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Caro (a)s leitore (a)s, mais um número ex-
tra/especial de nossa revista para apre-
sentar com exclusividade os trinta anos 
da Unimed Centro Sul do Ceará.
Símbolo de umas das maiores coopera-
tivas de trabalho médico no interior do Ceará vem se destacando na 
promoção da saúde e do cooperativismo médico com sua estrutura di-
ferenciada que agrega importantes serviços com o UNILAB e o Pronto 
Atendimento UniClínica.
Dr. Paulo Henrique Vieira, presidente da cooperativa, vem desenvol-
vendo um importante trabalho junto com os Diretores, Dr. Airton Júnior 
(Vice-Presidente) e o Dr. Ariosto Vale (Superitendente) que marcaram 
os trinta anos da Unimed Centro Sul do Ceará como a inauguração da 
Academia Unimed, Ações do Agita Ceará, patrocínio de eventos cientí-
ficos na região, passeio ciclístico, dentre muitas outras atividades.
O Dr. Darival Bringel, presidente da Unimed Ceará, traz um artigo so-
bre a implantação do novo modelo de gestão no sistema estadual 
destacando os grandes êxitos com a Unimed Centro Sul do Ceará. 
Outro destaque importante é o editorial histórico com o decano da 
cooperativa, o ilustre Dr. Hildernando Moreira.
Caro(a)s leitore (a)s, desfrutem desta edição especial, em breve, es-
taremos de volta com outros números temáticos, artigos e reporta-
gens sobre Medicina & Saúde. Baixe o aplicativo “Jornal do Médico” e 
tenha acesso gratuito (Oferecimento Unimed Ceará) em todo acervo 
de nossas revistas na palma da mão com um simples toque. Até o 
próximo número, boa leitura! 

Josemar ARGOLLO de Menezes
Diretor-Executivo
Publicitário DRT-CE  Nº 4341
Membro Honorário SOBRAMES/CE
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SAUDAÇÃO PRESIDÊNCIA  
Planejamento estratégico 
robusto e com longevidade

Caro(a)s cooperado(a)s, ao longo destes 30 anos, a 
Unimed Centro Sul do Ceará vem construindo sua 
história, um planejamento estratégico robusto e 

com longevidade vem sendo traçado por esta diretoria 
minuciosamente e tudo leva a mudanças organizacionais 
para que possamos identificar as oportunidades do mer-
cado e alcançarmos também as inovações tecnológicas. 
Vivenciamos todas as fases que uma cooperativa médica, 
no âmbito de crescimento, poderia vivenciar. Passamos 
por fases de insegurança, mas a mesma foi se consoli-
dando no apogeu de sua maturidade e hoje se apresenta 
no mercado do cooperativismo como uma empresa pla-
nejada estrategicamente para desenvolver políticas de 
saúde para atender os nossos clientes e manter o merca-
do oportuno para os nossos cooperados. Como sabemos, 
em 25 de julho de 2016, completamos os trinta anos de 
existência, e não é fácil permanecer inserida no merca-
do tão competitivo durante tanto tempo, mercado este 
cheio de normas técnicas, Agencia Nacional de Saúde e 

REGIÃO CENTRO SUL Conselheiro: Dr. Paulo Henrique Vieira
DR. PAULO HENRIQUE VIEIRA

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA, PRESIDENTE UNIMED CENTRO SUL DO CEARÁ
CREMEC 6808 RQE Nº: 1714

a judicialização da saúde. Não poderíamos deixar de re-
ferenciar os fundadores que há 30 anos desbravaram 
um sonho que se tornou uma realidade forte no mercado 
de operadoras de saúde. Hoje as cooperativas do Ceará, 
tanto operadoras como prestadoras, somos respeitadas 
pela maneira que administramos e os resultados obtidos 
servindo de modelo para outros estados. Nossa Unimed 
tem um caminho muito longo a seguir, hoje somos três 
empresas. A Unimed Centro Sul; o Unilab e a Uniclinica, 
nosso pronto atendimento. Nosso sistema é composto 
de tantas vozes diferentes, que especial é poder contar 
com o apoio, o respeito, credibilidade, vivência, e expe-
riência de muitos cooperados! Sabemos onde queremos 
chegar e por onde devemos seguir. Sempre prezamos 
pela dignidade da profissão médica de todos os coope-
rados, sempre proporcionando condições dignas e remu-
neração compatível com as cooperativas a nível nacional. 
Parabéns a todos nós, cooperados, juntos daremos con-
tinuidade a essa tão nobre história da Unimed Centro Sul.
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de Deus, onde busca ajudar, amenizar e salvar vidas 
de todos aqueles que lhe procuram, deixando este le-
gado para a sua família e a sociedade.

REGIÃO CENTRO SULReportagem: Viviane Bastos
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

DIRETORIA DOS TRINTA ANOS
Dr. Paulo Henrique Vieira
O presidente da Unimed Centro Sul do Ceará, Dr. 

