


Josemar ARGOLLO
CEO Jornal do Médico 

Profissional de Marketing
MBA em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais

Membro Honorário da SOBRAMES/CE
atendimento@jornaldomedico.com.br

Skype: argollomarketing

Unimed Ceará, 35 anos de transformação 
na saúde suplementar de qualidade

Revista Jornal do Médico®, Ano 
XVI, Nº 123/2020 Outubro [Dia do 
Médico] | ISSN 2447-9233, Josemar 
Argollo Ferreira de Menezes-ME, 
CNPJ: 24.780.958/0001-00. Marca 
registrada junto ao INPI, Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial.

CEO: 
Josemar ARGOLLO

Fundadores 
Jornalista Juvenal Menezes (DRT-
CE 1947) In Memoriam e 
Sra. Nahimi Argollo de Menezes

Assessoria Editorial 
Jor. Anatalice Rodrigues (DRT-CE 3548)

Revisão e Copy-Desk 
Profa. Márcia Linhares Rodrigues

Consultoria em Arte/Diagramação 
Studio Uhul 
Contribuíção Fotográfica 
Suelena Moreira, Banco de 
Imagens Unimed Ceará, COAPH e 
Jornal do Médico®.

Envie-nos suas sugestões
Se você tem uma idéia 
para algo que devemos 
abordar, envie um e-mail 
para: atendimento@
jornaldomedico.com.br

Visite nosso Blog
Para mais conteúdos de 
qualidade ou edições 
anteriores, acesse www.
jornaldomedico.com.br

Revista Jornal do Médico®, 
Excelência e Credibilidade Editorial

Fundado pelo Jor. Juvenal Ferreira 
de Menezes (In Memoriam) em 18 
de Outubro de 2004 (Dia do Médico).

PUBLICAÇÃO RECONHECIDA:

Câmara Municipal de Fortaleza 
(Requerimento Nº 2240/2014 
Vereador Dr. Iraguassú Teixeira)

Assembleia Legislativa do Ceará 
(Requerimento Nº 860/2019 
Deputado Dr. Guilherme Landim)

Academia Cearense de Medicina 

CONTATOS

Whats App: [85] 9.9667.3827

atendimento@jornaldomedico.com.br

O teor dos textos publicados é de 
responsabilidade dos autores, não 
exprimindo, necessariamente, a opinião 
da redação.

Estamos no Facebook, Instagram 
e no App. Faça check-in para ver 
o que está acontecendo hoje!

Caro(a) leitor(a), ao completarmos 16 anos de trajetória nesse Dia do Médico de 
2020, enche-nos de orgulho de acompanhar mais um capítulo da nossa história 
com a bravura destemida de médicos, médicas e profissionais da saúde no 
enfrentamento da pandemia de COVID-19. É verdade que a pandemia ainda não 
acabou, mas o empenho e dedicação desses abnegados profissionais, nem lockdown 
os impedem. Muito obrigado por tudo isso! Parabéns!

A capa da nossa revista impressa traz a excelência e credibilidade da COAPH 
Saúde, que vem se aperfeiçoando ainda mais no oferecimentos de soluções em 
saúde com inúmeros serviços qualificados e dotados de profissionais do mais alto 
gabarito.

Nos editoriais seguintes da revista, trazemos conteúdos relatando a posse 
histórica na Academia Cearense de Medicina de maneira virtual, para empossar 
o nosso conselheiro Prof. Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão naquela arcádia; 
nossa homenagem aos 35 anos da Unimed Ceará, presidida pelo renomado Dr. 
Darival de Olinda; o CREMEC saudando o Dia do Médico; os 30 anos do Hospital 
Geral de Brejo Santo Dep. Welington Landim, a homenagem póstuma da Unimed 
Sobral ao saudoso cooperado Dr. Cruz; os trabalhos do Hospital Unimed Sobral 
no enfrentamento da COVID, além dos artigos dos nossos conselheiros Marcelo 
Gurgel e Ana Margarida.

Caro(a)s leitore(a)s, tenham uma ótima experiência com os conteúdos da nossa 
revista impressa que foi feito com muito carinho.

