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Sobral é destaque na saúde

FECHAMENTO DA EDIÇÃO
No encerramento deste número, os editores do Jornal do Médico em re-
união com a presidência da SCO, Sociedade Cearense de Oftalmologia, 
firmaram parceria para a realização de uma edição extra em caráter es-
pecial para registrar e celebrar o Dia do Oftalmologista, comemorado dia 
07 de Maio.
Agradecemos ao Dr. Newton Jr., presidente da SCO, pela confiança no 
nosso trabalho, em que, certamente, teremos uma grande revista sobre 
a saúde ocular.
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Caro(a)s leitore(a)s, nosso primeiro número 
do ano traz grandes artigos e reportagens 
do contexto de Medicina & Saúde com uma 
nova roupagem do nosso layout.
Nessa edição, Sobral é destaque de capa com 
a inauguração da mais moderna Unidade de 
Saúde da região norte no conceituado Hos-
pital Dr. Estevam Ponte com a Clínica médica 
Dr. Claudio Rodrigues. Outros destaques da região estão com a Unimed 
Sobral e o lançamento do livro “Consulta Rápida em Enfermaria Cirúrgica”.
Passando pelo editorial de Fortaleza, destacamos o artigo do pre-
sidente da Unimed Ceará, Dr. Darival Bringel, as homenagens pós-
tumas ao saudoso Prof. Antero Coelho Neto entre outros editoriais.
Na região centro sul, o Sistema Unimed daquela região se destaca com 
a inauguração da Academia ao Ar Livre, projeto de promoção à saúde 
em parceria com a prefeitura de Iguatu. Outro destaque relevante está 
no artigo do Conselheiro Dr. Ariosto Vale sobre o Zika Vírus.
Na terra do Padre Cícero, a saúde se evidencia com a nova geração 
de médicos formados pelas faculdades de medicina da região do Ca-
riri no início desse ano, destacando ainda os artigos dos conselheiros 
Prof. Herculano Silva e Dr. Idelfonso Carvalho.
Outra novidade que trazemos na nossa revista é o ISSN, o único 
identificador de padrão internacional agregando, assim, maior valor 
à nossa publicação.
Caros leitores, em abril, estaremos de  volta com mais artigos e repor-
tagens sobre Medicina & Saúde. Lembrem-se de acompanhar nossos 
canais digitais facebook.com/jornaldomedico e instagram.com/jornal-
domedico, ou se preferir, baixe o aplicativo “Jornal do Médico” em nosso 
site www.jornaldomedico.com.br. Até o próximo número, boa leitura!

Josemar ARGOLLO de Menezes
Diretor-Executivo
Membro Honorário  da SOBRAMES/CE
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Dr. Darival Bringel
presidente Unimed Ceará

UNIMED CEARÁ 
Modelo de Gestão
A importância de um novo modelo de gestão da Uni-

med Ceará, iniciado em 2001, consistiu na presta-
ção de serviços às singulares filiadas em todas as 

áreas pela Federação do Ceará, incluindo Assessoria Ju-
rídica, Contabilidade, Financeira, Marketing, Tecnologia 
da Informação em Saúde, Recursos Humanos, asses-
soria em investimentos e política.  Concomitantemente, 
transformamos sete Unimeds Operadoras de Planos de 
Saúde em Unimeds Prestadoras de Serviços, mantendo 
sua viabilidade.
Essas mudanças exigiram que a Unimed Ceará assu-
misse a rede de serviços credenciados das sete unida-
des prestadoras de serviços.  Dessa forma, compete a 
essas unidades o relacionamento com os médicos coo-
perados e os contatos com os prestadores de serviços 
como representantes da Unimed Ceará.
Outro item de capital importância é a assessoria no que 
concerne aos investimentos, destacando-se a construção 
da Policlínica do Pecém e o Hospital da Unimed Vale do Ja-
guaribe.  Após análise de viabilidade econômico-financeira, 
foram criadas empresas limitadas, com a participação dos 
investimentos pelas Unimeds e médicos cooperados.  A 
fim de agilizar os processos decisórios e a captação de in-
vestidores, decidimos pela criação da CSPAR (Ceará Saúde 
Participações), holding do Sistema Estadual Unimed, que 
será a gestora de todos os investimentos.  Nesse quadro, 
as Unimeds Operadoras de Planos de Saúde, em número 
de três – Unimed Ceará, Unimed Cariri e Unimed Sobral, 
serão exclusivamente gestoras de planos de saúde.  Com 
essas mudanças, obtivemos, em 2015, um excelente re-
sultado financeiro.  Todas as nossas operadoras e presta-
doras de serviços são viáveis e saudáveis financeiramente.
Essas mudanças só foram implantadas graças à com-
petência da nossa equipe de colaboradores.  Com o pro-
grama de Educação Continuada, em que a Unimed Ceará 
patrocina 70% dos cursos de graduação e pós-gradua-
ção dos nossos funcionários, tendo hoje um excelente 
perfil educacional:  93% com curso superior completo ou 
em evolução, isso é traduzido em várias premiações.  O 
Great Place to Work – GPTW classificou a Unimed Ceará 
com 4 premiações, entre as quais a melhor operadora 

de saúde para se trabalhar no Brasil.  
Todo nosso trabalho foi divulgado para o Sistema Nacio-
nal Unimed com 2 publicações:  Unimed Ceará – Modelo 
de Gestão e Unimed Ceará – Investimentos em Infraes-
trutura. Nos Investimentos em Infraestrutura, destaca-
mos o processo de implantação de registro eletrônico 
em saúde em todo o estado do Ceará, em contrato com 
a empresa InterSystems.
Estamos evoluindo na revisão e implantação de um 
novo modelo assistencial que culminará com o projeto 
de Atenção Personalizada à Saúde, retribuindo o apoio 
da população aos nossos produtos e serviços.  Elabora-
mos um projeto de implantação de dez Academias de 
Saúde ao Ar Livre, quatro já inauguradas em Fortaleza 
e outras nas cidades sedes das nossas Unimeds.  Essas 
ações talharam e esculpiram uma excelente imagem da 
Unimed Ceará.   Temos como objetivos: acessibilidade, 
resolubilidade médica, humanização, cidadania.Traba-
lhamos para ter longevidade com qualidade de vida.
Com certeza, estamos contribuindo na construção de 
um mundo melhor.
Vivemos para ser felizes.

Colaborador: Dr. Darival Bringel de Olinda
MÉDICO E PRESIDENTE UNIMED CEARÁ

CREMEC Nº 1444 RQE Nº 503
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

CEARÁ
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Conselheiro: Acad. Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva
MÉDICO E MEMBRO DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA
CADEIRA Nº 18, CREMEC Nº 2412, RQE Nº 589
E-MAIL: MARCELO.GURGEL@UECE.BR

FORTALEZA

ANTERO COELHO NETO 
um acadêmico polivalente
Antero Coelho Neto nasceu em Fortaleza em 

11/06/1931.
Graduou-se em Medicina, em 1957, pela Univer-

sidade Federal do Ceará (UFC).
Fez residência em Cirurgia da Casa de Saúde São Mi-
guel, no Rio, em 1958, Foi Research Fellow in Surgery 
do Massachusetts General Hospital e do Albert Einstein 
Medical Center, nos EUA, e obteve a Livre-Docência em 
Cirurgia na UFC, em 1961.
Lecionou na Faculdade de Medicina da UFC, de 1959 a 
1992, tendo exercido diferentes e relevantes atribui-
ções acadêmicas.