Paulo Henrique Fonseca Vieira, nasceu em 13 
de fevereiro de 1968, na cidade de Campina 

Grande – PB. É filho de Manoel Vieira da Silva e Rita 
Fonseca Vieira. O médico é casado com a psicóloga 
Nalra Pessoa Cunha Vieira e, ambos são os pais de 
Paulo Henrique Fonseca Vieira Júnior, Sinthia Cunha 
Vieira e Samantha Cunha Vieira.
Estudou no Colégio Alfredo Dantas e Escola Técnica 
Redentorista. Formou-se em Medicina, no ano de 
1993, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e 
especializou-se em Anestesiologia no Hospital Irmão 
Penteado e Santa Casa de Misericórdia na cidade de 
Campinas – SP. É pós-graduado em lato sensu MBA 
em Gestão de Organizações Hospitalares e Sistemas 
de Saúde pela Fundação Getulio Vargas e em Medi-
cina do Trabalho e Saúde na Universidade Estácio de 
Sá – RJ. 
Quando convidado, pelo então prefeito de Iguatu, Dr. 
Hildenando Bezerra, a trabalhar como anestesiologis-
ta, no Hospital Regional de Iguatu, em abril de 1997, 
não tinha em mente que o amor por essa terra viria 
tão rápido. Com muita habilidade em suas relações foi 
fácil o entrosamento com os colegas. Credenciou-se 
à cooperativa em setembro do mesmo ano.
Foi auditor da Unimed Centro Sul, onde começou a 
conhecer e admirar a cooperativa e o cooperativismo 
médico. Mestre na área de administração, foi convi-
dado a ser diretor administrativo do Hospital Regio-
nal por duas vezes em gestões diferentes; também 
foi diretor do Hospital Santo Antônio dos Pobres. 
Hoje é Presidente da Unimed Centro Sul do Ceará ao 
lado de Dr. Airton Júnior e Dr. Ariosto Bezerra.
Dr. Paulo Henrique é um homem simples, generoso, 
íntegro, honesto e com uma espiritualidade notável. 
Afirma que sem a ajuda de Deus e de sua família não 
teria construído uma trajetória de sucesso. Em suas 
horas de lazer costuma estar com seus familiares 
e aproveita para colocar a saúde em dia ao praticar 
atividades físicas. Ser médico, em sua definição, foi a 
melhor maneira que ele escolheu de ser colaborador 

Ser médico, em sua definição, 
foi a melhor maneira que ele 
escolheu de ser colaborador 

de Deus...

Dr. Paulo Henrique Vieira, Presidente Unimed Centro Sul do Ceará

Dr. Paulo Henrique Vieira, Presidente Unimed Centro Sul do Ceará
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DIRETORIA DOS TRINTA ANOS 
Dr. Airton Júnior
O vice-presidente da Unimed Centro Sul do Cea-

rá, Dr. Francisco Airton Araújo Júnior, nasceu 
no dia 02 de setembro de 1954, na cidade de 

Iguatu – CE. É filho de Francisco Airton Araújo e Clara 
Alves Araújo, esposo de Ana Cecília Torres e pai dos 
médicos, Matheus Araújo e Nathália Araújo e da ad-
vogada Thais Araújo.
O ilustre médico estudou no Colégio Castelo Branco, 
na cidade de Fortaleza e formou-se em Medicina na 
Universidade Federal do Ceará, no ano de 1978. Dr. 
Airton Júnior é especializado em Oncologia pelo Ins-
tituto Nacional do Câncer e já trabalhou no Hospital 
São Camilo, em Iguatu. O médico afirma que sempre 
buscou ajudar as pessoas e encontrou essa oportuni-
dade na Medicina.
Sua história no cooperativismo médico iniciou há 
trinta anos, com a sua participação na fundação da 
Unimed Fortaleza e há vinte anos, mais precisamente 
em 01 de setembro de 1996, ingressou na Unimed 
Centro Sul como cooperado. Desde esse período, vem 
contribuindo de forma positiva no desenvolvimento 
do cooperativismo médico na região, chegando a ocu-
par importantes funções como conselheiro técnico 
suplente no ano de 2002, conselheiro fiscal suplen-
te em 2006, chegando a vice-presidência no ano de 
2010, cargo que ocupa até hoje. 
Ele ainda conta que a cooperativa tem contribuído 
positivamente para o aperfeiçoamento da profissão 
na região centro sul do estado.
Dentre os vários reconhecimentos obtidos em sua 
brilhante trajetória profissional, o ilustre médico foi 
homenageado durante a Semana Cívica no Município 
de Iguatu com a Comenda Personalidades e Autorida-
des do Município, entregue pelo prefeito Aderilo Al-
cântara que disse: “Fica aqui o nosso agradecimento 
a todas essas pessoas que fizeram, e fazem parte da 
história do nosso município, através da sua dedicação 
e do seu compromisso para salvar vidas”.
Em suas horas vagas, o Dr. Airton Júnior se dedica a 
criação de cavalos.

...a cooperativa tem contribuído 
positivamente para o 

aperfeiçoamento da profissão na 
região centro sul do estado

Dr. Airton Júnior, vice-presidente da Unimed Centro Sul do Ceará

REGIÃO CENTRO SUL Reportagem: Viviane Bastos
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR
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CONHECENDO A DIRETORIA 
Dr. Ariosto Bezerra Vale
O superintendente da Unimed Centro Sul do Cea-

rá, Dr. Ariosto Bezerra Vale, nasceu no dia 14 
de agosto de 1967 na cidade de Tauá, no es-