Confiram também a nossa atuação digital, onde todo mês trazemos o que há de 
melhor em informação e atualização da Medicina e Saúde com revista, blog e 
outros mais. Acesse nosso site www.jornaldomedico.com.br ou Aplicativo Jornal 
do Médico® (iOS e Android) e fique sempre atualizado com exclusividade.

Até o próximo número! Feliz Dia do Médico! Boa leitura! #usemáscara

Uma homenagem 

da Unimed Fortaleza 

a todos os médicos.

Em um ano tão 

cheio de desafios, 

a sua força foi 

capaz de salvar 

ainda mais vidas.

Neste 18 de outubro, 

agradecemos pela 

sua coragem  

e compromisso 

em cuidar das pessoas.

Sua vocação 
é inspiradora!
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UNIMED CEARÁ
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O QUE VOCÊ VAI LER NESTA EDIÇÃO

ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA
POSSE DO DR. PEDRO HENRIQUE SARAIVA 
LEÃO NA PRESIDÊNCIA DA ARCÁDIA

16

CREMEC, DIA DO MÉDICO 
SALVE ARS MÉDICA

A prática médica mundial tem se revestido de 
modificações até alcançar o patamar que se 
observa em nossos dias: técnica e eticamente.

Os registros ainda na pré-história e Antiguidade 
Ocidental - mesopotâmicos (Código de Hamurábi), 
egípcios (1ª mulher médica), gregos (Asclépio, 
caduceu, Escola de Cós e o Juramento Hipocrático) 
e romanos (formulações galênicas) - já denotavam 
o médico como homem de cultura.  No período 
medieval: formação nas faculdades e fundação 
dos hospitais, além da Idade Moderna que se 
descortinou com vultos como Andreas Vesalius 
(Anatomia) e William Harvey (Fisiologia). Os séculos 
XIX e XX apontaram uma clareza solar na evolução 
da Medicina: Röentgen, Virchow, Claude Bernard,  
Koch, Sabouraud, o “Século dos Cirurgiões”, os 
antibióticos, os hormônios, os transplantes de 
órgãos, a reprodução assistida são marcantes 
fortalecimentos técnicos, sem olvidar a crescente 
preocupação com a deontologia, frente à publicação 
de diversos Códigos de Ética Médica que nortearam 
os facultativos.
No estado do Ceará, desde as primitivas práticas 
médicas pelos silvícolas, passando pelos padres 
jesuítas; além das pioneiras missões militares e 
religiosas que aportaram com médicos europeus, 
muito floresceu a Medicina. Nas terras alencarinas: 
o Hospício da Ibiapaba, o Hospital da Jacarecanga, 
Dr. José Lourenço (1º médico cearense), Visconde 
de Saboia (sobralense, diretor da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro e obstetra da Princesa 
Isabel), as Santas Casas de Misericórdia, os Cursos 
de Medicina (do inaugural na UFC até os hodiernos); 
as instituições médicas cearenses se ombreiam com 
múltiplos serviços de referência.
Face ao exposto, o 18 de Outubro - Dia do Médico, 
torna-se momento oportuno para valorar o realizado 
pelos médicos antecessores e, tal qual Janus - a 
divindade romana que, com face dupla, simboliza o 

Autor: Renato Evando Moreira Filho
CONSELHEIRO CORREGEDOR DE SINDICÂNCIAS DO CONSELHEIRO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ.
PROFESSOR DOUTOR DE MEDICINA LEGAL, DIREITO MÉDICO E ÉTICA MÉDICA/UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. 

passado e o por vir – perguntarmo-nos: qual o futuro 
que desejamos a Medicina? Em que posso contribuir 
nesta construção?
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Conselheiro: Acad. Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva
MÉDICO E MEMBRO DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA CADEIRA Nº 18,

PRESIDENTE DA SOBRAMES, CREMEC Nº 2412, RQE Nº 589
E-MAIL: MARCELO.GURGEL@UECE.BR

PLÍNIO CÂMARA:   
Ares renovados na ACM

Plínio José da Silva Câmara nasceu em Fortaleza, 
em 30/03/1955, filho de José Bonifácio Paiva 
Câmara e Terezinha Silva Câmara.