Prof. Antero Coelho Neto
“momento da posse como membro 
da Academia Cearense de Medicina”

De 1967 a 1972, licenciou-se da UFC para ser professor 
titular da Universidade de Brasília, voltando a Fortaleza 
para implantar a Universidade de Fortaleza, da qual foi 
Reitor, de 1973 a 1979.
Como expert na temática “Qualidade de Vida e Longe-
vidade”, foi expositor em cursos de especialização. Mi-
nistrou mais de uma centena de cursos em diferentes 
países.
A sua extensa produção literária o colocava no rol dos 
polígrafos do Ceará. Como polímata, foi responsável por 
cerca de quatrocentas conferências, palestras e traba-
lhos apresentados em congressos, seminários, wor-
kshops.
A experiência internacional como consultor da Funda-
ção Kelloggs contribuiu para que fosse contratado pela 
OMS/OPAS, da qual foi representante na Colômbia e na 
Venezuela.
Do seu currículo, com cerca de dois mil títulos, detecta-
va-se um pujante elenco de consultorias e projetos em 
saúde, educação, recursos humanos, desenvolvimento 
institucional, planejamento e qualidade de vida.
De regresso a Fortaleza, já aposentado da OMS/OPAS, 
focalizou a investigação sobre a qualidade de vida, com 
especial referência à longevidade e à saúde do idoso.
Destacou-se como educador comunitário e homem da 
comunicação, engajado no esforço de propiciar ações 
educativas, com vistas à melhoria da qualidade de vida 
e de uma vida saudável.
Presidiu a Academia Cearense de Medicina (Biênio 
2010-12) e integrava à Sobrames/CE, sendo um acla-
mado vate.
Sua morte, em 18/01/16, deixou uma lacuna imensa no 
Ceará, que perdeu um dos seus mais talentosos cida-
dãos.
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SAUDAÇÃO DA SOBRAMES/CE 
A Sociedade Brasileira de Médicos Escritores - Regional Ceará (Sobrames-CE) 

teve a grata honra de contar entre seus pares com o nobre colega Antero Coe-
lho, assíduo frequentador de nossas reuniões, com inesquecíveis participações 

face à sua cultura e à experiência profissional. Sua ausência será sentida por todos 
que compõem nossa associação, ainda mais por aqueles que privavam de sua par-
ticular amizade. Com ele, passamos a valorizar a observância da vivência amorosa 
em nossa qualidade de vida, a importância da preservação da memória dos fatos 
relativos à nossa própria história, bem como das instituições humanas. Dava-nos 
constantes exemplos de comprometimento com a ética, valorizando o silêncio, mes-
mo quando açoitado pelo desrespeito alheio.  Não alimentava a contenda, a disputa 
ínfera e a cólera. Agia sempre com atitudes de um cavalheiro, dotado de uma distin-
ção ímpar no trato com as pessoas em geral. Por todas suas notáveis qualidades, 
guardaremos indeléveis lembranças de sua impoluta figura, insubstituível como um 
ser que esteve entre nós e primava pela seriedade e nobreza de caráter.

Prof. Antero Coelho Neto
prestigiando as atividades da SOBRAMES/CE

Prof. Antero Coelho Neto
Ex Reitor UNIFOR

Conselheira: Dra. Celina Côrte Pinheiro
MÉDICA ORTOPEDISTA E PRESIDENTE DA SOBRAMES/CE

CREMEC Nº 2094
E-MAIL: CELINACPS@YAHOO.COM

FORTALEZAFORTALEZA

Colaboradora: Profa. Fátima Maria Fernandes Veras
MÉDICA INFECTOLOGISTA E REITORA DA UNIFOR, UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

CREMEC Nº 2390
E-MAIL: REITORIA@UNIFOR.BR

SAUDAÇÃO DA UNIFOR 
No dia 18 de janeiro de 2016, a sociedade cearense despediu-se do Prof. An-

tero Coelho Neto, guardando em sua memória as vastas contribuições que 
esse profissional deixou para a nossa região e para o nosso país. Em sua 

trajetória como médico e professor universitário, exerceu importantes cargos nos 
serviços público e privado, tendo deixado um legado intelectual, científico e edu-
cacional para a medicina e a educação cearenses. Entre as suas realizações, vale 
ressaltar o seu pioneirismo nos estudos de transplante renal e sua participação na 
concepção e implantação do SUS. Homem de elevado senso criativo e inovador, 
foi o primeiro Reitor da Universidade de Fortaleza (1973- 1979), reafirmando que 
estava sempre à frente do seu tempo, criando e recriando em prol da saúde, do 
ensino superior e da responsabilidade social. Nestas breves palavras, a Universi-
dade de Fortaleza homenageia esse cidadão, que contribuiu sobremaneira para a 
evolução do ensino superior privado no estado do Ceará.
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FORTALEZA

APRÍGIO MENDES FILHO 
um acadêmico tecelão
de médicos
Aprígio Mendes Filho Neto nasceu em Acaraú, 

em 17/08/1931, e faleceu em Fortaleza em 
10/01/2016.

Criado por sua mãe viúva, Hermenegilda de Oliveira, re-
cebeu dela carinho e compreensão e tudo fez para pro-
ver o que fosse possível para suprir suas necessidades 
básicas. Ela teve a sábia decisão de o entregar aos cui-
dados do Pe. João Batista, do Externato Dom João Bos-
co, que cuidou de sua educação escolar no Acaraú.
Concluídos os anos do primário, o diligente educador 

Pe. João Batista convenceu D. Hermenegilda a mandar 
o filho Aprígio para prosseguir a formação escolar em 
Fortaleza.
Aos 14 anos, Aprígio tinha a dura faina de trabalhar du-
rante o dia, em serviço público burocrático, conciliando 
com as aulas no período noturno no Liceu do Ceará, es-
tabelecimento onde completou o ginasial e o científico.
Aprovado no vestibular de 1958, da Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC), graduou-se em Medicina em 1963. 
Quando acadêmico, exerceu, por cinco anos, a monitoria 
concursada de Histologia.
Em 1964, foi nomeado Instrutor de Ensino da Faculda-
de de Medicina da UFC e enviado para especializar-se 
em Histologia, na Universidade de São Paulo, durante 
dois anos, findo o que retornou ao Ceará, passando para 
o quadro de professor assistente.
Em 1974, aposentou-se como professor adjunto e foi 
nomeado professor titular da UFC, mediante aprovação 
em concurso, dando seguimento a intensa atividade 
acadêmica, como docente, pesquisador e administra-
dor, tendo sido assessor do Reitor e Pró-Reitor de Ad-
ministração.
Doutor em Histologia pela USP, com várias obras pu-
blicadas, foi um dedicado professor de Histologia e 
Embriologia Humanas, conhecido por sua seriedade no 
ensino, e, ainda, por uma certa severidade na cobrança 
do aprendizado.
Aprígio Mendes Filho desempenhou papel relevante na 
criação da extensão do Curso de Medicina da UFC em 
Barbalha.
Como membro titular da Academia Cearense de Medici-
na, ele exerceu diferentes funções diretivas, incluindo a 
presidência do sodalício no Biênio 1998-2000.

Acad. Dr. Aprígio Mendes Filho, 
ex-presidente da Academia 
Cearense de Medicina
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A vida de Santo Antão inspirou numerosos 
artistas como: Bosch, Pieter Bruegjel, Dali, 

Max Ernst, Mathias Grunewald
e Diego Velázquez. 