tado do Ceará. É filho de Raimundo Bezerra Neto e 
Maria Consuelo Vale Bezerra, pai dos estudantes Sa-
rah Barreira do Vale e José Artur Barreira do Vale e 
esposo da Dra. Iêda Maria Alexandre Barreira.
Em sua infância e adolescência, estudou no Colégio 
Diocesano do Crato e na Escola Agrotécnica Federal 
do Crato. Dr. Ariosto Vale formou-se em Medicina 
na Universidade Federal do Ceará (UFC) no ano de 
1992 e especializou-se em Oftalmologia pelo Hospi-
tal Geral de Fortaleza e Hospital de Base do Distrito 
Federal. Tem Pós-Graduação em Cirurgia de Catarata 
e Cirurgia Refrativa pela Escola Paulista de Medicina 
(UNIFESP – EPM). 
Trabalhou no Hospital de Olhos Dr. Renê Barreira, 
onde ocupou as funções de Oftalmologista e Diretor 
Técnico. Recebeu o título de cidadão iguatuense no 
ano de 2011 e Representante da Sociedade Cearense 
de Oftalmologia para a região Centro Sul em 2013. No 
mesmo ano, recebeu um prêmio por ações em prol da 
saúde ocular em Iguatu e ganhou o reconhecimento 
da Câmara dos Vereadores de Iguatu por ações de-
senvolvidas junto à Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL), da referida cidade, como presidente da entida-
de. 
Quando não está exercendo Medicina, gosta de parti-
cipar de corridas e maratonas como as de Paris, San-
tiago, Berlim e a São Silvestre. O Dr. Ariosto Vale afir-
ma que escolheu a profissão, em primeiro lugar, por 
admirar os médicos desde pequeno e por acreditar 
na possibilidade de transformar a vida das pessoas 
para melhor, como médico. Ele ingressou na Unimed 
Centro Sul do Ceará, há 16 anos, por acreditar no coo-
perativismo como forma de crescimento e fortaleci-
mento da classe médica.

...ingressou na Unimed Centro Sul 
do Ceará, há 16 anos, por acreditar 
no cooperativismo como forma de 
crescimento e fortalecimento da 

classe médica

REGIÃO CENTRO SULReportagem: Viviane Bastos
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

Dr. Ariosto Bezerra Vale, Superintendente Unimed Centro Sul do Ceará
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TRINTA ANOS DE HISTÓRIA 
Há três décadas nascia
a Unimed Centro Sul
Há 30 anos nascia a Unimed Iguatu, hoje, Unimed 

Centro Sul do Ceará, considerada um marco no 
mercado de saúde suplementar e um patrimônio 

de toda a região Centro Sul. A cooperativa foi constituída 
no Rotary Club da cidade de Iguatu, no dia 05 de abril de 
1986 e fundada no dia 25 de julho de 1986 na sede ini-
cial locada na Rua Coronel Virgílio Correia, nº 31, Centro, 
com a presença dos primeiros cooperados: 
Dr. Otacio Braulio Campos Nascimento (clínico geral), 
Dr. Francisco Alves de Carvalho (anestesiologista), Dr. 
Antonio Weimar Gomes dos Santos (psiquiatra), Dr. Ge-
raldo Eduardo Pinheiro (urologista), Dr. Ernani Holanda 
Barreira (ginecologista e obstetra), Dra. Vanize Olinda 
Norões Gonçalves, Dr. Carlos Nelson Oliveira Alencar 
(pediatra), Dr. Hildernando José Bezerra Moreira (gine-
cologista e obstetra), Dra. Maria Nailde de Araújo (pe-
diatra), Dr. Carlos César Costa (ginecologista e obstetra), 
Dr. Ari Antunes Alcântara (oftalmologista), Dr. Aluísio 
Figueiredo Filho (anestesiologista), Dra. Lucirene Rocha 
Lima Quintino (pediatra), Dr. Eliade Bezerra Duarte (gi-
necologista e obstetra), Dr. Antonio Valberto Magalhães 
Moreno (cirurgião geral), Dr. Rui Holanda Lavor (cardio-
logista), Dr. José Humberto da Silva (clínico geral), Dr. 
Antonio Alberto Bandeira (ortopedista), Dr. José Renê 
Holanda Barreira (radiologista) e Dr. Maurício de Oliveira 
Assunção (ginecologista e obstetra).
Desde o início, esses 20 cooperados idealizaram a hu-
manização da medicina, aproximando os profissionais 
de seus pacientes e fazendo surgir uma oportunidade 
para o desenvolvimento e valorização da profissão na 
região. Com poucos recursos, sem intermediação co-
mercial na prestação de serviços e sem fins lucrativos, 
surgiu uma cooperativa que sempre teve a missão de 
fortalecer os valores éticos, a solidariedade, a participa-
ção, a responsabilidade social e o cuidado para com o 
próximo.
A Unimed Centro Sul do Ceará foi alicerçada nos princí-
pios do cooperativismo, como o compromisso social e a 

A cooperativa foi constituída no Rotary Club 
da cidade de Iguatu, no dia 05 de abril de 

1986 e fundada no dia 25 de julho de 1986 
na sede inicial locada na Rua Coronel Virgílio 

Correia, nº 31, Centro, Iguatu

REGIÃO CENTRO SUL Reportagem: Viviane Bastos
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR
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gestão democrática, que deu a oportunidade para a va-
lorização da medicina local, aumentando a autoestima 
dos cooperados e colaboradores. Hoje, a Unimed Centro 
Sul do Ceará conta com 81 cooperados e 23 prestado-
res, que abrangem os municípios de Iguatu, Acopiara, 
Cedro, Várzea Alegre, Icó, orós, Jucás, Cariús, Saboeiro e 
Quixelô.. A Unimed vem atuando em dois serviços pró-
prios: o Pronto Atendimento Uniclínica e o Laboratório 
Unilab. 