Ingressou, no Curso de Medicina da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), em 1974, diplomando-se 
médico em dezembro de 1979. Quando universitário, 
foi estagiário da Casa de Saúde São Raimundo, 
hospital que lhe possibilitou a salutar convivência 
com notáveis e experientes clínicos de Fortaleza.
Cumpriu residência médica de Clínica Médica do 
Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) da UFC, 
nos anos de 1980 e 1981, oportunidade de que se 
valeu do aprendizado propiciado por seus excelentes 
preceptores, especialmente dos professores Paulo 
Marcelo Martins Rodrigues e Célio Brasil Girão. Da 
sua formação clínica, habilitou-se como formidável 
internista, mas escolheu abraçar a especialidade de 
Pneumologia.
De 1985 a 1987, Dr. Plínio Câmara realizou, em Porto 
Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
o Mestrado em Ciências Pneumológicas, concluindo-o 
com a defesa da dissertação intitulada “Tabagismo e 
leucograma”, conduzida sob a orientação do Prof. Dr. 
Mario Rigatto.
Completou a sua formação profissional, em 1992, 
com estágios de aperfeiçoamento em radiologia 
torácica, na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre e, em Broncoscopia, no Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre, passando-se então a 
lidar com importantes campos de atuação da sua 
especialidade médica.
Admitido por concurso público, ocorrido em 1982, ele 
assumiu o cargo de médico da Secretaria da Saúde do 
Estado, sendo lotado no Hospital Geral Dr. César Cals 
(HGCC), no qual trabalha exercendo diversas funções: 
assistência aos pacientes, realização de provas 
funcionais respiratórias e broncoscopia e preceptoria 
de médicos residentes e internos de Medicina. Ele 
foi, por mais de trinta anos, um diligente médico 
do HUWC, tendo inclusive chefiado o Serviço de 

Pneumologia, do qual encontra-se hoje aposentado.
Por sua dedicação e competência ao longo de 
quase quatro décadas de atuação, Plínio Câmara 
foi homenageado, pela direção do HGCC, diante da 
aclamação dos colegas do corpo clínico, ao nomear 
o setor de Pneumologia desse hospital de Unidade 
Doutor Plínio Câmara.
Ao lado da sua atividade no serviço público, o Dr. Plínio 
Câmara mantém um concorrido consultório para 
atendimento de uma expressiva demanda privada, 
mercê do reconhecimento dos seus pares que o têm 
como uma das principais referências da Pneumologia 
no Ceará.
Em 22/11/2019, foi empossado na Academia 
Cearense de Medicina (ACM) como ocupante da 
cadeira 54, patroneada pelo Dr. Francisco Aluísio 
Pinheiro, anteriormente ocupada pelo Ac. José 
Ronaldo Mont’Alverne, sendo saudado pelo Ac. José 
Eduilton Girão.

PAULO REIS:  
Reforço da Urologia 
na ACM
Paulo Henrique de Moura Reis nasceu em Oeiras-PI, 

em 24/04/1957, filho de Joaquim Madeira Reis e 
Maria Laís de Moura Reis. Ingressou na Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), em 
1976, diplomando-se em março de 1982.
Cumpriu, no Hospital Geral de Fortaleza, residência 
médica (RM) em cirurgia geral e em urologia, obtendo 
os títulos de especialista. Completou a sua formação 
pós-graduada na Universidade de São Paulo, com a 
especialização em Sexualidade Humana.
Logo após a conclusão da a primeira RM, engajou-se, 
temporariamente, no serviço militar, sendo Segundo 
Tenente da Reserva do Exército Brasileiro de 2ª classe 
do quadro de médicos.
Entre as suas atividades profissionais, foi médico da 
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, do Ministério 
da Saúde e da Universidade Federal do Ceará, lotado 
no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) 
da UFC. Nesses cargos, exerceu as funções de chefe 
da Clínica Cirúrgica da Coordenadoria dos Pacientes 
Externos do Hospital Geral de Maracanaú e chefe de 
Equipe do Serviço de Emergência do HUWC.
Paulo Reis atuou no ensino médico como professor 
convidado da disciplina de Urologia do Curso de 
Medicina da UFC e preceptor da RM em Urologia do 
HUWC.
Em relação à sua participação em entidades 
associativas, foi membro da Comissão Científica da 
Sociedade Brasileira de Urologia-Ceará; presidente 
da Comissão de Ética e Defesa Profissional da 
Sociedade Brasileira de Urologia-Ceará; primeiro 
superintendente fundador da Cooperativa de 
Urologistas do Estado do Ceará; e coordenador da 
Câmara Técnica de Urologia do Conselho Regional de 
Medicina do estado do Ceará.
Da sua produção científica, constam as publicações de 
três capítulos de livros e dois artigos; apresentou cinco 
trabalhos nos Congressos Brasileiros de Urologia. 

