
Ano VIII, edição nº 45, Julho/Agosto 2012
Jornal do Médico | www.jornaldomedico.com.br | 1

Literatura
Dra. Celina Côrte Pinheiro
Página 02

MÉDICO
Jornal do Ano VIII | Edição 45 | 2012 [Julho/Agosto] 

Faculdade Christus forma
sua primeira turma de medicina

Colunistas
desta edição

Medicina Sobralense
Hospital Regional 
Norte será inaugurado 
no dia 29 de setembro

Página 10

Congresso inédito
I Congresso N/ NE de 
Medicina na Interface 
com a Saúde Pública

Página 07

Medicina Potiguar
CREMERN e a 
comenda “Professor 
Onofre Lopes da Silva”

Página 10

História da Medicina
Dra. Ana Margarida
Página 03

Academia Medicna
Ac Dr. Marcelo Gurgel
Página 02

Apoio:

Medicina do Cariri
Ac. Dr. Napoleão Tavares
Página 07

Confira mais
Página 02
- Academia Cearense de Medicina
Sessão solene de posse na ACM e o Dia do 
Médico;

- Literatura
Dra. Celina Côrte Pinheiro, GPS;

Página 03
- História da Medicina, Dra. Ana Margarida;

- SocialMed;

Página 04
- Ensino Médico
Faculdade Christus forma sua primeira turma de 
medicina;

Página 05
- Saúde Ocular, Dra. Islane Verçosa;
- Urologia Cearense, Marcos Venício Alves Lima: 
urologista cearense de destaque;

Página 06
- Edição especial Jornal do Médico, Homenagens 
ao Dia do Médico;
- I Congresso Norte-Nordeste de Medicina na 
Interface com a Saúde Pública 2012;

Página 07
- Medicina do Cariri, Ac Dr. Napoleão Tavares 
Neves;
- FinançasMed, Unicred Cariri;

Página 08
- Medicina Potiguar
CREMERN e a comenda “Professor Onofre 
Lopes da Silva”;
Entidades cobram carreira de estado para a saúde;

- Medicina Sobralense
Hospital Regional Norte será inaugurado no dia 
29 de setembro.

Após 6(seis) anos de muita 
dedicação e esforço, 
a primeira turma 

de Medicina da Faculdade 
Christus, finalmente chegou 
à tão esperada colação de 
grau. A cerimônia aconteceu 
no dia 27 de julho, no Marina 
Park, embalada pelo arranjo 
musical do octeto Amabilis... 
Página 04

Especial Dia do Médico
Publicitário Josemar Argollo
Página 06

Saúde Ocular
Dra. Islane Verçosa
Página 05



Ano VIII, edição nº 45, Julho/Agosto 2012
Jornal do Médico | www.jornaldomedico.com.br2 |

E-mail: jornaldomedico@hotmail.com
Redes Sociais:
Facebook: Jornal do Médico
Twitter: @jornaldomedico
Skype: jargollo.ppg.br

Portal: www.jornaldomedico.com.br

A responsabilidade dos textos publicados são de seus autores, 
não exprimem obrigatóriamente a opinião da redação.

A realidade 
de um sonho.
Por: Jorn. Juvenal Menezes 
DRT-CE 1947 | Diretor de Jornalismo
E-mail: atendimento@jargollo.ppg.br

Caros leitores, mais uma edição do JM nº 45 
com reportagens e artigos sob a chancela de 
conceituados nomes da medicina.
Destacamos nesta edição a Colação de Grau da 
1ª turma de medicina da Faculdade Christus, 
Turma Prof. Antônio Ribeiro da Silva Filho, 
consolidando a marca da excelência no ensino 
médico no Ceará a realizando um antigo sonho.
Na coluna “História da Medicina”, a Dra. Ana 
Margarida traz o artigo sobre “José Rosemberg”. 
Continuando a série “Saúde Ocular”, a Dra. 
Islane Verçosa relata sobre a “Presbiopia”.
O Ac Dr. Marcelo Gurgel informa a data da 
posse de 02 novos imortais na Academia de 
Medicina além da comemoração pelo Dia do 
Médico que terá o lançamento da edição especial 
do JM no formato Revista com comendas para  
personalidades e entidades médicas no dia 19/
out às 20hs no Auditório Castelo Branco da UFC 
(Reitoria).
Adocicando a leitura do JM, a Presidenta da 
SOBRAMES/CE, Dra. Celia Côrte Pinheiro traz 
o artigo “GPS”.
Inaugurando a coluna “SocialMed”, trazemos 
o flagrante do casamento do médico Dr. Rafael 
Austregésilo Viana e da Advogada Dra. Ana 
Katarina Fonteles Soares.
No Cariri o destaque está para a realização do 
“I Congresso Norte-Nordeste de Medicina na 
Interface com a Saúde Pública” de 28 à 30 de 
Setembro em Juazeiro do Norte/Ce.
Em Sobral/Ce a inauguração do Hospital Regional 
será no dia 29 de Setembro com a presença do 
Governador Cid Gomes.
Na Medicina Potiguar destacamos o CREMERN  
e a comenda “Professor Onofre Lopes da Silva”.
Aproveitem a edição 45 do JM, em Outubro 
estaremos de volta no formato Revista com 
reportagens, homenagens ao Dia do Médico e 
muitos outros destaques. Até lá!

Editorial
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Coluna Academia Cearense de Medicina

Sessão solene de posse na ACM e o Dia do Médico

A Academia Cearense de Medicina (ACM), 
sob a presidência do Dr. João Pompeu 
Lopes Randal, traça os preparativos 

para a sua próxima Sessão Solene, a realizar-
se no Auditório Castello Branco da Reitoria da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), na noite 
do dia 19/out/2012, quando dará posse a seus dois 
mais novos membros titulares: os professores 
Henry de Moura Campos e Sebastião Diógenes 
Pinheiro, ambos profissionais detentores de 
largo reconhecimento entre os seus pares de 
especialidade médica e enorme prestígio na 
sociedade cearense.
Henry Campos, médico especialista em 
nefrologia e doutor em Medicina (Unifesp), é 
professor titular da UFC, na qual exerce o seu 
segundo mandato de vice-reitor, será empossado 
na cadeira nº 22, patroneada pelo Dr. João 

Por: AC Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva, Membro titular da Cadeira Nº 18 da ACM | E-mail: marcelo.gurgel@uece.br