AS DIRETORIAS 

A primeira diretoria da Unimed Centro Sul do Ceará foi 
constituída de 1986 a 1988 por Dr. Otacio Braulio Cam-
pos Nascimento, como presidente, Dr. Antônio Weimar 
Gomes dos Santos, como vice-presidente e Dr. Geral-
do Eduardo Pinheiro, como superintendente. De 1990 a 
1994, a diretoria esteve sob o comando do Dr. Antônio 
Valdeberto M. Magalhães (presidente), do Dr. João Go-
mes Lopes (vice-presidente) e do Dr. José Holanda Mon-
tenegro (superintendente). 
Entre 1994 e 1998, assumiram os seguintes médicos: 
Dr. Francisco Dalmir A. Carvalho (presidente), Dr. Elia-
de Bezerra Duarte (vice-presidente) e Dr. Carlos César 
Costa (superintendente). Já de 1998 a 2002, a Unimed 
Centro Sul recebeu, na diretoria, o Dr. Eliade Bezerra 
Duarte (presidente), Dr. Francisco Dalmir A. Carvalho (vi-
ce-presidente) e Dr. Carlos César Costa (superintenden-
te). De 2002 a 2004, estavam à frente da cooperativa 
o Dr. Francisco Marcio Casimiro (presidente), Dr. Pedro 
Leandro Neto (vice-presidente) e Dr. Antonio Valdeberto 
Moreno/Paulo de Tarso B. Castro (superintendente). 
Entre 2004 e 2006 assumiram como presidente Dr. 
Paulo Henrique Fonseca Vieira, como vice-presidente 
Dra. Lucirene R. L. Quintino e como superintendente Dr. 
Carlos César Costa. Nos anos de 2006 a 2010 o cargo 
de presidente foi assumido, mais uma vez, por Dr. Pau-
lo Henrique Fonseca Vieira, o de vice-presidente por Dr. 
Pericles Gomes de A. Filho e o de superintendente por 
Dr. José Clecio Barbosa. Desde 2010, a diretoria é com-
posta por Dr. Paulo Henrique Fonseca Vieira, na presi-
dência, Dr. Francisco Airton Araújo Junior, na vice-presi-
dência e Dr. Ariosto Bezerra Vale, na superintendência.

OS PRIMEIROS CLIENTES

Não podemos deixar de homenagear os 30 primeiros 
clientes da Unimed Centro Sul do Ceará, pois sem eles, a 
cooperativa não existiria. Esses primeiros clientes fize-
ram história acreditando no potencial da Unimed Centro 
Sul. São eles: Maria Osmarina N. Mendonça, Ana Eridan 
A. de Oliveira, João Batista de Lima, Francisco W. L. Leite, 
Ivanilda Alves C. Gurgel, Luiz Rodrigues Couras, Virgínia 
Maria P. Couras, Bruno Alves Gurgel, Francinildo C. Gur-
gel, Francisco C. C. Rodrigues, Maria Irismar A. Mendon-
ça, Renan Lima Araújo, Ivonete Araújo Nogueira, Antônio 
Rynaldo L. Araújo, Norma Lima V. Sales Moreno, Liduína 
Pereira da Silva, Maria Suzermane A. F. Paiva, Odilma 
Teixeira Dantas, Ângela Antunes Carvalho, Francisca A. 
S. Rodrigues, Francisca I. D. Nogueira, Josefa Gizeuda F. 
Araújo, Sara Raquel Melo Ferreira, José Welber V. Be-
zerra, José Wilton de Melo, Francisco Neuton A. Araújo, 
Rosemary O. S. Queiroz, Gabrielle O. Queiroz, Antõnio 
Queiroz Neto, Jus Nieria Teixeira Alves.

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
D. Lindalva Pires Albuquerque é uma pensionista de 70 
anos e cliente da Unimed Centro Sul há quase duas déca-
das. Natural do Sítio Canto, no município de Icó, ela afirma 
que escolheu fazer parte da Unimed, pois sempre ouviu 
falar no excelente atendimento prestado aos usuários. 
“Sempre que vou a uma consulta, sou muito bem atendida 
pelos funcionários da cooperativa e estou muito satisfeita 
com o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Unimed 
Centro Sul. Quando tenho oportunidade, indico a familiares 
e amigos”, conta D. Lindalva. Desta forma, a antiga cliente 
incentivou a irmã, D. Ana Pires Barreto Alencar, de 72 anos, 
a juntar-se a cooperativa no ano de 1999. Ambas são 
usuárias fieis e também fazem parte da família Unimed.
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OS PRIMEIROS COLABORADORES
Assim como os clientes, os colaboradores também ti-
veram um papel fundamental no desenvolvimento da 
cooperativa. Listamos aqui os primeiros parceiros da 
Unimed Centro Sul do Ceará. No ano de 1986 colabora-
ram os seguintes nomes: Afonso Horácio Filho e Luiza 
Helena Sales Barreto. Já no ano de 1987, tivemos Ber-
nadete Saraiva Jucá e Maria Ivoneide Gomes, José Ofelio 
Saraiva Diniz, José Flávio F. Martins e Douglas Romão 
Rodrigues. Em 1988, Acidalia Maria O. Lima foi parceira 
da cooperativa e Marcelo Rodrigues Paulino em 1989. 
Na década de 1990 os colaboradores foram: Eurico El-
cílio Cavalcante, Nadja Maria C. Barros Gilton Freitas de 
Melo, Sidronio Dantas de Lima, José Agenor Pires Bas-
tos, José Odilon A. Júnior, Adelian Teixeira Lima, José 
Garcia da Silva, Francisco Barbosa Agripino, Marta Celia 
G. Bezerra, Suely Maciel Guedes, Antonio Eudazio Ca-
valcante, Arleide Maria da Costa, José Edgar Santos e 
Pollyana M. R. M Barreto. A partir do novo milênio, cola-
boraram Suely Felipe A. Silva, Jeany Cristine Silva Rosa, 
Pierina Rejane B. Leite e Maria Sueli de A. Cavalcante.