Além disso, publicou quatro artigos de opinião, sendo 
três no Jornal da SBU-CE e um no jornal O Povo.
Como reconhecimento dos seus méritos profissionais 
e de cidadão foi alvo de algumas homenagens 
institucionais.
Em 22/11/2019, foi empossado na Academia 
Cearense de Medicina (ACM) como ocupante da 
cadeira 58, patroneada pelo Dr. José Alves Fernandes, 
anteriormente ocupada pelo Ac. Maurício Cabral 
Benevides, sendo saudado pelo Ac. José Eduilton 
Girão.

Conselheiro: Acad. Dr. Marcelo Gurgel Carlos da Silva
MÉDICO E MEMBRO DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA CADEIRA Nº 18,
PRESIDENTE DA SOBRAMES, CREMEC Nº 2412, RQE Nº 589
E-MAIL: MARCELO.GURGEL@UECE.BR
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JEAN-MARTIN CHARCOT 
o pai da neurologia

Jean-Martin Charcot, nasceu em Paris, em 
29/11/1825, e faleceu em Montsauche-les-
Settons, em 16/08/1893, com 67 anos. 

Filho de Simon-Pierre Charcot e de Jeanne 
Georgette, era o mais velho de quatro irmãos. Teria 
sido um pintor talentoso, se seu pai não o tivesse 
encaminhado para a medicina. Em 1864, com 39 
anos, Charcot casou-se com Victoire Augustine 
Durvis (1834-1899), uma viúva rica, dez anos mais 
jovem. Da união com Charcot, nasceram Jeanne 
Charcot, em 1865, e Jean-Baptiste Charcot, em 
1867, o famoso médico oceanógrafo.  

Dominando várias idiomas como: francês, inglês, 
alemão e italiano, Charcot leu a literatura médica 
nessas línguas, adquirindo vasto conhecimento. Em 
1853, ele obteve seu diploma de médico. Tornou-se 
prof. na Univ. de Paris (1860-93) e criou uma clínica 
de neurologia no Hospital Salpêtrière. 
 
Professor de extraordinária competência, atraiu 
alunos de vários países. Em 1885, Sigmund Freud 
(1865-1939) foi seu aluno. O emprego da hipnose por 
Charcot, para curar a histeria, estimulou o interesse 
de Freud nas origens psicológicas da neurose.  

Ao lado de Guillaume Duchenne (1806-1875), 
Charcot fundou a neurologia moderna. A partir de 
1866, deu aulas memoráveis no Hospital Salpêtrière. 
Uma delas, sobre histeria, foi plasmada pelo pintor 
André Brouillet (1857-1914), em 1887, com o título 
– A Lição Clínica do Doutor Charcot (Une leçon 
clinique à la Salpêtrière).  

Charcot descreveu a esclerose múltipla, a esclerose 
lateral amiotrófica (ELA), conhecida como “doença de 
Charcot”. Contribuiu em estudos das doenças: atrofia 
muscular progressiva, siringomielia, neurosífilis, 
paralisias, epilepsia e outras.

Publicou inúmeras obras e foi membro de l’Académie 
Nacionale de Médecine et l’Académie des sciences. 
Recebeu o “Prix Scientifique Montyon” e foi 
condecorado pela “Légion d’honneur: commandeur”. 
Foi médico e amigo pessoal de Dom Pedro II do Brasil. 
Ao morrer, em 1893, deixou um legado inestimável 
para a medicina.

UNIMED CEARÁ
Legado de 35 anos no 
Cooperativismo Médico

No momento em que completa 35 anos de 
atividades, a Unimed Ceará se consolida como 
uma empresa eficiente, visionária, ética e 

dotada de uma gestão exemplar. Agregando em seu 
corpo funcional profissionais altamente qualificados 
e compondo sua estrutura médico-hospitalar com 
equipamentos modernos e efetivos, ela se posiciona 
como uma instituição preparada para o atendimento 
multifocal e voltado para a segurança de seus 
pacientes, médicos afiliados, funcionários e sociedade 
em geral.