O quadro de Bosch 
é uma pintura a 

óleo sobre madeira, 
pintada em 1500

AS TENTAÇÕES DE
Santo Antão
Sempre que visito o Museu de Arte de São Paulo 

(MASP), ficou surpresa com sua nova roupagem. 
Em janeiro de 2016, fiquei deslumbrada ao ver 119 

obras de arte vestidas de cristal e suspensas no ar em 
uma grande galeria aberta e fluida. Lembrei-me do Lou-
vre de Lens, que foi criado, há poucos anos, com esse 
conceito.  O mais impressionante é que os cavaletes de 
cristal são bem antigos e estrearam, em 1968, quan-
do Lina Bo Bardi implantou o seu programa museoló-
gico para o MASP. Por isso, ficaram conhecidos como 
os cavaletes de cristal de Lina Bo Bardi. Removidos em 
1996, os cavaletes de cristal voltam agora com certo ar 
de nostalgia e muita leveza. As obras de arte estão ex-
postas em ordem cronológica, abrangendo um período 
que vai do século 4 a.C. a 2008. A legenda informativa 
encontra-se atrás do quadro, permitindo ao visitante 
maior intimidade com as telas, que desceram das pa-
redes para esse contato quase carnal com o seu apre-
ciador. Ao contemplar “As tentações de Santo Antão”, 
do pintor holandês Hieronnymus Bosch (1450-1516), 
voltei no tempo. No tempo em que os eremitas se iso-
lavam nos desertos por penitência ou simples amor à 
natureza, Santo Antão foi um deles. Nasceu no Egito, 
em 251 e faleceu com a idade de 105 anos, em 356. 
Antão, cristão fervoroso, ainda jovem, distribuiu todos 
os seus bens com os pobres e foi viver no deserto fa-
zendo penitência. Foi nesta época que surgiram os cha-
mados “Padres do deserto” que buscavam a união com 
Deus através do estilo de vida contemplativo e austero, 
dando origem ao monarquismo. Antão foi líder entre os 
“Padres do deserto” e tornou-se santo ao resistir todas 
as sedutoras tentações do demônio.  A vida de Santo 
Antão inspirou numerosos artistas como: Bosch, Pieter 

Conselheira: Acad. Dra. Ana Margarida Rosemberg
MÉDICA, HISTORIADORA E MEMBRO DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA

CREMEC Nº 1782
E-MAIL: ANAMARGARIDA50@UOL.COM.BR

INTERNACIONAL

Bruegel, Dali, Max Ernst, Matthias Grunewald e Diego 
Velázquez. O quadro de Bosch é uma pintura a óleo 
sobre madeira, pintada em 1500. É a primeira versão 
do tríptico homônimo que pode ser apreciado no Mu-
seu Nacional de Arte Antiga de Lisboa. É, sem dúvida, a 
mais famosa obra sobre as tentações. No século XV, os 
temores da guerra, o apocalipse e outros temores po-
pulares estavam presentes no imaginário das pessoas. 
“As tentações de Santo Antão” retratam um ambiente 
onírico, impregnado de figuras dos demônios que habi-
tavam o imaginário medieval. Santo Antão está ajoelha-
do resistindo às tentações e rodeado por seres bizarros. 
Bosch, ao pintar essa tela, mostra-se um visionário por 
ter sido precursor do movimento surrealista que surgiu 
400 anos depois.
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FORTALEZA

...além de defender uma dissertação, bus-
ca-se inovação na área profissional do mes-

trando, gerando contribuições práticas no 
seu campo de atuação...

Reportagem: Reijane Campos
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

FORTALEZA

UNICHRISTUS OFERTA 
Mestrado Profissional
na área da saúde
Desde 2015, o Centro Universitário Christus – UNI-

CHRISTUS - oferta o Mestrado Profissional em 
Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação 

em Saúde – TEMIS. Hoje, é uma excelente oportunidade 
para os profissionais da área da saúde se capacitarem 
por meio de uma instituição que possui uma já exito-
sa experiência em nível de graduação nas profissões da 
área da saúde.
A proposta do programa de mestrado está relacionada à 
pesquisa e à inovação com procedimentos que englobam 
tecnologia e simulação de procedimentos, objetivando 

apoio de professores experientes para a execução com 
excelência dos projetos.
O mestrado é ofertado para diversos profissionais que 
atuem na área da saúde, como médicos cirurgiões e 
clínicos, odontólogos, biólogos, além dos profissionais 
das áreas de engenharia, informática e biotecnologia 
que tenham seus projetos direcionados para a área da 
saúde.
Desde o início de março de 2016, estão abertas as inscri-
ções para a segunda turma do mestrado. Para maiores 
detalhes sobre a seleção, informações estão disponíveis 
pelo telefone 3265-8148 e no site do Centro Universi-
tário Christus – Unichristus - por meio de endereço ele-
trônico www.unichristus.edu.br e nas mídias locais.

alcançar avanços na área da saúde que beneficiem os 
pacientes. Essa tecnologia minimamente invasiva está 
presente em quase todas as especialidades médicas e 
constitui importante tendência para o futuro. Tal tec-
nologia é sinônimo de menos dor, menor sangramento, 
menor tempo de internação, menos riscos de infecção e 
recuperação mais rápida, além de constituir um bene-
fício no aspecto estético, uma vez que as cicatrizes são 
muito menores.
Segundo o Prof. Dr. Eduardo Jucá, um dos diferenciais do 
Mestrado Profissional está em que, “além de defender 
uma dissertação, busca-se inovação na área profissio-
nal do mestrando, gerando contribuições práticas no 
seu campo de atuação”. Os alunos têm ainda a possibi-
lidade de cursar a pós-graduação sem precisar abando-
nar suas atividades profissionais. O Centro Universitário 
Christus – Unichristus - oferece uma estrutura dife-
renciada que conta com laboratórios modernos e total 
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Conselheira: Dra. Celina Côrte Pinheiro
MÉDICA E PRESIDENTE DA SOBRAMES/CE
CREMEC Nº 2094
E-MAIL: CELINACPS@YAHOO.COM

NÓS E OS 
”micrúsculos”
No Brasil, enquanto o Aedes aegypti agia como 

transmissor do vírus da dengue, ações preven-
tivas foram débeis e descontinuadas. Embora a 

doença pudesse acarretar distúrbios graves, até óbitos, 
foi subestimada pelos governantes. 
Intervenções públicas pontuais, sobretudo nos perío-
dos chuvosos e quentes, quando o mosquito encontra 
condições mais propícias para sua proliferação, bem 
como o aumento estatístico de pessoas afetadas pela 
dengue, revelavam, ano a ano, a ineficácia dos parcos 
programas. Nenhuma medida ostensiva, educativa e 
continuada para controle do vetor.
Ao revelar seu poder também como transmissor dos ví-
rus chikungunya e zika, este último com repercussão gra-
ve sobre fetos, percebeu-se a magnitude do transtorno, 
agora já reconhecido pela Organização Mundial da Saú-

de (OMS) como emergência mundial. Encontramo-nos 
diante do antigo impasse em que seres “micrúsculos” 
podem nos dizimar ou, no caso, dar origem a crianças 
microcéfalas, com repercussões imprevisíveis.
Embora menos onerosas, medidas preventivas nunca 
foram prioritárias no País, por não assegurarem visibili-
dade política e outras vantagens em curto prazo. O Cea-
rá não é exceção, com vários municípios ainda privados 
de saneamento básico adequado e suas implicações. Na 
capital, é fácil perceber quão distantes nos encontra-
mos da prevenção, até mesmo de simples verminoses. 
Convivemos com potenciais criadouros do mosquito, 
alimentados pelo lixo que a população mal orientada 
atira a esmo no meio ambiente. Deste, temos a obriga-
ção de ser aliados e não inimigos.
A melhor e única medida protetiva contra o Aedes ainda 
é a prevenção. Conforme recomenda a Fiocruz, basta 
dedicarmos dez minutos semanais para identificação e 
eliminação dos possíveis criadouros do mosquito trans-
missor em nossos domicílios. Dos gestores, espera-se 
que saiam de sua procrastinação e estabeleçam progra-
mas bem planejados e eficazes de controle do mosqui-
to. Aliemo-nos, como rigorosos fiscais de nós mesmos 
e confiemos no empenho científico exitoso.