ESTRUTURA INICIAL
A cooperativa esteve localizada na Rua Coronel Virgílio 
Correira, 31, Centro, desde sua fundação no ano de 1986, 
até o início do novo milênio. No começo, a estrutura era 
simples e composta por apenas uma sala que era utilizada 
para receber os pacientes. A atual sede se instalou na 
Rua Dr. João Pessoa, 630, também no Centro da cidade 
de Iguatu, há 15 anos juntamente com o nascimento do 
Laboratório Unilab. A cooperativa possui sede própria 
em um local privilegiado com conforto e facilidade de 
acesso para seus colaboradores, cooperados e clientes. A 
Gerência Administrativa tem a frente a Sra. Delma Carina.

UNILAB: 15 ANOS DE DIAGNÓSTICO
Fundado em maio de 2001, a unidade nasceu na área 
térrea do prédio da Unimed Centro Sul, na Rua Dr. João 
Pessoa, 630, no Centro da cidade de Iguatu e permanece 
nesse endereço até os dias atuais. Desde sua fundação, 
o Unilab mantém um quadro com 10 colaboradores que 
exercem diversas funções para uma melhor prestação 
de serviço aos usuários. São eles: recepcionistas, 
técnicas de laboratórios, assistente administrativo, 
bioquímico, gerente administrativo e serviços gerais.
 No início, os equipamentos utilizados para a realização dos 
exames, no UNILAB, eram o Micro 60 (hemogramas) e Bio 
200 (bioquímica). Hoje o laboratório dispõe de uma tecnologia 
avançada e moderna utilizando o Pentra 60 (hemogramas) 
e o Chem Well (bioquímica) automatizado. A Unilab atende 
exames de análises clínicas próprios e terceirizados. Entre 
os exames próprios estão os citopatológicos, bioquímicos, 
coprológico, uroanálise, líquido biológico, hematológico e 

hemostasia, imuno hematológico e sorológicos. Os exames 
terceirizados são os de hormônios, anatomopatológico, 
triagem neonatal, genética e toxicológicos.
 O Laboratório de Análises Clínicas foi reinaugurado, em 
2014, após uma reforma e o novo espaço ganhou um 
projeto moderno com um sistema de guichês eletrônicos 
exclusivos para atendimento aos clientes. Alguns serviços 
de atendimento também foram reestruturados como as 
autorizações, alterações cadastrais e 2ª via de boletos para 
dar mais agilidade, conforto e qualidade à família Unimed.  
A gerência do serviço tem a frente, a Sra. Rita de Cássia.

UNICLÍNICA:
PRONTO ATENDIMENTO

Este ano, a Uniclínica completou três anos de existência, 
tendo sido inaugurada em 17 de maio de 2013. Sua sede 
permanece no mesmo local de fundação: na Rua 15 de 
Novembro, nº 373 no Centro da cidade de Iguatu. Desde o 
início de suas atividades, o setor realiza consultas, aplicação 
de medicação, observação de pacientes, nebulização, 
eletrocardiograma e pequenos procedimentos como: a 
retirada de sinais, pontos e curativos, assim como suturas.
O Pronto Atendimento Uniclínica possui 07 profissionais 
que exercem as funções de recepcionista, técnico, 
enfermeiro e serviços gerais. A unidade também conta 
com 10 plantonistas. São eles: Dr. Álvaro Costa Marques 
(clínico geral), Dra. Ana Paula Bezerra da Silva (ginecologista 
e obstetra), Dra. Araly Alencar Braga (clínica geral e 
dermatologista), Dra. Carla Ityane Bezerra Lopes (clínica 
geral), Dr. Israel Nazareno C. Barroso (clínico geral), Dra. 
Jamily Cinthia de A. Uchôa (clínica geral), Dr. João Batista 
Moreno Neto (clínico geral), Dr. José Sávio Teixeira Pinheiro 
(clínico geral), Dra. Ryane Oliveira de Alcântra (clínica geral) 
e Dra. Tayanna Batista Vieira Teixeira (pediatra). 
A Sra. Rita de Cássia está a frente na gerência do serviço.
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HOMENAGEM PÓSTUMA 
Dr. Dalmir Carvalho:
Filho, Esposo e pai amado
AO MEU QUERIDO PAI,
Seu Francisco, [...] Dalmirzinho, Dr. Dalmir, [...] era 
tratado por muitos nomes. Para mim, pai, amigo e 
professor. [...] A tua história de luta, competência 
e dedicação à família e ao trabalho é exemplo para 
muitas pessoas. Por que teve que partir, meu Pai? [...] 
Será que é mesmo destino? Salvar tantas vidas e na 
hora do sofrimento e da morte não poder ser salvo, 
mas lutando até não suportar mais a doença e a dor. 
[...] você foi mesmo um herói. [...] O teu exemplo de 
garra, força e vontade de viver também se fez pre-
sente na tua doença e na tua morte. [...] Sei que tens 
consciência que cumpriu o teu papel como pai, como 
marido, como médico e como ser humano [...] Com 
relação a mim, papai, continuo sendo um grande ad-
mirador teu. Continuarei a minha batalha, tendo em ti 
o meu maior exemplo de profissionalismo, dedicação, 
humildade, simplicidade e amor ao próximo. [...] Que 
Deus nos conforte com a tua ausência. Fica em paz. 
[...]
Com amor, eternamente,
Dario Teixeira de Carvalho
(Carta escrita por Dr. Dario Carvalho no dia 07 de outubro 
de 2008)