Pode-se afirmar, assim, que o sucesso da Unimed 
Ceará, reconhecida como uma das empresas mais 
sólidas no âmbito do atendimento em saúde, 
relaciona-se com o trabalho árduo de diversos 
profissionais que, no decorrer dos anos, doaram seu 
tempo, suor e expectativas em prol da construção 
de uma entidade desse porte. Cabe ressaltar, desse 
modo, toda a força e impacto da atuação do renomado 
médico Dr. Darival Bringel, figura emblemática e 
respeitada no país inteiro como um profissional 
ético, focado, talentoso e disposto a trabalhar em 
prol de uma saúde qualitativa. Ao longo dos anos, a 
instituição foi conquistando o respeito e o prestígio no 
segmento das operadoras de planos de saúde, não só 
em nosso estado, como em todo o Brasil, tendo sido 
reconhecida, inclusive, pelo Sistema Nacional Unimed 
como uma das três melhores do país segundo seu 
modelo de gestão.

Cabe destacar, ainda, a duradoura e firme parceria 
entre a Unimed Ceará e o Jornal do Médico. Parceiro 
estratégico, o Jornal do Médico homenageou os 35 
anos da Unimed Ceará por meio de diversas atividades, 
como a publicação de notícias nas mídias digitais e 
realização de uma revista ampla que contempla os 

diversos setores dessa instituição, revelando ao 
público leitor os bastidores do sucesso do maior 
conglomerado de atendimento médico do estado do 
Ceará. Desse modo, o Jornal do Médico se orgulha da 
referida parceria e parabeniza a Unimed Ceará por 
seus inúmeros benefícios gerados à sociedade. 

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

Autor: Argollo
CEO JORNAL DO MÉDICO, MEMBRO HONORÁRIO SOBRAMES CEARÁ

ATENDIMENTO@JORNALDOMEDICO.COM.BR

Dr. Darival Bringel, presidente Unimed Ceará
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Reportagem: Capuccino Press

EXECELÊNCIA EM SAÚDE
COAPH Saúde traz 
variedade de serviços 
para cooperados e 
consolida referência no 
setor da saúde 

Com o objetivo de proporcionar um atendimento 
diferenciado na área da saúde e de oferecer um 
time de profissionais qualificados em diversas 

especialidades aliada a uma gestão competente 
e humanizada na prestação de serviços pré-
hospitalares, a Cooperativa de Atendimento Pré-
Hospitalar (COAPH) é referência em atendimento 
médico no estado do Ceará e em todo país.

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 
• ÁREA PROTEGIDA
Por meio do serviço de Área Protegida disponibilizado 
pela equipe da COAPH, residências, condomínios 
e empresas são assistidos durante 24 horas por 
uma ambulância com equipe médica composta por 
profissionais de diversas especialidades, garantindo 
o atendimento rápido e imediato, assim que 
acionado, para a solução de ocorrências. 
O atendimento pré-hospitalar é feito no local 
e, caso seja necessário a remoção do paciente, 
o encaminhamento é feito para o hospital de 
preferência. A cooperativa oferece também como 
diferencial treinamentos em APH (Atendimento 
Pré-Hospitalar) para colaboradores ou moradores 
da área física de cobertura.  

• SOCORRO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

O serviço de atendimento a pacientes que se 
encontram em quadros de urgência ou emergência 
funciona por meio da remoção e transporte intra-
hospitalar, além de atendimentos eletivos, serviços 
ambulatoriais e exames de imagem que sejam 
necessários de acordo com o quadro de cada paciente
.
• COBERTURA DE EVENTOS 
Para a cobertura de eventos abertos ao público, 
a COAPH disponibiliza desde ambulâncias das 
unidades de suporte básico de vida (convencionais) 
ou unidades de suporte avançado, composto com 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) até a montagem 
de um ambulatório no local de acordo com as 
exigências do evento, garantindo uma resposta 
rápida e segura para as pessoas em momentos de 
emergência. 