FORTALEZA

Encontramo-nos diante do antigo impasse 
em que seres “micrúsculos” podem 

nos dizimar ou, no caso, dar origem a 
crianças microcéfalas, com repercussões 

imprevisíveis.
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ZONA NORTE

...a obra é uma expressão de muitos valores 
produzidos ao longo de anos, representando 

o resultado de relações compartilhadas 
por um grupo de médicos e construídas no 

convívio intenso... 

LANÇAMENTO DO LIVRO
Consulta Rápida em 
Enfermaria Cirúrgica
No dia 04 de fevereiro às 19h, foi realizado no au-

ditório do DEPE da Santa Casa de Misericórdia de 
Sobral, o lançamento do livro “Consulta Rápida 

em Enfermaria Cirúrgica” de autoria dos dois médicos 
sobralenses Dr. José Ricardo Cunha Neves e Dr. Artur 
Guimarães Filho. O evento contou com presença de ilus-
tres médicos que atuam na cidade de Sobral como o Dr. 
Carlos Arcanjo, presidente da Unimed Sobral, e também 
o Dr. Azevedo, presidente do CREMEC- Sobral e Conse-
lheiro do Jornal do médico.
O livro surgiu quando os autores notaram a não unifor-
midade de condutas das enfermarias de cirurgia Brasil 
afora. Durante meses de trabalho, pesquisa e atualiza-
ção eles procuraram padronizar as condutas na Enfer-
maria São José da Santa Casa de Misericórdia de Sobral 
junto com os outros Staffs para otimizar a recuperação 
do doente cirúrgico e abreviar o internamento. Com o 
resultado alcançado foi feito a compilação das condutas 
adotadas na enfermaria nesse manual.
No seu discurso o médico Dr. Carlos Arcanjo, disse que 
comparecer ao lançamento desse exemplar o deixou 
muito feliz, pois conhece de perto os autores e admira a 
maneira ética e cidadã que eles desenvolvem seu traba-
lho que contribuem de maneira ímpar para a medicina e 
também para o nosso país.
O Dr. Azevedo prestou homenagem aos autores com 
admiração e reconhecimento do perfil de docência do Dr. 
José Ricardo e do Dr. Artur, que têm prestando grande 
valor aos profissionais da medicina que passam pelam 

Esq/Dir: Dr. José 
Ricardo Neves e Dr. 

Artur Guimarães FIlho 
na solenidade de 

lançamento da obra.

Reportagem: Reijane Campos
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

mãos deles e que foram coroados com tal obra de qua-
lidade, orientadora do exame da pesquisa e diagnóstica 
terapêutica sem constrangimento para o paciente, pa-
rabenizando aos autores e aos Co-autores.
Na sua fala o Dr. Artur agradeceu todos que na ocasião 
os homenagearam e destacou a importância de se pro-
duzir um trabalho com análise aprofundada, fruto do 
trabalho qualificado e abnegado. Segundo ele a obra é 
uma expressão de muitos valores produzidos ao longo 
de anos, representando o resultado de relações com-
partilhadas por um grupo de médicos e construídas no 
convívio intenso entre: Professores, Alunos e Pacientes, 
sinal vivo de que na Enfermaria São José passaram ho-
mens dotados de consciência ética.
O Dr. José Ricardo contou o quão dificultoso foi a pro-
dução da obra científica e destacou a importância dos 
residentes para que tal feito fosse possível, agradeceu 
ainda o apoio de alguns colaboradores como a Unimed e 
encerrou contando que a execução do livro o fez apren-
der muito com cada um que fez parte desse trabalho. 
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COM OS PÉS NO FUTURO 
Hospital Dr. Estevam 
inaugura nova unidade de 
Clínica Médica

No último dia 04/03, o Hospital Dr. Estevam inau-
gurou a sua nova unidade de Clínica Médica. O 
novo setor conta com 30 leitos para o acolhimen-

to de pacientes clínicos e cirúrgicos. Para o evento de 
inauguração a direção do Hospital preparou uma grande 
festa, aberta ao público, que contou com show de Már-
cio Greyck, com suas músicas que embalaram gerações.   
De acordo com Disraeli Ponte, diretor do Hospital, a 
inauguração do setor de clínica médica foi mais um pas-
so importante no processo de modernização das ins-
talações físicas e de recursos humanos do Hospital Dr. 
Estevam. “Renovação, atualização, humanização e mo-
dernização são palavras-chave para mudanças e avan-
ços que estamos implementando no Hospital, buscando 
principalmente a integração”, enfatizou o diretor. 
Disraeli Ponte disse ainda que para este ano também já 
está em projeto a reforma completa do Centro Cirúrgico, 
com as obras tendo início no mês de junho. “Pretende-
mos fazer também o Centro de Parto Normal, com foco 

Esq/Dir: Dr. Carlos Hilton (vice-prefeito Sobral), Vereador Dr. Estevam Ponte, Dr. Disraeli Ponte (Diretor do Hospital Dr. Estevam), Cid Gomes (ex-Minis-
tro e ex-Governador), Magnífico Reitor da UVA, Prof. Fabianno Cavalcante de Carvalho e o Deputado Federal Leônidas Cristino

na humanização. Vamos ainda ampliar o número de lei-
tos da maternidade, dobrando a capacidade de atendi-
mento desse serviço”, destacou Disraeli.

ZONA NORTEReportagem: Ricardo Martins
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO HOSPITAL DR. ESTEVAM
E-MAIL: RICARDOSOBRALENSE@GMAIL.COM

Momento da benção a nova Unidade de Saúde Dr. Cláudio Rodrigues
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Solenidade foi prestigiada por importantes 
autoridades cearenses

Assinatura do convênio Hospital Dr. Estevam Ponte e UVA

Discurso do Vereador Dr. Estevam

Discurso do Magnífico Reitor da UVA ressaltando a 
importância do convênio UVA x Hospital Dr. Estevam

Disraeli Ponte, Diretor do Hospital Dr. Estevam 
agradece o prestígio de todos

Esq: Lilian Sanford, Disraeli Ponte 
e Dr. Carlos Hilton (vice-prefeito)

Discurso do Deputado Leônidas Cristino Discurso do Dr. Aquino, Diretor Técnico do 
Hospital Dr. Estevam

Descerramento da placa inaugural Márcio Greyk animando o público com 
músicas que embalaram gerações

Cid Gomes e Dep. Leônidas Cristino, dentre outras 
autoridades visitando as instalações

Cid Gomes em discurso ressaltando a importância 
do Hospital Dr. Estevam a saúde de Sobral
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Educação em saúde é para sempre, contínua 
e continuada; especialmente para quem se 
propunha ser  ortopedista  por inteiro, sem 

desmerecimento claro às múltiplas  subespe-
cialidades existentes. 