Simões de Meneses; Sebastião Diógenes, médico 
especialista em otorrinolaringologia e doutor 
em Medicina (USP), otorrinolaringologista 
do Hospital Universitário Walter Cantídio e 
recentemente aposentado no cargo de professor 
associado da UFC, tomará posse na cadeira nº 
30, que tem por patrono o Dr. João Luiz de 
Oliveira Pombo. Os novos recipiendários terão 
a subida honra de serem saudados pela amável 
e estimada confreira Maria Helena Pitombeira, 
professora emérita da UFC.
Nessa mesma noite, igualmente comemorativa 
do Dia do Médico, acontecerá a homenagem 
póstuma da ACM, pela passagem do centenário 
de nascimento dos acadêmicos: Antônio Guarany 
Mont’Alverne, Joaquim Eduardo de Alencar 
e José Waldemar Alcântara e Silva, figuras da 
maior importância da medicina cearense que 

muito contribuíram para o engrandecimento 
de profissão médica, cujos nomes serão 
reverenciados pelo sodalício por meio da 
merecida certificação. 
Como parte da programação, o Jornal do Médico 
(Informativo médico independente do Ceará) 
lançará um novo produto editorial, a Revista 
do Dia do Médico, em cujas páginas abrigam-
se reportagens, homenagens póstumas e artigos 
relacionados à atividade médica no Ceará, e 
também renderá tributo a toda a classe médica, 
por intermédio de suas entidades representativas: 
Academia Cearense de Medicina, Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Ceará, 
Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, 
Associação Médica Cearense, Associação dos 
Hospitais do Estado do Ceará e Associação 
Médica Brasileira.

Sou dessas pessoas que buscam conhecer 
as ruas da cidade por nome e sobrenome. 
Pelo menos, aquelas que se encontram no 

perímetro urbano mais frequentado por mim. Se 
não abranjo todo o conhecimento, pelo menos 
busco pontos de referência que me ajudem a ir 
aonde quero e a retornar ao meu apartamento, 
sem receio de me perder em trechos obscuros. 
Antigamente, quando eu desconhecia a rota, 
apelava para os mapas e, dessa forma conseguia 
me deslocar com relativa desenvoltura. Com a 
evolução da tecnologia e a minha própria, passei a 
apelar à internet. Google maps e outras especiarias 
passaram a fazer parte do meu cardápio. Deu 
certo! Até que ganhei um GPS, sigla oriunda de 
Global Positioning System, traduzida para nosso 
idioma como Sistema de Posicionamento Global, 
o que já embaralha as letras e vira SPG. Senti-me 
exultante com a evolução tecnológica colocada à 
minha disposição. “O mundo agora me pertence! 

Adeus estresse no deslocamento para palestras em 
bairros afastados! Com meu GPS, dou até a volta 
ao mundo!” – certa de que estava pensando certo. 
Doce ilusão! 
O convite não tardou para uma palestra no bairro 
Bom Sucesso. O nome até parecia o prenúncio de 
um novo tempo. Não titubeei. Topei o desafio na 
hora! Afinal, agora eu tinha um GPS, fiel mentor 
em qualquer trajeto. Instalei a bússola falante no 
carro e saí feliz rumo ao meu destino láááá longe... 
A voz feminina começou a me guiar e quando 
discordávamos, ela refazia a rota, sem demonstrar 
ressentimentos. Parece que a gente iria se entender, 
apesar de ela transformar o nome Heráclito na 
paroxítona Heraclito. A moça do GPS não tinha 
obrigação de saber tudo e eu respeitei seu sotaque. 
Afinal, eu também tenho o meu... Não seria isto 
que criaria problemas entre nós e a xenofobia 
estava descartada. Já na dita avenida, ela passou a 
insistir para que eu dobrasse a esquerda, quando 

esta conversão é proibida. Não dobrei e ela refez a 
rota. No próximo quarteirão ela voltou a bater na 
mesma tecla. Resisti e continuei em frente. Nova 
rota e nova insistência no quarteirão seguinte. Ela 
não desistia de refazer a rota e perseverava em 
seu propósito. Eu, como conhecia o caminho, 
prosseguia sem receio. Ela não se dava por vencida 
e persistia para que eu cometesse uma infração. 
No carro, meu marido também teimava para 
que eu obedecesse àquela voz que desejava me 
obrigar a dobrar à esquerda. Ele confiava mais 
naquela desconhecida do que em mim? Um caso 
de traição descarada... Passei a rogar praga na voz 
obstinada e ignorante de regras de trânsito. E por 
que não confessar, no meu marido também! A 
voz insistindo e eu teimando. Meu marido já de 
paquera com aquela voz inculta e bela... Ora, se 
pode! Não aguentei! Desliguei o GPS e calei meu 
marido, não para sempre. Apenas até a próxima 
incursão pelas ruas desconhecidas dessa cidade...

GPS
Literatura 

Por: Dra. Celina Côrte Pinheiro, Presidenta SOBRAMES/CE - Sociedade Brasileira de Médicos Escritores/Ceará, E-mail: celinacps@yahoo.com.br
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História da Medicina Social Med

José Rosemberg (1909-2005),
pioneiro da luta contra o tabagismo no Brasil

Emoção e festa 
no casamento de 
Katarina e RafaelPor: Ana Margarida Furtado Arruda Rosemberg, médica e historiadora - e-mail: anamargarida50@uol.com.br

José Rosemberg, filho de Emanuel 
Rosemberg e Eugenia Rosemberg, nasceu 
em Londres, Inglaterra, em 19 de setembro 

de 1909, e veio para São Paulo aos 6 anos de idade, 
naturalizando-se brasileiro. Em 1928, graduou-
se em farmácia e, em 1934, em medicina pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi 
Professor Titular de Tuberculose e Doenças 
Pulmonares durante mais de quatro décadas e 
Diretor da Faculdade de Ciências Médicas da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Rosemberg foi uma das primeiras vozes que 
colocou, no Brasil, o tema tabagismo. Já tinha 
um reconhecimento nacional e internacional no 
controle da tuberculose quando, na década de 1970, 
com mais de 60 anos de idade entrou de forma 
corajosa em um tema novo que não tinha ainda 
nenhuma base nacional. Ele veio a público, falou 
com a imprensa, ensinou seus alunos, escreveu 
livros, cruzou este País desfraldando a bandeira de 
luta contra o tabaco sendo, portanto, iniciador de 
uma massa crítica brasileira no combate ao fumo.
Foi Presidente do I Congresso Brasileiro sobre 
Tabagismo, realizado no Rio de Janeiro, em 1994, 
e Presidente de Honra dos quatro congressos 
seguintes, ocorridos, respectivamente, em 
Fortaleza (1996), Porto Alegre (2000), Brasília 
(2002) e Belo Horizonte (2004).
Em sua luta contra o tabagismo, Rosemberg foi 
membro do Grupo Assessor do Ministério da 
Saúde para o Controle do Tabagismo no Brasil, de 
1985 a 1993; presidente do Comitê Coordenador 
do Controle do Tabagismo no Brasil, de 1987 a 
2005; membro da Câmara Técnica de Tabagismo 