Francisco Dalmir Alves de Carvalho nasceu no 
dia 30 de novembro de 1942 na cidade de Vár-
zea Alegre. Filho de Dario de Carvalho Pimpim e 

Vicencia Alves Bezerra, esposo de Telma Carvalho e 
pai de Dario Carvalho, Dalmir Carvalho e Duílio Carva-
lho, Dr. Dalmir tinha sua vida guiada pelo trabalho e 
pela família. Formou-se em Medicina no ano de 1972 
na Faculdade de Ciências Médicas (FESP) no Recife 
e especializou-se em Anestesiologia na Santa Casa. 
Possuía um grande conhecimento de cooperativis-
mo e, por isso, contribuiu muito para o crescimento e 
fortalecimento da Unimed Centro Sul do Ceará, como 
presidente e vice-presidente, com projetos sempre 

REGIÃO CENTRO SULReportagem: Viviane Bastos
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

Dr. Dalmir Carvalho e Sra. Telma Carvalho

éticos voltados ao progresso social e econômico da 
cooperativa. Era considerado uma pessoa de poucas 
palavras, apesar de verdadeiras e sinceras. Gostava 
de contar estórias engraçadas, contagiando todos a 
sua volta. Dr. Dalmir Carvalho partiu para seu descan-
so eterno no dia 29 de setembro de 2008 deixando 
seu legado e muitas saudades. 
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ENTREVISTA HISTÓRICA 
Dr. Hildernando Moreira,
decano da cooperativa
Filho de José Moreira e D. Ana Vivina Bezerra Mo-

reira, Dr. Hildernando José Bezerra Moreira, nas-
ceu em 05 de novembro de 1949, na cidade de 

Iguatu – CE, e é um dos fundadores da Unimed Centro 
Sul do Ceará e político da região. É casado com Maria 
de Fátima Teixeira Bezerra, que deu à luz a seus filhos, 
Márcio, Mauro, Hilana, Anderson, Rafael, Ana Gerda, 
Natália, Cristina, Hildernando Filho e Jeronimo, O gi-
necologista e obstetra estudou, em tenra idade, no 
Colégio Adahil Barreto e concluiu seus estudos, como 
secundarista, no Liceu do Ceará, em Fortaleza, no ano 
de 1968. Formou-se em Medicina pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC) no ano de 1974.
Dr. Hildernando Moreira é um dos cooperados que 
contribuiu, desde o início, para o desenvolvimento e 
valorização da profissão médica na região. Foi pre-
feito da cidade de Iguatu duas vezes, tendo sido, o 
seu primeiro mandato de 1989 a 1992 e o segundo 
de 1997 a 2000. Sua vida na política não para por aí. 
Também foi deputado estadual e presidente da Co-
missão de Saúde da Assembleia Legislativa em 1995 
e 1996.
Foi o primeiro diretor do Hospital Regional de Igua-
tu em 1994 e, também, diretor regional de saúde da 
Secretaria Estadual de Saúde em 1993 e 1994. Atual-
mente é aposentado do Ministério da Saúde e traba-
lha em sua clínica particular e nos hospitais Agenor 
Araújo e São Camilo em Iguatu. Nos seus momentos 
de lazer, o médico gosta de cuidar do seu jardim e de 
brincar com seus netinhos.

Dr. Hildernando Moreira é um dos 
cooperados que contribuiu, desde o início, 
para o desenvolvimento e valorização da 

profissão médica na região
Dr. Hildernando José Bezerra Moreira

REGIÃO CENTRO SUL Reportagem: Viviane Bastos
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR
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NOVO MODELO DE GESTÃO 
Organização do Sistema 
Estadual, Unimed Ceará
Ao assumirmos a direção da Federação das 

Unimeds do Estado do Ceará em 2000, 
constatamos as dificuldades financeiras de 

quase todas as Unimeds Operadoras de Planos 
de Saúde. Realizamos em 2001 um planejamento 
estratégico competentemente elaborado. Decidimos 
pela construção de um novo modelo organizacional. Das 
10 Unimeds Operadoras de Planos de Saúde, 7 (sete) 
foram transformadas em Unimeds Prestadoras de 
Serviços. Modelo ímpar no Brasil nesta época. Hoje, em 
avaliações trimestrais realizadas pela Unimed do Brasil, 
as Unimeds Operadoras de Saúde no Estado do Ceará, 
são classificadas em todos os indicadores financeiros 
como ótimas, caso único em todos os Estados do Brasil.
De relevante importância, é que hoje todas as Unimeds 
filiadas do Sistema Estadual Unimed – Unimed Ceará – 
Adquiriram capacidade para investimentos. Em sociedade 
com a Unimed Nordeste do Ceará e Unimed Ceará, 
construímos magnífica Policlínica no Pecém. Estamos 
construindo em sociedade com a Unimed Vale do 
Jaguaribe e médicos cooperados um Pronto Atendimento 
na cidade de Limoeiro do Norte, com inauguração prevista 
para janeiro de 2017. Outros investimentos estão em 
estudo, em fase de análise de viabilidade dos projetos, 
incluindo projeto da Unimed Centro Sul do Ceará.
Somos pioneiros na implantação do Registro Eletrônico 
em Saúde, com início em 2012, em projeto piloto na 
Unimed Cariri e hoje, em implantação em todo Estado do 
Ceará. O RES – Registro Eletrônico em Saúde, permite-
nos conhecer  o perfil epidemiológico dos nossos usuários 
para que possamos desenvolver políticas de saúde 
específicas melhorando a qualidade do atendimento, sua 
resolubilidade médica e controle de custos para melhor 
remunerar nossos médicos cooperados e prestadores de 
serviços. Em ação pioneira, com projeto piloto na Unimed 
Ceará, está em implantação o Cartão Virtual, tendo como 
meta incluirmos 500.000 usuários até janeiro de 2017. 
Nossa unidade política e alto nível de escolaridade 

