNINTA, reconhecido, também
em 2019, com a nota máxima do MEC em todos os
critérios e sem arredondamentos, firma-se, desse
modo, como uma instituição promotora de um ensino
de alto padrão e colabora de maneira destacada para
o desenvolvimento de Sobral e Região. Assim, durante
a cerimônia de Colação de Grau, o magnífico Reitor
do UNINTA disse que “criar este curso não foi fácil e
esta realização histórica, que estamos vivendo neste
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momento, coroa toda a determinação que seguimos na
história de nossas vidas”.
Oradora da Turma, a médica Larissa Lino expressou que
“a vida é maior que uma prova de residência, portanto,
a nossa paz, a nossa saúde, valem muito mais do que
qualquer status. Tenham o tempo de vocês. Sejam
médicos que entendam que todo paciente é o amor de
alguém e curem quando for possível, aliviem quando
necessário e consolem sempre” .
Durante o evento, houve ainda a “Noite de Hipócrates”,
o momento em que os novos médicos praticam o
juramento de compromisso e ética com a profissão.
Os novos profissionais, felizes e preparados para os
desafios da medicina, saem do UNINTA embasados
por uma formação técnica e humana de alto nível, o
que tende a fortalecer a qualidade do atendimento
médico e o reconhecimento quanto à importância dessa
profissão.
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Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

UNIMED SOBRAL

Cooperativa celebra
35 anos em grande estilo

ESQ/DIR: DR FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA ARCANJO, DR VICENTE PONTES CARVALHO, DRA MARIA GERTRUDES OURIQUE TELES,
DR. DARIVAL BRINGEL DE OLINDA, DR ARTUR GUIMARAES FILHO E DR JOAO POMPEU F MAGALHAES

A

comemoração dos 35 anos da Unimed SobralCE, aconteceu dia 13 de Dezembro, com o tema
“Uma noite em Veneza”.
A celebração foi marcada com homenagens a grandes
personalidades que contribuíram para o crescimento
da cooperativa com a entrega da medalha do Mérito
do Cooperativismo ao Dr. Darival Bringel de Olinda.
Os agradaciados com a medalha foram:
DRA. ROSELY MESQUITA DA SILVA;
DR. SEVERINO JOSÉ DE QUEIROZ NETO;
ISSN 2447-9233

DR. JOSÉ RICARDO CUNHA NEVES;
DR. RAIMUNDO NONATO ARAÚJO;
SRA. ANAHID MARIA MELO DE ANDRADE RODRIGUES
DE ALBUQUERQUE
O evento além de bem prestigiado por médicos,
cooperados e personalidades sobralenses, ficou
marcado com a celebração do bi-campeonato
do prêmio GPTW conquistado pela conceituada
cooperativa.
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COOPERADO DR RICARDO REGIS A MONTALVERNE

COOPERADO DR JOSÉ JUVENAL LINHARES

COOPERADO DR RAIMUNDO NONATO ARAÚJO

COOPERADA DRA SARAH M LOPES PARENTE COM SEU FILHO
LUCAS M LOPES PARENTE

COOPERADO DR TARCIANO GRANGEIRO TELES

COOPERADO DR FRANCISCO SÁVIO ALVES ARCANJO

DR. DARIVAL BRINGEL, PRESIDENTE UNIMED CEARÁ
E SUA FAMÍLIA

COOPERADO DR FRANCISCO PLÁCIDO N ARCANJO
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DR. VICENTE PONTES CARVALHO ENTREGA A MEDALHA DO
COOPERATIVISMO AO DR. SEVERINO J DE QUEIROZ NETO

DR FRANCISCO JOSE F DE AZEVEDO ENTREGA A MEDALHA DO
COOPERATIVISMO A DRA ROSELY MESQUITA DA SILVA

DR ARTUR GUIMARAES FILHO ENTREGA A MEDALHA DO
COOPERATIVISMO SRA ANAHID MARIA MELO DE ANDRADE
RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA NEVES ENTREGA A MEDALHA DO
COOPERATIVISMO AO SEU FILHO DR. JOSÉ RICARDO NEVES

DR. DARIVAL BRINGEL RECEBENDO A ESTATUETA DO
COOPERATIVISMO NA PRESENÇA DE SUA FAMÍLIA

DR RICADO RÉGIS A MONTEALVERNE ENTREGA A MEDALHA DO
COOPERATIVISMO AO DR. RAIMUNDO NONATO ARAÚJO

DIRETORIA EXECUTIVA UNIMED SOBRAL
ESQ/DIR: DRA MARIA GERTRUDES OURIQUE TELES, DR JOAO
POMPEU F MAGALHAES, DR VICENTE PONTES CARVALHO E DR
FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA ARCANJO

DR LUIZ D’ASCENÇÃO MORAES DE AQUINO JÚNIOR
E SUA ESPOSA ELIANE MARIA CALANE DE AQUINO
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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

CÂNCER DE MAMA

Você tem direitos

A

paciente que teve o diagnóstico de câncer de mama
pode ir em busca de seus direitos. A paciente pode
ir em busca de auxílio doença, do saque do fgts, da
isenção de imposto de renda, da compra de veículos com
desconto, de medicamentos e de transporte urbano.

4. A compra de carros novos com desconto também
pode ser solicitada por quem teve o diagnóstico
de câncer de mama. O desconto é bem vantajoso
quando se consegue a isenção de todos os impostos
(IPI, ICMS, IOF e IPVA).

1. O auxílio doença só é devido aos segurados da
previdência social quando for necessário ficar
afastado por mais de 15 dias. Via de regra, o
trabalhador só têm direito ao auxílio doença quando
completa 12 contribuições pagas. Todavia, nos casos
de cancer, essa carência não precisa ser cumprida.

5. O acesso a medicações é livre a todas às pessoas,
inclusive às que não estão tratando nenhum câncer.

2. O saque do FGTS pode ser feito pelas pacientes com
câncer. Habitualmente o dinheiro está disponível em
5 dias úteis na conta.
3. A isenção do imposto de renda pode ser reclamada
para os títulos de aposentadoria, pensão ou reforma.
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6. O transporte coletivo urbano depende o município
para a isenção completa das tarifas. Portanto passe
na secretaria de transportes do seu município para
saber se você pode ter acesso a esse direito.
Como você pode observar existe uma enorme
quantidade direitos a disposição dos pacientes com
câncer. Portanto, se você tiver tratando um câncer,
procure um advogado para você pode ter acesso a todos
os seus direitos.
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