A Secretária Especial de Planejamento 
e Gestão do TJCE, Dra. Ana Katarina 
Fonteles Soares e o Médico Dr. Rafael 
Austregésilo Viana, casantes do dia 
24/agosto, escolheram o Alice’s Buffet 
para receberem seus convidados. 
Gustavo Serpa e a banda Mara Jazz 
embalaram a pista de dança. O 
cerimonial recebeu a assinatura de 
Alessandra Oliveira.
Parabéns ao casal e muitas 
felicidades!!!

do Programa Nacional de Controle do Tabagismo 
do INCA-MS, de 1993 a 2005; assessor técnico 
em tabagismo da Secretaria de Saúde do Estado 
do Ceará, de 1999 a 2001.
Foram muitas as condecorações e os títulos 
honoríficos que lhe foram outorgados por 
instituições governamentais e ONGs. Citaremos 
apenas algumas: a OMS conferiu-lhe a Medalha 
“Tabaco e Saúde” pelas pesquisas e luta contra o 
tabaco no Brasil, em 10 de novembro de 1991; 
o Comitê Latino Americano Coordenador do 
Controle de Tabagismo o proclamou Presidente 
Honorário, em 25 de janeiro de 1995, na Cidade 
do México; a Secretaria Nacional Anti-Drogas 
da Presidência da República, em 19 de junho 
de 2002, conferiu-lhe o diploma “Mérito pela 
Valorização da Vida”; a Secretaria de Justiça e 
Defesa do Cidadão do Estado de São Paulo, em 
26 de junho de 2002, conferiu-lhe um diploma 
por sua luta anti-drogas.
Rosemberg publicou quatorze livros e mais 
de duzentos artigos científicos em revistas 

médicas nacionais e estrangeiras. Dentre os livros 
relacionados ao tabagismo citaremos: “Tabagismo: 
Fisiopatologia e Epidemiologia”, publicado pela 
Pontifícia Universidade Católica do Estado de 
São Paulo, 1977; “Tabagismo: Sério Problema 
de Saúde Pública’, publicado pela editora Almed-
Edusp - São Paulo, 1981. Esta obra foi laureada pela 
Academia Nacional de Medicina; “Métodos para 
deixar de fumar”, com a colaboração de Vera Luíza 
da Costa e Silva, publicado pelo Instituto Nacional 
de Câncer, Rio de Janeiro, 1986; “Tabagismo 
e Câncer”, publicado pelo CEBRAF, Senado 
Federal, Brasília, 1991; “Informações Básicas 
sobre o Tabagismo”, publicado pela Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo, 1996; “Cartilha 
sobre Tabagismo”, publicado pela Secretaria de 
Saúde do Estado do Ceará, 1997; “Temas sobre o 
Tabagismo”, publicado pela Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, 1998; “Nicotina”, publicado 
pelo Colegio Medico del Peru, Colcit, Lima, 1999; 
“Pandemia do Tabagismo. Enfoques Históricos 
e Atuais”, publicado pela Secretaria do Estado da 
Saúde de São Paulo, 2002 e “Nicotina: Droga 
Universal”, com a colaboração de Ana Margarida 
Furtado Arruda Rosemberg e Marco Antonio de 
Moraes, publicado pelo INCA-MS e pela SES/
CVE, São Paulo, 2003. 
As repercussões científicas e práticas de seu 
trabalho, exemplificadas por suas pesquisas 
sobre a vacinação BCG indiscriminada (direct 
vaccination), a proteção anti-leprótica pelo BCG 
e o tabagismo e seus malefícios à saúde, alçaram-
no ao umbral das grandes personalidades médicas 
do século XX.

...a OMS 

conferiu-lhe 

a Medalha 

“Tabaco e 

Saúde”..



Ano VIII, edição nº 45, Julho/Agosto 2012
Jornal do Médico | www.jornaldomedico.com.br4 |

Faculdade Christus forma sua primeira turma de medicina

Após 6(seis) anos de muita dedicação 
e esforço, a primeira turma de 
Medicina da Faculdade Christus, 