REGIÃO CENTRO SUL

Dr. Darival Bringel de Olinda, presidente Unimed Ceará

da nossa equipe, são ferramentas insubstituíveis 
na elaboração, implantação e execução dos nossos 
projetos. Estamos investindo com objetivo de dotarmos 
uma excelente infraestrutura em saúde no Estado do 
Ceará, proporcionando melhores condições de trabalho 
e remunerações aos profissionais de saúde e facilitando 
o acesso dos usuários a serviços de alta qualidade com 
inovações tecnológicas em saúde, riqueza científica, 
humanização e resolubilidade médica. Fomos eleitas em 
2014 a Melhor Operadora de Planos de Saúde para se 
trabalhar no Brasil – pelo Great Place to Work – GPTW, 
mas queremos ser a melhor operadora de saúde no 
atendimento aos usuários do nosso Sistema Estadual 
Unimed, sedimentando cada vez o conceito de cidadania.
Parabenizamos e sensibilizados agradecemos a todos 
que formam o Sistema Estadual Unimed Ceará.

Conselheiro: Dr. Darival Bringel de Olinda
MÉDICO PNEUMOLOGISTA, PRESIDENTE UNIMED CEARÁ
CREMEC 1444 RQE 503



15Jornal do Médico, Ano XII, Edição 79 Novembro 2016, Unimed Centro Sul do Ceará 30 anosISSN 2447-9233

TRINTA ANOS DE AÇÕES
Promoção à saúde, 
valorização do cooperado, 
usuário e colaboradores

A Unimed Centro Sul do Ceará realiza diversas ações para a capacitação e valorização dos colaboradores, 
cooperados e usuários. A cooperativa é reconhecida como uma das pioneiras no estado do Ceará a cons-
cientizar a prática de exercícios físicos como forma de promoção à saúde e vem organizando diversas 

atividades voltadas para o incentivo a essa prática.
 A Unimed Centro Sul vem mostrando, ao longo dos anos, que se preocupa com o bem-estar da população 
da região e cumpre seu papel com responsabilidade social esclarecendo à comunidade a importância da pre-
venção às doenças através da adoção de hábitos de vida saudáveis. Relembramos aqui alguns dos eventos 
promovidos pela Unimed Centro Sul do Ceará com o intuito de reconhecer, valorar e apoiar a família Unimed.

Delma Carina, Gerente Administrativa Gerente do UNILAB E UNICLÍNICA, Sra. Rita de Cássia

Equipe UNILAB à direita Sra. Rita de Cássia e colaboradoras Unimed Centro Sul do Ceará

REGIÃO CENTRO SUL Reportagem: Viviane Bastos
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR
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OUTUBRO ROSA 

No ano de 2014, a Unimed Centro Sul em parceria 
com o Laboratório Unilab, promoveram evento dire-
cionado ao público feminino da região. A campanha 
“Outubro Rosa” surgiu para alertar às mulheres, so-
bre a importância nos cuidados contra as doenças do 
câncer de mama e colo de útero por meio dos exames 
de prevenção.
A cooperativa ainda ofereceu um desconto de 50% 
em todos os testes laboratoriais realizados, visando 
o encorajamento daquelas mulheres a procurarem o 
serviço. Para as que não podiam arcar com as despe-
sas de um plano de saúde, também foi ofertado um 
serviço de laboratório que cobrava um valor simbólico 
de R$50,00 para que elas pudessem realizar os exa-
mes de prevenção. 

NOVEMBRO AZUL

Depois do sucesso da campanha “Outubro Rosa”, a 
cooperativa decidiu promover o “Novembro Azul”, 
campanha voltada para a conscientização da pre-
venção do câncer de próstata nos homens. Também 
foi concedido 50% de desconto em todos os exames 
laboratoriais para diagnóstico da doença. Segundo a 
gerente administrativa da Unilab, Rita de Cássia, “As 
campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul” foram 
grandes marcos na promoção da qualidade de vida e 
saúde, com o trabalho em conjunto do Laboratório 
Unilab e da Unimed Centro Sul, estimulando a pre-
venção das doenças na saúde da mulher e do homem, 

oferecendo ainda a distribuição gratuita de mais de 
10 mil materiais promocionais no centro da cidade de 
Iguatu, entre outras cidades que compõem a abran-
gência do sistema Unimed daquela região”.

PASSEIO CICLÍSTICO 

A Unimed Centro Sul do Ceará realizou, no dia 6 de 
setembro de 2014, a primeira edição do Passeio Ci-
clístico através do Projeto Promoção à Saúde, que 
tem o intuito de ser um agente transformador e in-
centivador do bem-estar. O evento comemorou o Dia 
C, Dia de Cooperar, programa nacional realizado pela 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) que 
tem por objetivo melhorar as comunidades, promo-
vendo ações no âmbito da educação, esporte e res-
ponsabilidade social. 
O evento foi organizado pelas equipes da Unimed e do 
Laboratório Unilab e arrecadou 195kg de alimentos 
não perecíveis que foram revertidos em doações para 
a Creche São José e Casa de acolhimento padre José 
Marques. O passeio contou com a presença de 180 
ciclistas que fizeram um percurso de 10 km. Ainda foi 
oferecido o serviço de aferição da pressão arterial aos 
participantes do evento e à população.