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

Dr. Audy Rocha de Oliveira, 
Cooperado Unimed Sobral

ZONA NORTE

AUDY ROCHA DE OLIVEIRA 
Meritocracia
Se o buraco de minhoca, pensado por Einstein, fos-

se uma realidade à época em que sua teoria foi 
comprovada, os sobralenses de então poderiam 

ter viajado no tempo umas 3 décadas à frente, no en-
tanto, hoje, ele é cada vez mais real, e assim, podería-
mos recuar umas 6 ao menos.
Sendo assim, vivíamos os tempos (difíceis) quando nas-
ceu o décimo dos 12 filhos da dona Maria Neusa Rocha 
de Oliveira e do Sr. Manoel Alves de Oliveira. Não precisa 
pensar muito para imaginar quantas mais dificuldades 
haveria para ele, além das já existentes numa cidade in-
teriorana do nordeste, durante sua vida. O seu Mandu-
ca e a dona Neusa, no entanto, pessoas muito simples, 
humildes e, em alguns momentos, carentes mesmo das 
necessidades mais elementares para criar seus filhos, 
eram cristãos católicos e pessoas de fé e educaram sua 
prole sob esses princípios. O Audy, por exemplo, foi acó-
lito/coroinha nas igrejas de São Francisco, do Menino 
Deus e na Catedral da Sé, de Nossa Senhora da Con-
ceição.
O buraco de minhoca será que o menino Audy já o co-
nhecia?  O que é certo é que ele, ainda muito jovem, es-

tudante de escolas públicas, com a professora Ildeceles 
Lopes,  no Colégio Municipal Caiçara, e, depois, no Co-
légio Estadual Dom José, demonstrou interesse mui-
to particular pelo estudo da língua inglesa. Quando foi 
instalada, em Sobral, uma filial do IBEU, ele foi um dos 
seus primeiros alunos, tendo experimentado a sensa-
ção de “estar em casa”, tamanho já era o seu domínio 
da língua de Shakespeare.  E ele nunca mais parou de se 
aprimorar, fosse na linguística ou noutras ciências mais. 
O inglês se tornaria a língua universal, como fora o latim 
mais antigamente no tempo.
Quando tinha 15 anos de idade, o Audy começou a tra-
balhar ajudando o seu pai, um “engenheiro eletrônico” 
self-made e brilhante em tudo que se propunha a rea-
lizar; dos consertos à montagem de aparelhos, muito 
além do que o conhecimento formal da época ousava 
pensar. Além disso, a eletrônica findou se tornando ou-
tra paixão do adolescente Audy.
Ainda jovem, mas sempre muito responsável e preocu-
pado com as dificuldades da família e como já era um 
expert, apresentou suas credenciais e foi convidado 
pelo diretor do colégio sobralense, monsenhor Aloísio 
Pinto para ministrar a disciplina de inglês, tendo perma-
necido ali como docente até o início da administração do 
Pe. José Linhares Ponte. 
O filho do seu Manduca sempre sonhou alto, porém 
sem tirar os pés do chão, porque sempre acreditou nos 
seus méritos. Ele sempre soube que, no que depen-
desse dele, jamais encontraria obstáculos para alcan-
çar seu objetivos. Por isso, ele se mudou para Fortaleza 
para cursar o científico – atual ensino médio – na escola 
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pública Liceu do Ceará. E, para se manter por lá, teve 
de ficar  no local, porque a oficina do seu pai mal dava 
pra manter a casa em Sobral.  E como a competência 
se estabelece em qualquer lugar, logo ele foi contrata-
do pelo San Pedro Hotel, um dos mais conceituados de 
Fortaleza à época, como intérprete para a sua clientela 
estrangeira. 
Em 1969, o futuro médico Audy Rocha de Oliveira pres-
tou vestibular na Universidade Federal da Paraíba; 
durante o ano de 1975, cursou internato em hospital 
público no Rio de Janeiro e se formou em João Pessoa 
– PB em 13 de janeiro de 1976.   O buraco de minhoca 
poderia confirmar: de família humilde, pobre mesmo, 
estudante a vida toda de escola pública, não houve ne-
cessidade de nenhum programa de cotas universitárias 
para que ele chegasse onde queria chegar. E mais ainda, 
sempre por méritos, ele voltou ao Rio para fazer resi-
dência no Hospital Geral de Bonsucesso – entre  1976 e 
1978,  tendo  exercido também atividades médicas em 
traumatologia e ortopedia  na Cruz Vermelha Brasileira 
e na Ortotrauma Sociedade Civil Ltda.
Assim que voltou para Sobral, o Dr. Audy recebeu con-
vite para trabalhar na Policlínica de Sobral, criada pelo 
saudoso Dr. Everton Francisco Mont’Alverne. E também 
foi convidado para montar serviço de traumatologia e 
ortopedia no hospital e maternidade Dr. Estevam da 
Ponte e na Santa Casa de Misericórdia, onde continua 
até hoje fazendo atendimento preferentemente aos pa-
cientes do sistema SUS.
Educação em saúde é para sempre contínua e continua-
da; especialmente para quem se propunha ser ortope-
dista por inteiro, sem desmerecimento claro às múlti-
plas subespecialidades existentes. O Dr. Audy sabia e 
continua sabendo disso, tanto que fez muitos cursos de 
atualização em Ortopedia e Traumatologia na Socieda-

de Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do estado 
do Rio; fez aperfeiçoamento em Radiodiagnóstico em 
Pediatria no Instituto Estadual de Radiologia e Medicina 
Nuclear Manoel Abreu no RJ; cursos de temas de Medi-
cina de Urgências Neurocirúrgicas realizados na Socie-
dade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Ademais, 
como servidor público, cargo conquistado por concurso 
– 1º lugar em seleção realizada pela Delegacia da Saúde 
do estado do Ceará- fez curso para Sanitarista de Inte-
gração às atividades da Secretaria do estado do Ceará e 
participou de vários congressos de Ortopedia e Trauma-
tologia, como membro efetivo do Curso de Atualização 
em Traumatologia em Fortaleza.
Em 5 de setembro de 1982, o Dr. Audy casou com a 
jovem Ana Cláudia Guimarães Coelho, que de imediato 
amoldou-se (por sua própria natureza também) ao seu 
temperamento e estilo de vida simples, sem ostenta-
ção nem soberba. Assim eles têm sido muito felizes 
desde então, além de pais amorosos e abnegados do 
Audy Rocha de Oliveira Filho, médico; da Ítala Neusa 
Coelho de Oliveira, advogada; do Antônio Breno Coelho 
de Oliveira, estudante de medicina; da Nicoly Silvestre 
Coelho de Oliveira, enfermeira, e da estudante secun-
darista Ana Sabrina Coelho de Oliveira.
Sobre o buraco de minhoca de Einstein, é pertinente 
lembrar que ele pode nos transportar através do espa-
ço também, além do tempo. Mas para conhecer e reco-
nhecer o Dr. Audy Rocha de Oliveira como citizen of the 
world , não precisa sair nem do seu torrão natal. A in-
ternet, outra das suas expertises, e o boca-a-boca dos 
seus muitos amigos e colegas, em particular os (cole-
gas) da Unimed de Sobral, cumprimos com prazer essa 
missão de apresentar para todos as suas qualidades e 
méritos, que são muitos.

Dr. Audy nos momentos 
festivos com a família.

Dr. Audy (à direita) 
junto com equipe de 

trabalho
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Pesquisadores brasileiros investigam a ocor-
rência de lesões na retina e no nervo óptico, 
que podem causar perda de visão, em bebês 

com microcefalia associada ao Zika vírus 
(ZIKV).