finalmente chegou à tão esperada colação 
de grau. A cerimônia aconteceu no dia 27 
de julho, no Marina Park, embalada pelo 
arranjo musical do octeto Amabilis, que 
emocionou os formandos e todo o público 
presente. 
A abertura oficial foi realizada pelo Diretor 
Estevão Rocha. Logo após, o Coordenador 
Adjunto do Curso de Medicina, Dr. 
Miguel Leitão, em seu pronunciamento 
advertiu aos recém-formados que “o Brasil 
precisa ler mais, precisa ler muito mais”. 
Para ele, as palavras-chave para o sucesso 
profissional são trabalho, estudo, empenho 
e dedicação. O coordenador adjunto 
aconselhou os novos profissionais a terem 
uma curiosidade sadia sobre novos saberes, 
boa relação com os colegas, dignidade 
profissional e complacência pelo próximo. 
Além disso, enfatizou que “sorte é aquilo 
que acontece quando a preparação encontra 
a oportunidade”.
A outorga de grau foi realizada pelo Diretor 
Estevão Rocha. Vários cursos participavam 
da cerimônia, mas era claro o orgulho de 
formar a primeira turma de Medicina, 
com um excelente padrão de qualidade. 
A famosa frase do bispo Dom Hélder 
Câmara foi direcionada especialmente para 
os novos médicos ali presentes: “É graça 
divina começar bem. Graça maior persistir 
na caminhada certa. Mas graça das graças 
é não desistir nunca”. A entrega simbólica 
do diploma foi feita pelo Coordenador 
do Curso, Dr. Antônio Ribeiro, para o 
representante da turma, Leonardo Rodrigues 
de Morais. 
O Prêmio Roberto de Carvalho Rocha, 
homenagem ao fundador do Christus, 
ofertado aos alunos com melhor 
desempenho acadêmico de cada curso, foi 
entregue à aluna Gabriela Nasser. “Receber 
o prêmio foi uma surpresa que eu realmente 
não esperava. Fiquei muito feliz! Mas ele 
não é só meu, é dos meus pais, dos meus 
amigos e de todos que fizeram parte dessa 
trajetória”.  Filha de médicos, Gabriela disse 
que a profissão dos pais interferiu em sua 
escolha. Para ela, o maior aprendizado foi 
com os pacientes, “foi um conhecimento 
médico e humano, um crescimento pessoal”.
Outro jovem médico, Alysson Sales, 
considerou única a sensação de fazer parte 
da primeira turma de Medicina a se formar: 
“nossa caminhada até aqui foi de muito 
amadurecimento. É um sonho podermos nos 
dedicar à nossa profissão depois de 6(seis) 
anos de estudo. Uma profissão tão esperada 
e tão sonhada”. Segundo ele, alguns colegas 
que vieram de outras faculdades levaram 
mais de 10 anos para realizarem seu sonho. 
Para Alysson, a Medicina representa o ajudar, 
o fazer pelo outro e para o outro, em busca 
principalmente da melhoria da qualidade de 
vida: “algumas pessoas têm doenças que não 
têm mais cura, então nosso trabalho é melhorar 
a qualidade de vida desses pacientes”. Quanto 
aos colegas, ele é só elogios, “a turma que está 
se formando é excelente! Muito estudiosa 
e bem madura.”. Quanto à qualidade do 
ensino, ele demonstrou bastante satisfação, 
“A Christus nos deu todo o suporte. Tudo 

Ensino Médico

Por: Jorn. Laís Alves, Repórter Jornal do Médico, atendimento@jargollo.ppg.br 

o que foi prometido foi cumprido. Alguns 
ajustes foram realizados pela Faculdade em 
conjunto com a turma, conseguindo, dessa 
forma, aprimorar ainda mais a qualidade de 
ensino.”.
Para o Dr. Antônio Ribeiro, foi muito 
prazeroso ter acompanhado a turma desde 
o início até sua colação de grau. Para o 
Coordenador, “o entrosamento entre 
coordenação, direção e corpo docente foram 
essenciais para eles saírem hoje com uma 
boa formação geral”. Muitos dos novos 
médicos já obtiveram sucesso em concursos 
públicos, provando a qualidade do ensino 
que receberam. Dr. Ribeiro acredita que 
“o esforço deles, aliado à excelência que a 
faculdade tem, com uma rica biblioteca, 
laboratórios bem equipados, professores 
competentes e suporte pedagógico misto, 
que une o clássico ao novo, foram os fatores 
que influenciaram para que esses meninos 
saíssem bem formados”. Além disso, ele 

supõe que o sucesso alcançado por esta 
turma consequentemente se repetirá nas 
próximas. O recado deixado para os novos 
médicos foi objetivo: “sigam os princípios 
de humanidade, trabalhem integrados, 
sempre com ética e confiança”.
O Diretor Estevão Rocha, que se mostrou 

emocionado com o 
momento histórico 
para a faculdade, disse 
estar com a sensação 
de trabalho cumprido. 
“O sonho de muita 
gente foi realizado 
hoje. Isso foi algo que 
realmente me deixou 
muito contente.” 
Segundo o Diretor, 
os formandos 
nunca devem 
deixar de estudar, 
p r i n c i p a l m e n t e 

“O sonho de muita gente foi 
realizado hoje. Isso foi algo 

que realmente me deixou muito 
contente.” 

Estevão Rocha, Diretor da Faculdade Christus

“É um sonho podermos nos dedicar 
à nossa profissão depois de 6(seis) 
anos de estudo. Uma profissão tão 

esperada e tão sonhada”

Alysson Sales

Gabriela Nasser, aluna de 
melhor desempenho  acadêmico 
premiada com o Prêmio Roberto 

de Carvalho Rocha.

Gabriela Nasser e Prof. Dr. Antônio Ribeiro 
(Coordenador Curso de Medicina)

porque na área da saúde as informações, as 
descobertas e as evoluções são muito rápidas, 
“em um ano ou dois de defasagem o médico 
pode não ter conhecimento sobre o melhor 
método para alguma cura, por exemplo”. O 
segredo, para ele, é estar sempre estudando e 
se aperfeiçoando.

“Sinto-me extremamente gratificado 
e emocionado em ser padrinho da 

primeira turma do Curso de Medicina 
Christus. Turma que mostrou-se nestes 
anos sua determinação e competência.

Desejo a todos meus  “afilhados” 
sucesso constante e conquistas 

frequentes”
Prof. Marcos Kubrusly, Paraninfo da 1ª turma 

de Medicina Faculdade Christus
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Presbiopia – a famosa vista 
cansada. O que há de novo?

Até pouco tempo atrás, a presbiopia 
era considerada como um problema 
fisiológico. Tínhamos que aceitá-la 

porque fazia parte da lei da vida. Porém, a 
sociedade passou por algumas mudanças, devido 
ao aumento da expectativa de vida.  E a pessoa 
présbita é hoje um participante social ativo, 
produtivo, faz esporte, estuda e não gosta de ficar 
dependente de óculos para suas atividades.
A presbiopia surge por volta dos 40 anos com 
a perda da capacidade de acomodação do 
cristalino, há perda também de elasticidade 
das fibras  do músculo ciliar e a disfunção do 
cristalino torna-se evidente.
A VISÃO é considerada como um dos 
principais sentidos do corpo humano. A 
possibilidade de ver objetos, pessoas e a beleza 
do mundo com qualidade e definição só pode 
ser feita com o pleno funcionamento do olho.
Para o tratamento da Presbiopia há alternativas 
com óculos, lentes de contato, cirurgia na 
córnea ou cirurgia no cristalino.
Alternativas para a Presbiopia com óculos ou 
lentes de contato: 
Quem tem boa visão para longe, pode usar 
óculos p perto, e quem precisa de correção 
para longe e perto pode optar por óculos 
multifocais, que hoje há no mercado uma 
variedade de opções com tecnologias 
avançadas. Quem optar por  lentes de contato 
há opção de usar  multifocais somente para 