ACADEMIA UNIMED

No dia 26 de janeiro de 2016, foi inaugurada, através 
das Unimeds Ceará e Centro Sul com apoio da Prefei-
tura de Iguatu, a Academia de Saúde Unimed, a pri-
meira academia ao ar livre da Unimed no interior do 
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Ceará aberta ao público. A estrutura local possui uma 
área de 121 m² e conta com 22 equipamentos ver-
sáteis com as seguintes finalidades: Funcional, Fit-
ness e Cardio. O evento de inauguração contou com a 
participação do presidente da Unimed Centro Sul, Dr. 
Paulo Henrique Fonseca Vieira, do prefeito da cidade 
de Iguatu, Aderilo Alcântara, do Deputado estadual, 
Agenor Neto, do diretor da Unimed Ceará, Dr. Walmir 
Pontes e demais parceiros. A academia é mais uma 
contribuição da família Unimed que oferece a popula-
ção mais uma forma de prevenir doenças.

AGITA CEARÁ

O Agita Ceará é um programa de combate ao seden-
tarismo e incentivo à atividade física, que tem como 
objetivo promover a conscientização da importância 
do exercício para a prevenção de doenças. No ano 
de 2016, a Unimed Ceará em parceria com a Unimed 
Centro Sul, promoveram o evento na Academia Uni-
med da cidade de Iguatu. As atividades desenvolvidas 
durante o Agita Ceará foram: passeio ciclístico, blitz 
de saúde com aferição de pressão arterial e Índice de 
Massa Corporal (IMC) e a prática de esportes, como 
vôlei e futebol. O evento é gratuito e reúne público 
diversificado, desde crianças até idosos. 

ENCONTRO SAUDÁVEL
NA EMPRESA

O Encontro Saudável na Empresa, é uma atividade que 
tem o objetivo de visitar empresas credenciadas à rede 
Unimed para verificar a saúde dos funcionários. Na ação 
são realizados exames de glicose, aferição de pressão, 
peso, altura e IMC. Também são ofertados trabalho sobre 
educação em saúde com a participação de nutricionistas e 
enfermeiros, que tratam sobre temas relacionados à ali-
mentação saudável e à prática de atividades físicas com 
os funcionários. A atividade sugere um fortalecimento 
com as empresas credenciadas ao sistema Unimed.

FÓRUM ESTADUAL DE VENDAS

Em 2015, a Unimed Ceará e a Unimed Centro Sul pro-
moveram o II Fórum Estadual de Vendas, evento des-
tinado à apresentação e ao diálogo sobre as atividades 
de marketing, vendas e administração das operadoras 
Unimed no Ceará.
Na ocasião, a cooperativa apresentou informações rela-
cionadas às atividades que fortaleceram seu crescimen-
to nos últimos anos, como a adesão à rede de recursos 
próprios (Unilab e Uniclínica), os escritórios de vendas e 
as ações de promoção à saúde. 
O fórum de vendas contou com a presença de 35 ges-
tores e empreendedores, que foram recepcionados pelo 
Presidente Dr. Paulo Henrique. Para o médico, “É uma 
satisfação poder receber este encontro e ter a oportuni-
dade de mostrar nossa estrutura, nosso envolvimento e 
esforço local em fortalecer a marca Unimed, proporcio-
nando crescimento direto na captação de novas vendas 
e fidelizando nossos clientes”. 

...se preocupa com o bem-estar 
da população da região e cumpre 
seu papel com responsabilidade 

social esclarecendo à comunidade 
a importância da prevenção às 
doenças através da adoção de 

hábitos de vida saudáveis.
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UNIMED/CDL

Ainda em 2015, foi firmada uma parceria entre a Uni-
med Ceará, Unimed Centro Sul e a Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL) de Acopiara, visando acesso aos 
planos de saúde da Unimed e o fortalecimento do 
atendimento aos associados na região de Acopiara. 
A parceria aconteceu no dia 29 de maio e foi intitula-
da UNIMED/CDL. Também foram oferecidos serviços 
para os participantes como avaliação de IMC e verifi-
cação de pressão arterial. 

...é reconhecida como uma 
das pioneiras no estado do 

Ceará a conscientizar a prática 
de atividades físicas como 

forma de promoção à saúde 
e vem organizando diversas 

atividades...

EVENTOS CIENTÍFICOS

A cidade de Iguatu é considerada um importante 
polo da obstetrícia e ginecologia do estado do Cea-
rá. Em junho de 2015, foram realizadas a 37ª Jornada 
Cearense de Ginecologia e Obstetrícia e a VI Jornada 
Iguatuense de Ginecologia e Obstetrícia. Ambos os 
eventos, foram organizados pela Sociedade Cearense 
de Ginecologia e Obstetrícia com o apoio da Unimed 
Centro Sul do Ceará.
 O evento contou com a participação de obstetras, gi-
necologistas, estudantes, autoridades e professores 
universitários para debaterem temas que dizem res-
peito à assistência às mulheres gestantes e a redu-
ção da mortalidade materna e infantil.

DIA DO MÉDICO
No dia 17 de outubro de 2014, a Unimed Centro Sul 
do Ceará realizou uma homenagem, que é tradição da 
cooperativa, aos seus médicos. O evento aconteceu 
na AABB de Iguatu e reuniu convidados e autorida-
des da região. O objetivo de promover comemorações 
como esta é fortalecer os laços do cooperativismo e 
proporcionar momentos de integração entre a equi-
pe. A Unimed Centro Sul demonstra, assim, que se 
empenha em valorizar e fortalecer os profissionais 
demonstrando sua importância para a sociedade.