Conselheiro: Dr. Ariosto Bezerra Vale
MÉDICO OFTALMOLOGISTA E MEMBRO DA AMERICAN ACADEMY OF OPHTALMOLOGY
CREMEC Nº 5620, RQE Nº 2559
E-MAIL: ARIOSTOVALE@YAHOO.COM.BR

CENTRO SUL

A SAÚDE OCULAR 
e o Zika Vírus

Desde abril de 2015, uma epidemia de Zika vem 
ocorrendo no Brasil, o vírus tem capacidade de 
causar surtos em larga escala, em que o vetor bio-

lógico está presente (mosquito Aedes aegypti).
Seis meses após o início do surto do Zika, no Brasil, 
houve um aumento incomum em recém-nascidos com 
microcefalia. Em 2015, 1.248 novos casos suspeitos fo-
ram registrados, o que corresponde a uma prevalência 
de 99,7 por 100.000 nascidos vivos, representando um 
aumento de 20 vezes em comparação com os últimos 
anos.
Em 04 de janeiro de 2016, o Ministério da Saúde infor-
mou 3.174 recém-nascidos microcéfalos, a maioria dos 
quais estavam em Pernambuco e quase todos no Nor-
deste.
O recente aumento na prevalência de microcefalia em 
vários estados do Nordeste brasileiro tem sido forte-
mente suspeito de estar associado à infecção congênita 
do Zika.
Assim como outras viroses e infecções bacterianas – 
como a rubéola, a toxoplasmose e a sífilis, o vírus da 
Zika, quando contraído nos primeiros meses da gravi-
dez, pode causar diversos tipos de lesões cerebrais no 
bebê, além da microcefalia.
Em texto divulgado na revista científica The Lancet em 
16 de janeiro, cientistas da Fundação Altino Ventura, do 
Hospital dos Olhos de Pernambuco (HOPE) e da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp) descrevem uma 

associação entre a infecção de mulheres grávidas pelo 
vírus e a descoberta das lesões nos recém-nascidos.
Esta, no entanto, é a primeira vez em que lesões ocula-
res associadas à Zika são descritas em recém-nascidos, 
de acordo com o oftalmologista Rubens Belfort Junior, 
professor da Escola Paulista de Medicina, da UNIFESP.
“Fazendo exames, vemos que o aspecto dessas lesões 
é diferente das que são causadas por outras infecções”, 
disse Belfort à BBC Brasil.
“Mas também estamos examinando as mães para ter 
certeza de que elas não tinham alguma deficiência vi-
sual que o bebê pudesse ter herdado”.
A ocorrência das lesões oculares é a primeira desco-
berta documentada após a realização de mutirões de 
exames em Recife e Salvador – duas das cidades com 
maior número de casos de microcefalia.
“Queremos produzir mais informações sobre a doença e 
orientar os pacientes. O impacto econômico e psicológi-
co dessa epidemia é devastador”.

Retinografias de um bebê de 20 dias de idade
(http://archopht.jamanetwork.com)
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“Com o exame oftalmológico, podemos iden-
tificar as lesões nas crianças e saber se elas 
podem ter sido causadas por este vírus ou 

por outras razões.”

AJUDA NO DIAGNÓSTICO
O trabalho descreve os casos de três bebês com micro-
cefalia examinados pela equipe.
Nos três, foram encontrados problemas como o dis-
túrbio pigmentar da retina (parte do olho responsável 
pela formação de imagens) e diferentes graus de atrofia 
da retina, da coroide (estrutura que absorve a luz) e do 
nervo óptico, que, segundo Belfort, podem causar perda 
total ou diminuição da visão.
“Quando enviamos este texto para a revista, estávamos 
começando a examinar os pacientes. Agora, já temos 
cerca de 100 crianças e 100 mães examinadas em Per-
nambuco e na Bahia, com resultados semelhantes”, diz 
o pesquisador.
Para Belfort, os exames também podem revelar se o 
Zika estaria causando problemas visuais mesmo em 
bebês que não tiveram a microcefalia.
“Já temos algumas crianças que não têm microcefalia, 
mas têm lesões na retina e no sistema nervoso central. 
Isso tornaria o problema maior e mais grave”, afirma.
O caso brasileiro é o primeiro no mundo que associa o 
vírus à ocorrência de microcefalia em bebês. Por isso, 
casos como esses ainda não estão presentes na litera-

tura científica sobre a doença e suas consequências.
Além disso, a dificuldade em diagnosticar a Zika, depois 
que a pessoa teve a doença, torna difícil saber se todos 
os casos notificados de microcefalia estão realmente 
associados ao vírus. Por essa razão, os autores da pes-
quisa acreditam que o exame nos olhos dos bebês pode 
ajudar.
“Em todo o mundo, o diagnóstico da Zika é quase sem-
pre feito pela exclusão de outras doenças e pela asso-
ciação dos sintomas. É como na época da descoberta de 
AIDS, quando ainda não havia teste”, diz.

Fonte: http://archopht.jamanetwork.com/article.aspx?arti-
cleid=2491896#Abstract
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noti-
cias/2016/01/160107_zika_lesoes_olho_cc
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CENTRO SULReportagem: Reijane Campos
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UNIMEDS CEARÁ E CENTRO-SUL  
inauguram academia
na cidade de Iguatú-CE

Foi inaugurada, em Iguatu, no dia 26 de janeiro, a pri-
meira Academia ao ar livre da Unimed no interior do 
estado, uma parceria das Unimeds Ceará e Centro-

-Sul junto com a Prefeitura de Iguatu.
A academia está instalada em uma área de 121 m² e 
possui 22 equipamentos multifuncionais distribuídos 
em três espaços: funcional, fitness e cardio, demons-
trando, assim, o cuidado que a Unimed tem com a pro-
moção da saúde e o bem-estar da sociedade. Essa é a 
quinta academia implantada pela Unimed Ceará, sendo 
a primeira no interior do estado, as outras quatro estão 
instaladas em Fortaleza. A previsão é que sejam instala-
das ao todo 20 academias, sendo 10 na capital e outras 
10 no interior, em parceria com as Singulares.
Além de estarem localizadas em áreas agradáveis, esses 
tipos de academias possuem aparelhos que ajudam a tra-
balhar a força muscular e a ativar as articulações, fortale-
cendo assim o preparo físico e prevenindo dores na região 
dos ombros. Essas academias ainda são uma excelente 
opção para aqueles que pretendem iniciar uma atividade 

física, especialmente o público da terceira idade.
O evento de inauguração contou com as presenças do presi-
dente da Unimed Centro-Sul, Dr. Paulo Henrique, do Prefeito 
de Iguatu, Aderilo Alcântara, do Deputado Estadual Agenor 
Neto, do Diretor da Unimed Ceará, Dr. Walmir Pontes, entre 
outros colaboradores das Unimeds Ceará e Centro-Sul.

População da Região Centro-Sul praticando ativida-
des físicas na Academia ao Ar Livre da Unimed

Marcaram presença o Presidente da Unimed Centro-Sul, Dr. Paulo Henrique, Prefeito de Iguatu, Aderilo Alcântara, Deputado Estadual, Agenor Neto, 
Delma Carina, Gerente Administrativa Unimed Centro Sul, o Diretor da Unimed Ceará, Dr. Walmir Pontes, entre outros colaboradores das Unimeds
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O aparecimento de ONM (Osteonecrose 
de Mandíbula) estar relacionada ao uso de 

bisfosfonatos (BFs) é definida como uma área 
óssea exposta na região maxilofacial, a qual 

não cicatriza num período de 8 semanas.

O TERROR
do Dentista!
Não é incomum em nossos consultórios ter soli-

citação de pacientes jovens, com aparências de 
normalidade, orientados pelo seu dentista, um 

posicionamento para o médico, suspender o tratamento 
da osteoporose, quando o mesmo faz uso da medica-
ção específica para tal enfermidade.  Acredito e parabe-
nizo os nobres colegas de formação clínica e cirúrgica, 
pela preocupação, dedicação e respeito com os nossos 
pacientes.  O aparecimento de ONM (Osteonecrose de 
Mandíbula) está relacionada ao uso de bisfosfonatos 
(BFs) e é definida como uma área óssea exposta na re-
gião maxilofacial, a qual não cicatriza num período de 8 
semanas. Porém, o mesmo não foi exposto a radiação 
na região craniofacial (ASBMR) The American Society for 
Bone And Mineral Research. Apesar da definição inicial da 
ONM referenciar na etiologia o uso dos BFs de um modo 
geral, orais ou venosos, o denosumab foi mais recente-
mente associado ao seu aparecimento. É uma compli-
cação temida, porém mais frequente nos pacientes com 
câncer e acometimento ósseo, em que os quais fazem 
uso de antirreabsortivos ósseos parenterais em doses 
mais altas e mais frequentes do que as preconizadas 
para o tratamento da osteoporose. As propriedades an-
tirreabsortivas dos bisfosfonatos aumentam aproxima-
damente dez vezes entre as gerações da droga. Seus 
efeitos adversos são infrequentes, porém devemos ter 
muito cuidado com os difosfonatos de terceira geração, 
por ser 10.000 vezes mais potentes, uma vez que apre-
sentam complicações, como pirexia conhecida como 
Síndrome like, problemas na função renal, hipocalcemia 
e, mais recentemente, a osteonecrose maxilo-man-