Saúde Ocular

Por: Dra. Islane Verçosa, médica oftalmologista, Diretora do CAVIV e Coordenadora do Projeto de 
Prevenção à Cegueira Infantil no Estado do Ceará | E-mail: islane@caviv.com.br | Fone: (85) 3066.1400

pacientes que não tem astigmatismo, ou usar 
monovisão ( 1 olho dominante para longe e 
olho não dominante para perto), ou lentes 
p longe e óculos complementares para a 
correção da visão de perto. 
Inovações científicas surgiram em relação à 
correção cirurgica da Presbiopia, o que permite 
uma boa  visão  sem que seja necessário o uso 
constante de óculos.
A Cirurgia Personalizada da Córnea e do 
Cristalino é hoje o que há  de mais moderno. 
Pode ser realizado agregando tecnologia a 
laser , procedimento realizado na córnea ou 
procedimento realizado no cristalino com o 
uso de lentes intra-oculares , multifocais ou 
multifocais tóricas para pacientes que tem 
astigmatismo , com possibilidade de correção 
dos erros de refração e da presbiopia.
 Uma excelente visão está ao seu alcance... 
com maior independência de uso de óculos 
ou lentes de contato.

Urologia Cearense

Marcos Venício Alves Lima: 
urologista cearense de destaque

Graduou-se em 
Medicina pela 
Univers idade 

Federal do Ceará 
(UFC), em 1983, 
prosseguindo sua 
formação educacional 
na mesma universidade, 
com a Residência 
Médica em Cirurgia 
Geral no Hospital 
Universitário Walter 
Cantídio, concluída 
em 1985. Em seguida, 
foi para o Rio de 
Janeiro, para realizar, 
durante três anos, a 
Residência Médica em 
Oncologia Cirúrgica 
no Instituto Nacional 
de Câncer – INCa, 
terminada em 1989, e 
cursar Especialização 
em Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço, na Pontifícia 

Por: AC Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva, Membro titular da Cadeira Nº 18 da ACM

curso de Medicina da 
Universidade Estadual 
do Ceará (UECE); 
Professor Convidado 
da disciplina de 
Urologia da UFC; e 
Professor Participante 
Externo Convidado 
do Curso de Mestrado 
Acadêmico em Saúde 
Pública da UECE. 
Tem experiência na 
área de Medicina, com 
ênfase em Cirurgia 
Oncológica, atuando 
principalmente na 
temática afeita aos 
tumores urológicos.
Sua produção científica 
destaca-se pela 
publicação de 16 artigos 
científicos, dos quais 
nove em periódicos 
internacionais, um 
livro e três capítulos. 

Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio), em 1988. Obteve os diplomas de 
Mestre e de Doutor em Farmacologia, ambos 
pela UFC, em 1994 e 2003, respectivamente. 
Em 2000, Dr. Marcos Venicio Alves Lima 
auferiu o título de especialista em mastologia, 
por concurso patrocinado pela Sociedade 
Brasileira de Mastologia. É membro efetivo da 
Sociedade Brasileira de Urologia, desde 2005.
Foi Diretor Clínico do Hospital do Câncer do 
Instituto do Câncer Ceará, no período de 2002 
a 2008, escolhido por eleição sucessiva, entre 
os seus pares, mercê da sua intensa atuação 
profissional e do seu zelo institucional. 
Integra o staff do Serviço de Urologa, desde a 
inauguração do Hospital do Câncer, em 1999.
Atualmente, é Coordenador e Professor 
da Pós-Graduação Stricto Sensu da Escola 
Cearense de Oncologia, instituição de 
ensino superior mantida pelo Instituto do 
Câncer do Ceará; médico da Secretaria de 
Saúde do Município de Fortaleza; Professor 
de Práticas Médicas de Clínica Cirúrgica do 

Tem quatro trabalhos completos e sessenta 
e cinco resumos publicados em anais de 
congressos, e apresentou 87 trabalhos em 
eventos científicos. 
Em 2011, recebeu o Prêmio de Melhor 
Pôster da XIX Jornada de Cirurgia da 
Faculdade de Medicina da UFC e o Prêmio 
Haroldo Juaçaba concedido ao melhor 
trabalho clínico apresentado nessa mesma 
Jornada; e, em 2012, conquistou o Prêmio 
Eilson Goes, conferido ao melhor trabalho 
científico desenvolvido no âmbito do 
Instituto do Câncer do Ceará.

Atualmente, é Coordenador e 

Professor da Pós-Graduação 

Stricto Sensu da ECO
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I Congresso Norte-Nordeste de 
Medicina na Interface com a Saúde 
Pública 2012

O Centro de Educação Lindaura 
Pinheiro ciente dos paradigmas 
interpretativos, do crescimento das 

reflexões, investigações, projetos e estudos em 
Medicina na interface com a Saúde Pública e 
da necessidade de ampliação dos ambientes de 
discussão e propagação do conhecimento em 
torno dessas temáticas, propõe o I Congresso 
Norte e Nordeste de Medicina na interface 
com a Saúde Pública 2012, no sentido de 
viabilizar e facilitar a disseminação de novos 
conhecimentos e aportes tecnológicos 
promovendo o intercâmbio entre pesquisadores 
e gestores na área das ciências da saúde.
O Centro de Educação Lindaura Pinheiro 
está vinculado à inserção de Programa de 
Pós-Graduação “Stricto Sensu” – Mestrado 
e Doutorado em Ciências da Saúde, em 
parceria com a Faculdade de Medicina do 
ABC, tem sua sede em Juazeiro do Norte-
Ceará. É um espaço plural de capacitação, 
estudos e pesquisas em torno das Ciências 
da Saúde, em fomentar reflexões e atuações 
no sentido de suscitar o debate em torno da 
Clínica, Vulnerabilidades e Atenção Básica, 
naquilo que compete às políticas públicas, 
particularmente, sobre questões de saúde 
em suas múltiplas interfaces, na busca de 
respostas aos problemas envolvidos entre 
sociedade, SUS e as implementações das 
políticas públicas em saúde.
Nessa acepção, com o propósito de difundir as 
teses e antíteses sobre as mais atuais discussões 

Congresso médico no Cariri

Fonte: cmsp2012.com.br

que circundam o binômio Medicina & 
Saúde, o I Congresso Norte e Nordeste de 
Medicina na interface com a Saúde Pública 
2012, será realizado na cidade de Juazeiro 
do Norte-Ceará. Na oportunidade, seremos 
anfitriões de pesquisadores doutores e livre 
docentes de instituições de excelência no país, 
buscando ilustrar a utilização do estado da arte 
do conhecimento em meio aos problemas 
situados em torno da clínica, dos espaços de 
vulnerabilidades e atenção básica.

Presidente de Honra do Congresso:
Prof. Dr. Alberto Olavo Advíncula Rei

Presidente do Congresso:
Prof. Dr. João Ricardo Mendes de Oliveira

Convidados: Prof. Dr. Claudio Leone, Profa. 
Dra. Ana Cristina d’Andretta Tanaka, Profa. 
Dra. Sonia Barros, Profa. Dra. Virginia Bentes 
Pinto, Prof. Dr. Fernando Adami, Prof. 
Dr. Manoel Antônio dos Santos e Prof. Dr. 
Marcos A. Martins. 

Local do Evento:
Palácio da Micro Empresa Juazeiro do Norte

Informações:
Fone: (88) 3085.3250 | (88) 3085.3350
TIM: (88) 9723.9494 | OI: 8841.9728

Hotsite: www.cmsp2012.com.br

Lançamento em Sobral
A primeira cidade será Sobral/Ce no dia 15 de 
outubro às 20hs.
Durante o lançamento da edição especial do JM, 
será conferida a comenda “Parabéns, Doutor!” 
para as entidades médicas e personalidades da 
medicina sobralense.

Entidades Médicas:
- CREMEC - Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Ceará, Dr. Azevedo;
- SIMEC - Sindicato dos Médicos do Estado do 
Ceará, Dr. Azevedo;
- AMC - Associação Médica Cearense;
- Unimed Sobral, Dr. Carlos Arcanjo;
- Hospital Unimed Sobral, Dr. Artur Guimarães;

Personalidades médicas
- Dr. Neves (dedicação por mais de meio século à 
medicina);
- Dr. Guarany Mont’Alverne (In Memoriam, 
Centenário de Nascimento)

Lançamento no Cariri
A segunda cidade a sediar a solenidade será 
Juazeiro do Norte/Ce, onde o evento acontecerá 
no auditório da Unimed do Cariri no dia 17 de 
outubro às 20hs.
Durante o lançamento da edição especial do JM, 
será conferida a comenda “Parabéns, Doutor!” 
para as entidades e personalidades da medicina 
do cariri.

Homenagens ao Dia do Médico
Edição especial Jornal do Médico

Por: Josemar Argollo, Publicitário e Diretor Geral da Agência J. Argollo Propaganda & 
Marketing | Móvel: (85) 9667.3827 | E-mail: atendimento@jargollo.ppg.br

MÉDICO
     Dia do

Revista

Revista Dia do Médico, Ano I, nº 01, outubro 2012

Homenagem ao Dia do Médico em Revista

Propaganda & Marketing

J. Argollo

Revista Dia do Médico, uma publicação da Agência J. Argollo Propaganda & Marketing,

CNPJ: 14.045.893/0001‐04

Filiada à ACI ‐ Associação Cearense de Imprensa 

 Dr. Pedro Borges, 33 Sala 1022, Ed. Palácio Progresso, Centro, CEP: 60055‐120, Fortaleza, CearáRua

[85] 9667.3827 |  atendimento@jargollo.ppg.br |  www.jornaldomedico.com.br Móvel: E‐mail: Portal:

(Membro da Academia Cearense de Medicina);
- Dr. Mauro Sampaio (dedicação por mais de meio 
século à medicina);
- Dr. Leão Sampaio (In Memorian);
- Dr. Mozart Alencar (In Memorian); 

Lançamento em Fortaleza/Ce
Encerrando o ciclo de lançamento, a cidade de 
Fortaleza/Ce sediará a última solenidade no dia 19 
de outubro às 20hs no Auditório Castelo Branco 
da UFC (Reitoria) com a comenda “Parabéns, 
Doutor!” para as entidades e personalidades 
médicas pelo seu centenário de nascimento.

Entidades Médicas:
- ACM - Academia Cearense de Medicina, Dr. Randal;
- CREMEC - Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Ceará, Dr. Ivan Moura Fé;
- SIMEC - Sindicato dos Médicos do Estado do 
Ceará, Dr. José Maria Pontes;
- AMC - Associação Médica Cearense, Dra. Sidneuma 
Melo Ventura;
- AMB - Associação Médica Brasileira, Dr. Florentino 
de Araújo Cardoso Filho;
- AHECE - Associação dos Hospitais do Estado do 
Ceará, Dr. Aramicy Pinto;
- Unimed Fortaleza, Dr. Mairton Lucena.

Personalidades Médicas:
- Dr. Waldemar Alcântara (In Memoriam: Centenário 
de Nascimento);
- Dr. Joaquim Eduardo de Alencar (In Memoriam: 
Centenário de Nascimento).

A Agência J. Argollo 
Propaganda e 
Marketing, em 

parceria com as entidades 
médicas, lançará a edição 
especial do Jornal do Médico 
para o Dia do Médico em 
formato Revista.
A linha editorial está pautada 
em reportagens, artigos 
médicos e homenagens aos 
grandes nomes da medicina 
cearense.
Serão realizados 03 solenidades 
para o lançamento da edição 
especial do JM Dia do Médico.

Entidades Médicas:
- CREMEC - Conselho Regional 
de Medicina do Estadodo Ceará, 
Dr. Cláudio Gleidiston;
- SIMEC -Sindicato dos Médicos 
do Estado do Ceará, Dr. José Flávio;
- AMC - Associação Médica 
Cearense, Dr. Erich Pires Lisboa;
- SCG - Sociedade Cearense de 
Gastroenterologia 55 anos, Dr. 
Robério Motta;
- Unimed Cariri, Dr. Sampaio;
- Unicred Cariri, Dr. Franciberto;

Personalidades Médicas:
- Dr. Napoleão Tavares Neves, 

Maiores Informações:
Fortaleza/Ce: Josemar Argollo (85) 9667.3827 

Cariri: Unimed Cariri - Sra. Ery Gerente de Marketing (88) 35662042
Sobral/Ce: Unimed Sobral - Sra. Eliete Santos (88) 3677-3000

E-mail: jornaldomedico@hotmail.com | Portal: www.jornaldomedico.com.br
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Serviços e Vantagens
de ser um Cooperado Unicred