Conselheiro Prof. Dr. José Herculano da Silva
MÉDICO ORTOPEDISTA, EX-PROF. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UPE,

CREMEC Nº 5948, RQE Nº 5574
E-MAIL: AMIGOSDACIENCIA@BOL.COM.BR
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dibular. Outrossim, na população em geral, a incidên-
cia é <0,001% sem uso de medicação e, em pacientes 
com osteoporose, apresenta uma incidência de 0,001% 
a 0,01%. Veja só, nobre, essa alteração é teoricamen-
te não preocupante, mas a preocupação maior está na 
existência de haver uma grande variedade de agentes 
causais, em pacientes oncológicos, incluindo pacientes 
com quimioterapia, radioterapia, uso de corticoides, 
além de uso dos bisfosfonatos. Sugiro, aos nobres, cui-
dados especiais aos fatores de risco para que possamos 
beneficiar os nossos pacientes. 
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MEDICINA DE BREJO SANTO  
Cidade educadora se 
destaca na nova geração 
de médicos

Aconteceu no dia 14 de janeiro de 2016, no Centro 
de Convenções do Cariri, a solenidade de colação 
de grau de medicina da turma 2015.2 da Faculda-

de de Medicina de Juazeiro. Evento esse em que a cida-
de de Brejo Santo se destacou por mais uma vez figurar 
entre os formandos e homenageados.
A referida cidade localizada a mais de 500 km de Fortaleza 
tem a tradição de ter grandes médicos que marcaram sua 
história de dedicação na área da saúde. Outro fato relevan-
te é o fato de Brejo Santo ser referência em educação, pois 
o índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB de 
2013, que combina taxas de evasão e repetência com de-
sempenho escolar no nível fundamental, da cidade teve 
nota 7,2, em comparação com a média nacional que é de 
5,2 isso é positivo. Assim, tal resultado rendeu ao Prefeito e 
médico Guilherme Landim, em solenidade realizada na sede 
do Jornal Folha de São Paulo em 24/04/2015, o 1º Prêmio 
Prefeito Nota 10, promovido pelo Instituto Alfa e Beto (IAB), 
ONG dedicada a ações de melhoria da educação.
Esse feito vem somando no positivo resultado que a ci-
dade vem construindo no decorrer de muitos anos, uma 
vez que hoje conta com mais de 500 médicos formados 
naturais dessa cidade interiorana, pioneira em educação 
desde muito cedo e que atualmente pode se orgulhar de 
ser um dos poucos municípios brasileiros que possui um 
elevado grau de qualidade na educação.
Não é difícil reconhecer que Brejo Santo é destaque quan-
do o assunto são médicos naturais da cidade, basta dá uma 
conferida na lista de homenageados além do nome da turma 
formada recentemente pela FMJ intitulada “José Wellington 
Landim”, saudoso médico e deputado que deixou inúmeros 
legados para os brejo-santenses e região do Cariri como 
um todo. Outros destaques dessa turma que envolve Brejo 
Santo estão com os brejo-santenses Dr. Geraldo Welilvan 

Amem e honrem a medicina, amem o ser 
paciente que os procurem, esses doces ama-
dos e ilustres personagens que perfumam o 

caminho de nós médicos.

Ao centro o agora médico Dr. Mateus Lucena Landim ladeado 
pelos pais, Dr. Welilvan Landim e Dra. Diana Landim

REGIÃO DO CARIRI
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FOTO EM FAMÍLIA
Esq/Dir: A mãe, Dra. Elaine Landim e os filhos: 

Felipe, Wider Filho, Danilo, e o pai ,Dr. Wider Landim.

Lucena Landim (Paraninfo) e os professores homenageados 
Dr. Haroldo Lucena Miranda Filho e Dr. Jairo Fernandes Fru-
tuoso. Entre os formandos naturais de Brejo Santo estão: 
Mateus Lucena Landim, Breno Melo Novais Miranda, Danilo 
Albuquerque Lucena e Gustavo Pinheiro Santana.
Para o médico recém-formado Mateus Lucena Landim, 
foi praticamente inevitável não cursar medicina uma 
vez que seu pai é médico e sua mãe enfermeira, isso lhe 
proporcionou um convívio muito próximo desde cedo 
com a dinâmica dos consultórios e hospitais. Ele disse 
que o que mais lhe motivou a escolher medicina foi a 
possibilidade de ajudar o próximo, a exemplo dos seus 
pais. Já, quanto ao momento mais marcante na sua vida 
acadêmica, foi sem dúvidas, ter seu pai, o Dr. Welilvan 
Landim, como seu Professor durante o internato.
O médico natural de Brejo Santo disse ainda que o fato do 
nome da turma levar o nome do seu tio, o já falecido Depu-
tado Wellington Landim, só demonstra o reconhecimento 
por todo o trabalho desenvolvido por ele em vida em prol 
do bem social. Ele destaca que o fato de ser de uma famí-
lia de médicos e mais ainda de uma cidade com tradição 
de formar grandes médicos lhe inspira mais ainda para 
exercer a profissão, ressaltando ainda que a exemplo de 
seu pai, pretende ser cirurgião, e atuar na cidade de Brejo 
Santo logo após a residência médica, para contribuir ainda 
mais no desenvolvimento da saúde da cidade.
A aluna laureada da turma José Wellington Landim, Stefany de 
Melo Prata, natural de Fortaleza optou por dedicar-se ao mu-
nicípio de Brejo Santo e mesmo não vindo de uma família tra-
dicional na área da saúde, a medicina lhe escolheu, pois, desde 
a infância, lembra-se que já tinha o desejo de exercer essa tão 
brilhante profissão e hoje a realização desse sonho a emocio-
na muito, principalmente durante a vida acadêmica, ainda mais 
com o feedback satisfatório que os pacientes lhe davam pelo 
seu trabalho que enchiam o seu coração de gratidão.
Ela ainda contou que pretende fazer residência em 
Otorrinolaringologia, área que engloba clínico e cirurgia 
que é o que sempre desejou, e, para isso, tem se dedi-
cado muito aos estudos.
Durante a solenidade de formatura da turma, o para-
ninfo Dr. Welilvan Landim destacou em seu discurso os 
três pilares que sustentam a medicina: a ciência, a arte 
e a ética. Não abstendo de enfatizar também sobre a 
necessidade de acrescentar o amor, a fé e a ação, o que 
completa o médico e o ser humano, transformando-o 
num agente transformador para a sociedade melhor.
Além da turma da FMJ, outra instituição que teve brejo-
-santense formado em medicina foi a UFCA, Universidade 
Federal do Cariri, com o Dr. Wider Filho. Seu pai, o reno-
mado médico brejo-santense, Dr. Wider Landim, declarou 
que foi uma alegria incomensurável de ver seu herdeiro, 
o agora Dr. Wider Filho, se formando em medicina. Mes-
mo sendo o segundo filho a se formar na área, o ilustre 
médico nos contou que a satisfação de toda a família em 
constatar a realização desse sonho é muito grande.