Para começar, você deixa de ser apenas 
mais um correntista da rede bancária e 
passa a ser um cooperado: isto é, torna-

se um dos sócios da Unicred. Aqui você tem 
produtos identificados com as suas perspectivas 
financeiras, inclusive com empréstimos para 
o crescimento e desenvolvimento de sua 
atividade profissional ou para a concretização 
dos seus projetos futuros.
Os gerentes são especializados no seu perfil 
e o auxiliam na administração de suas contas 
correntes, fluxo de caixa, investimentos 
e crédito específico e oportuno para seus 
projetos pessoais e profissionais.
Afinal, a cooperativa foi criada para trazer o 
melhor do mercado financeiro para você.
Conta corrente
Cheque especial
Aplicações
Linhas de crédito (Empréstimo pessoal, 
Financiamento de Veículos, Imóveis, 

Hoje em dia, o Dr. Humberto 
Macário de Brito goza das delícias 
da sua aposentadoria Médica, mas a 

partir de 1959, foi ele o verdadeiro tira-teima 
da Medicina do Crato e do Cariri.
Formado na 1ª turma da Faculdade Baiana de 
Medicina, 1958, logo que chegou ao Crato 
tornou-se o grande cirurgião geral do Hospital 
São Francisco do Crato, fundando, finalmente, 
o Hospital Manoel de Abreu onde continou o 

Finanças Med

Dr. Humberto Macário de 
Brito, O Bisturi de Ouro do 
Cariri de Outrora

Medicina do Cariri

Por: Antônio Bencardino, Ger. Negócios Unicred Cariri | antonio.bencardino@unicredcariri.com.br

Por: Ac Dr. Napoleão Tavares Neves, da Academia Cearense de Medicina (88) 3532.0559

o Prof. Pedro Felício, a Prefeitura do Crato, 
vencendo a eleição. Como Prefeito do 
Crato, foi ele o construtor do atual prédio 
da Prefeitura Municipal, Edifício Alexandre 
Arraes, avô de sua esposa, Noemita.
Em seguida, foi o 4º mais votado Deputado 
Estadual e depois nomeado Secretário Estadua 
de Saúde do Governo Virgílio Távora, seu 
particular amigo.
Depois de tudo isto, Dr. Humberto Macário 

seu sacerdócio médico.
Foi ele o primeiro 
Urologista do Cariri e 
com tal credencial teve 
a coragem de operar 
Januário, “o vovô do 
baião”, merecendo 
do filho ilustre de 
Januário até uma das 
suas composições.
Januário chegou ao 
Crato com violenta 
retenção urinária e o 
Dr. Humberto não 
vacilou em operá-lo 
de urgência e em oito 
dias o poerado já lhe 
dizia: “Dr. Humberto, 
quando é que vou ter 
alta hospitalar, porque 
tô doido para dar uma 
mijada atraz de uma 
moita lá no Exu.”
Efetivamente, a 
prostatectomia de 
Januário foi um sucesso 
e logo Luiz Gonzaga, 
“O Rei do Baião”, 
chegou ao Crato em 
visita ao genitor.
Graças à sua grande 
popularidade e conceito, Humberto Macário 
foi convocado pela política e disputou com 

voltou ao Crato onde 
hoje reside, vendo 
o filho, Dr. Geroge 
Macário, dar os seus 
primeiros passos na 
política, ele, advogado 
e artista plástico de 
largo conceito.
Como cirurgião geral, 
o Dr. Humberto 
Macário de Brito 
prestou relevantes 
serviços ao Crato e 
ao Cariri em geral, 
operando sempre com 
notável desenvoltura.
Membro do Instituto 
Cultural do Cariri, 
ocupando a Cadeira 
que tem o nome do 
seu tio e bemfeitor, 
Dr. Antônio Macário 
de Brito, foi por mim 
saudado em nodo do 
I.C.C. por ocasião da 
sua festiva posse.
Devo ao Dr. 
Humberto Macário de 
Brito muitos favores, 
de tal modo que me 
sinto muito à vontade 

para prefila-lo neste momento de homenagens 
a ele, meu grande amigo e colega ilustre.

...logo que chegou ao Crato 

tornou-se o grande cirurgião 

geral do Hospital São 

Francisco do Crato..

Equipamentos).
Seguros
Assessoria Financeira
Cartões de Crédito, Débito e MOEDAS 
ESTRANGEIRAS (Dólar, Euro, Libra e Peso 
Argentino). 
Internet Banking
Produtos Corporativos como Folha de 
Pagamento
Capital de Giro e muito mais para nossos 
associados. 
Enfim, uma carteira completa de uma 
instituição financeira com os benefícios de 
uma cooperativa para você e sua empresa.
O atendimento personalizado da cooperativa 
é um dos seus diferenciais, assim como a 
distribuição das sobras entre os cooperados, 
ao final de cada exercício. 
Aproveitem nossas linhas de crédito a partir de 
0,99% a.m 



Ano VIII, edição nº 45, Julho/Agosto 2012
Jornal do Médico | www.jornaldomedico.com.br8 |

Hospital Regional Norte será 
inaugurado no dia 29 de setembro

CREMERN cria comissão para 
escolha dos médicos que serão 
agraciados com a comenda 
“Professor Onofre Lopes da Silva”

Entidades cobram carreira de estado 
para a saúde

A tarde do dia 17/Agosto, foi marcada pela 
solenidade de assinatura do Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde 

(COAP), realizada no auditório do Palácio da 
Abolição. O contrato foi firmado, mediante 
assinatura do governador Cid Gomes; do 
ministro Alexandre Padilha, da Saúde; do 
secretário estadual da Saúde, Arruda Bastos, e 
de prefeitos e representantes de 45 municípios 
das macrorregiões de saúde de Brejo Santo, 
Maracanaú, Tauá e Sobral.
Segundo o governador Cid Gomes, ao 
final da sua gestão, o Ceará terá destaque 
no cenário nacional do sistema público de 
saúde. “O  meu compromisso é fazer da 
rede de saúde pública do Ceará, a melhor 
rede de Saúde do Brasil. Exemplo disso 
é que no próximo dia 29 de setembro, a 
população da Região Norte do Estado vai 
receber o Hospital Regional do Norte, 
em Sobral. Já inauguramos o Hospital 
Regional do Cariri e prosseguem as obras de 
construção do Hospital do Sertão Central  
Logo iniciaremos a construção do Hospital 
Regional Metropolitano”, anunciou Cid 
Gomes.
De acordo com o governador, a meta é a 
universalizar os serviços de atendimento 
especializado de saúde para toda a população, 
com a implantação dos Centros Especializados 
de Odontologia e das Policlínicas. “Também 
vamos universalizar o atendimento de pronto-
socorro 24 horas, através das ambulâncias do 
SAMU e implantaremos 32 Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs), desafogando 
os atendimentos de urgência e emergência 
dos hospitais”, completou.
“O Ceará é o primeiro estado a aderir às 
novas regras de organização do Sistema de 
Saúde. O Sistema Único de Saúde (SUS) 
tem 21 anos e o Ceará mais uma vez marca 
a sua história, sendo o primeiro a implantar 
a COAP”, destacou o ministro Padilha 
durante o seu discurso. Segundo o ministro, 
“com a vigência deste contrato, todas as 

O C o n s e l h o 
Regional de 
Medicina do 

Rio Grande do Norte 
– Cremern criou esta 
semana a Comissão para 
escolha dos médicos 
que serão agraciados 
com a comenda 
“ P R O F E S S O R 
ONOFRE LOPES 

A definição de uma carreira nacional para 
médicos, enfermeiros, odontólogos, 
nutricionistas e outros profissionais da 

saúde foi um dos temas centrais da audiência 
pública realizada na última terça-feira (21), 
na Câmara dos Deputados. O encontro 
aconteceu a convite da Subcomissão Especial 
para o Ordenamento da Formação de Recursos 
Humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), 
vinculada à Comissão de Seguridade Social e 
Família. Os debates farão parte de um relatório 
que subsidiará projeto de lei a ser apresentado 
pela subcomissão.
O representante do CFM, Alceu José Peixoto 
Pimentel, defendeu, juntamente com outras 
entidades, a implantação da carreira de estado 
como fator fundamental para a fixação dos 
profissionais em áreas remotas. Pimentel ainda 
reforçou a necessidade da criação do Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) 
para médicos que trabalham na rede pública.
Além de cobrar a criação de uma política 
nacional de remuneração, o conselheiro federal 
também mostrou preocupação com a expansão 
do número de cursos universitários, que tem 
provocado queda na qualidade da formação dos 
profissionais. “Aumentar desordenadamente 
o número de escolas e vagas não resolve a 
questão, mas apenas amplia a desigualdade na 

Medicina SobralenseMedicina Potiguar

Medicina Potiguar

Fonte: Coordenadoria de Imprensa do Governo do Estado
Casa Civil comunicacao@casacivil.ce.gov.br (85) 3466.4898

Fonte: CREMERN, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte

Fonte: CREMERN, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte

responsabilidades ligadas a rede que forma 
o SUS no Ceará,  tornam-se transparentes, 
a medida que cada esfera, quer municipal, 
estadual ou federal, terá bem definidas as 
suas metas, ações e indicadores. O Ceará já 
está implantando a rede mais completa de 
saúde pública do país”, afirmou.
Participaram da solenidade o secretário 
Mozart Sales, da Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde, e o secretário 
Odorico Monteiro, de Gestão Estratégica 
e Participativa, ambos do Ministério da 
Saúde; o deputado estadual Tim Gomes, 
representando a Assembleia Legislativa do 
Ceará, o secretário estadual da Saúde, Arruda 
Bastos, Ana Maria de Carvalho Fontenele, 
secretária municipal de Saúde, prefeitos e 
representantes de 45 municípios do Estado.

“O  meu compromisso é fazer 

da rede de saúde pública do 

Ceará, a melhor rede de Saúde 

do Brasil”.

Cid Gomes

Soares de Araújo, 
representante do 
Memorial da Medicina 
do Rio Grande do 
Norte.
No próximo dia 30 
de agosto encerra-
se o prazo para as 
indicações dos nomes 
dos médicos que 
serão agraciados. O 

distribuição demográfica de profissionais”, 
destacou. A abertura de novas vagas e cursos 
foi criticada ainda pelas demais entidades 
participantes do encontro, que apontaram para 
a qualidade do ensino médico como essência 
para a formação dos profissionais da saúde.
O relator do colegiado, deputado Rogério 
Carvalho (PT-SE), afirmou que pretende 
elaborar seu relatório com três subdivisões 
que tratem da formação profissional; da 
distribuição e fixação dos profissionais; e 
da regulamentação das profissões ligadas à 
saúde. “Vamos, a partir das contribuições 
das entidades, tentar formar uma análise da 
situação de cada um dos três temas e apresentar 
a proposta na forma de um projeto de lei que 
ordene os recursos humanos”, disse Carvalho.

DA SILVA”, durante a solenidade em 
comemoração ao Dia do Médico, que será 
realizada no próximo mês de outubro.
Fazem parte da Comissão os médicos: Dr. 
Rubens dos Santos Silva, representante 
do Cremern e coordenador da comissão; 
Dr. Carlos Ernani Rosado dos Santos, 
representante da Academia de Medicina 
do Rio Grande do Norte; Dra. Elaine Lira 
Medeiros Bezerra, representante dos Curso 
de Medicina da UFRN; Dr. Antônio Leite 
Costa, representante do Curso de Medicina da 
UERN;Dra. Maria Cristina Lima de Andrade 
Campos, representante do Curso de Medicina 
da UnP; Dra. Mônica Cristina Lima de 
Andrade Campos,  representante do Sindicato 
dos Médicos do Rio Grande do Norte;  Dr. 
José Rosendo Cavalcanti Neto, representante 
da Associação Médica do Estado e Dr. Iaperi 

Cremern destinará a comenda “PROFESSOR 
ONOFRE LOPES DA SILVA” a médicos que, 
por atuação relevante na medicina brasileira, 
sejam escolhidos por comissão designada pelo 
seu presidente para tal fim. A homenagem será 
destinada a até três médicos.
 A indicação deverá ser feita através de um 
documento informando o nome, especialidade 
e razões para que o profissional receba a 
comenda. O documento deve ser entregue na 
secretaria do Cremern.
O médico ONOFRE LOPES DA SILVA, 
ao criar e instalar a Faculdade de Medicina 
iniciou o processo irreversível de formar e 
qualificar médicos para atender às necessidades 
assistenciais para população potiguar. Ele 
também instalou e fez funcionar o Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Rio 
Grande do Norte - Cremern.

Dr. Jeancarlo Fernandes Cavalcante,
Presidente CREMERN