Vindo de uma família com 24 médicos, a escolha pela 
área da saúde, especialmente medicina, não poderia ser 
diferente para Wider Filho, que, desde pequeno, sempre 
vivenciou a medicina de maneira muito intensa, pois seus 
pais são médicos e depois de precisar passar por um pro-
cedimento cirúrgico, começou a se fascinar pela “mágica” 
que é entrar doente e sair curado de uma cirurgia, mo-
mento importante para sua escolha pela medicina.
O Dr. Wider Filho destacou ainda que o momento mais 
marcante e mais difícil foi o internato, pois foi o tempo 
em que pôde colocar em prática tudo que aprendeu ao 
longo de 4 anos, entre ciclo básico e clínico.
Agora formado, ele sente-se muito feliz por ter concluído 6 
anos de estudos e poder começar a exercer a profissão que 
escolheu, agradecendo todo o apoio dado pela sua família, 
lembrando que dentro de sua casa, tem exemplo de bons 
médicos, que lhe inspira a buscar sempre em fazer o melhor.
Seu plano agora é trabalhar pela a sua cidade natal Bre-
jo Santo, especialmente depois de fazer alguma espe-
cialização, pois sabe da necessidade de ter médicos es-
pecialistas no interior.
O advogado e vereador a cidade de Brejo Santo, Miran 
Basílio, ressalta que não é de hoje que a cidade é refe-
rência em educação, com especial atenção para a me-
dicina, pois, mesmo sendo uma cidade interiorana com 
menos de 50 mil habitantes, existem grandes nomes da 
medicina naturais da cidade, a começar pelo Dr. Fran-
cisco Leite Tavares que já, em 1920, defendeu tese de 
doutorado, o que lhe rendeu o importante cargo de Rei-
tor da Universidade Federal do Ceará – UFC, a partir de 
então, foram muitos os filhos de Brejo Santo que segui-
ram para área da medicina e que atuam em todo o país.
Lembrou do pioneirismo da cidade que fundou a primei-
ra Casa de Saúde pelo renomado médico Dr. Cleidson de 
Araújo Rangel. São detalhes como esses que, para o ve-
reador, torna Brejo Santo uma referência em medicina 
não somente para o Ceará como também para o Brasil.
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DRA. THAYGA SAMPAIO  
Uma nova geração de 
coração para a medicina

Filha do renomado médico e conselheiro do Jornal 
do Médico Dr. Angelo Roncalli e da enfermeira Kar-
la Sampaio, não foi difícil imaginar qual profissão 

Thayga Maria Araújo Sampaio iria escolher para exercer, 
o que de fato se comprovou pela sua escolha pela me-
dicina. Recém-formada, ela disse que sua escolha pela 
medicina foi bem precoce, pois, aos 10 anos de idade, 
estudando o aparelho circulatório, ela se encantou e, 
a partir de então, sempre que era questionada sobre o 
que queria ser quando adulta, ela prontamente respon-
dia: “Vou ser médica cardiologista, igual ao meu pai”.
O fato de ser filha do Dr. Angelo Roncalli, um dos mais 
conceituado cardiologista da região do Cariri, lhe permi-
tiu ver o dia a dia de um médico de perto e se encantar 
pela especialidade.
No decorrer dos semestres, o medo do novo e o aumen-
to da consciência pelos desafios da profissão cresciam 
e também o fato de ser “A filha do Dr. Angelo”, fazia com 
que os colegas e professores criassem uma expectativa 
sobre ela, o que aumentava mais ainda a sua responsa-
bilidade. 
Agora, depois de formada, ela pretende fazer residência 
em clínica médica e posteriormente cardiologia, e ainda 
fazer uma das subespecialidades da área cardiológica e, 

Amem e honrem a medicina, amem o ser 
paciente que os procurem, esses doces ama-
dos e ilustres personagens que perfumam o 

caminho de nós médicos.

Dra. Thayga Sampaio exibindo seu “canudo”ao lado 
do pai, Dr. Angelo Roncalli, renomado Cardiologista 
da Região do Ca sriri

REGIÃO DO CARIRI
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...sempre que era questionada sobre o que 
queria ser quando adulta ela prontamente 
respondia: “Vou ser médica cardiologista, 

igual ao meu pai”.

Observada pela Profa. Hellen Lins (à esquerda), 
Dra. Thayga Sampaio agradece a Deus pela 
formatura em medicina.

no futuro ainda distante, ao invés de escutar com mui-
to amor e orgulho que é filha do Dr. Angelo e Dra Karla, 
escutar com alegria: Olha, aqueles são os pais da Dra. 
Thayga. 
Para o Dr. Angelo, pai da Dra. Thayga, o momento da 
colação de grau teve o seguinte sentimento:
“Então minha filha salta aos meus olhos, meu coração 
palpita, lágrimas lavam meu rosto, aquele cheiro de es-
perança e perfume de vida inebriam-me e não sei o que 
pensar. Tolo que um dia fui, desvaneço novamente, num 
sonho mais contido, mais real, a estrada e o caminho 

percorrido ilustram o caminho e a minha capacidade de 
sonhar, que ainda é aguçada, pois sou sonhador convic-
to, amarra-se um pouco mais às correntes da realidade. 
Pois na minha dureza d’outrora acompanhavam anos 
dourados da minha vida, alucinados anos apaixonados 
e sofridos, não meros retratos na parede, chamas de 
lembrança viva que despertam agudamente. ”
O renomado cardiologista disse ainda que que a filha lhe 
trouxe o gosto sagrado da vitória e o orgulho que por 
horas a fio o bestializam com a realização de um sonho 
que era de ambos. Ele deseja ainda para ela e todos os 
formandos que vivam e busquem os seus desejos, que 
atirem as suas flechas, alcem voos, no mais alto que o 
coração puder. Amem e honrem a medicina, amem o 
ser paciente que os procurem, esses doces amados e 
ilustres personagens que perfumam o caminho de nós 
médicos.
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Algumas pacientes preferem retirar os nódu-
los, pois ficam extremamente ansiosas com 

a permanência do tumor em sua mama (mes-
mo sabendo que é um tumor benigno).

Conselheiro: 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
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DOENÇAS BENIGNAS DA MAMA 01
Considerações Importantes 
sobre os Fibroadenomas
Os fibroadenomas estão dentro do grupo das 

doenças benignas da mama. É uma doença 
presente em 10% das necropsias. Geralmente, 

crescem na fase lútea e involuem e calcificam na pós-
-menopausa. Apresentam tamanho médio de 2-3 cm, 
todavia, podem chegar até a 15 cm. Até hoje, o cresci-
mento e o desenvolvimento não são bem esclarecidos. 
Acredita-se que os receptores de hormônios esteroides 
podem estar envolvidos no aparecimento e no desen-
volvimento desses tumores.
Os fibroadenomas podem ser separados em juvenis, 
gigantes e complexos. Esses tumores podem ser diag-
nosticados através de um exame clínico e exames de 
imagem como ultrassom, mamografia e ressonância 
magnética. O ultrassom e a mamografia são os prin- acompanhamento do nódulo. Como o médico trata uma 

pessoa e não apenas um nódulo, é importante que seus 
desejos sejam considerados.

cipais exames usados na prática médica diária. Assim, 
com esses dois exames, é possível o diagnóstico de 
quase 100% dos tumores das mamas, podem aparecer 
únicos ou múltiplos, sincrônicos ou metacrônicos.
Diante de um diagnóstico de tumor de mama com his-
topatológico de benignidade, o paciente tem duas op-
ções. A primeira é o seguimento desse tumor benigno; 
a segunda é a exérese do tumor. Algumas pacientes 
preferem retirar os nódulos, pois ficam extremamente 
ansiosas com a permanência do tumor em sua mama 
(mesmo sabendo que é um tumor benigno). Devido a 
isso, é comum a verificação de inúmeras cirurgias de 
pacientes que não conseguem ficar tranquilas só com o 
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