• BOTÃO DA VIDA
O botão de emergência é um serviço indicado 
primordialmente para pacientes com doenças 
crônicas e idosos, já que, através da funcionalidade, 
é disponibilizado um botão interligado à central 
de atendimento da COAPH. Quando acionado, 
em caso de emergência, o equipamento mobiliza 
imediatamente uma equipe de atendimento pré-
hospitalar da COAPH com orientação remota e 
atendimento presencial.

HOME CARE
• INTERNAÇÃO DOMICILIAR
O serviço de internação domiciliar é indicado para 
pacientes com quadros de doenças crônicas ou 
agravadas ou estáveis e paliativos com cuidados 
que superam os oferecidos pela atenção primária 
em hospitais. O principal diferencial do serviço é que 

Dr. Newton Lacerda, Presidente COAPH

o paciente tem como possibilidade internar-se em 
casa, perto dos familiares e no conforto do lar.  
• SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (SAD)
Realizado de forma programada na residência do 
paciente por uma equipe com profissionais de 
diferentes especialidades, o recurso é indicado para 
pacientes com sequelas ou doenças crônicas com 
baixa ou nenhuma possibilidade de recuperação. 
A assistência domiciliar conta também com plano 
de cuidados individualizados e visitas domiciliares 
periódicas da equipe da COAPH, composta por 
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais e psicólogos.

• PARCERIA GRUPO SÃO CARLOS E COAPH
Com o objetivo de trazer mais conforto e serviços 
para a casa dos pacientes, dois gigantes do setor de 
saúde, o Grupo São Carlos e a Coaph (Cooperativa 
de Atendimento Pré e Hospitalar), firmaram uma 
parceria para levar serviços mais complexos aos 
atendimentos realizados via home care. Entre o 
leque disponibilizado aos cooperados, estão exames 
de imagens como raio-x, ultrassom, ultrassom com 
doppler e eletroencefalograma, além de exames 
laboratoriais que podem ser feitos em casa.
Núcleo de ensino e pesquisa

• PÓS-GRADUAÇÃO EM APH  E CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO
Além dos serviços ligados diretamente aos cuidados 
emergenciais de saúde, a COAPH também oferta 
cursos de ensino superior em extensão e pós-
graduação em Atendimento de Emergência Pré-
Hospitalar. O objetivo é capacitar profissionais da 
saúde envolvidos em todas as dimensões da urgência, 
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José Bonifácio, Fortaleza - CE
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Dr. Gilson, Superitendente de APH

Dr. Pires, Superitendente do Total Care e COAPH Saúde Porto das Dunas

Dr. Hugo, Superintendente de Tecnologia e Infomedicina

Filipe França, Gestor CcomercialDaniel, Superintendente Administrativo

aprimorando o atendimento ao paciente crítico nas 
diferentes fases da vida – bem como desenvolver 
habilidades em procedimentos emergenciais. 
O público-alvo dos serviços educacionais são 
profissionais graduados em medicina e enfermagem 
com turmas separadas e contam com certificado de 
pós-graduação com 1.200 horas-aula (12 meses).  

• LEI LUCAS (UMA PARCERIA COM A CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA)
A COAPH também possui iniciativas voltadas para 
escolas em que, por meio da Lei Lucas e a parceria com 
a Cruz Vermelha, ministra treinamento específicos para 
profissionais de educação em escolas, visando garantir 
a saúde de meninos e meninas. A Lei Lucas (Lei Federal 
13.722/2018) tornou obrigatória a capacitação em 
primeiros socorros para professores e funcionários de 
escolas públicas e particulares brasileiras.

PRONTO ATENDIMENTO PORTO DAS DUNAS
O Pronto Atendimento 24 h é um modelo exclusivo 
de atendimento de saúde lançado inicialmente na 
região do Porto das Dunas, em Aquiraz. O serviço, 
além de contar com uma base 24 h do APH, conta 
com apoio médico para procedimentos eletivos e 
de urgência e emergência, exames laboratoriais e 
de imagem e até atendimento em domicílio. Vale 

lembrar que esse é um atendimento que comporta 
pacientes adultos, pediátricos e neonatais.

Para a COAPH, o serviço é de grande importância, 
não apenas pelo atendimento a uma região turística 
e pouco assistida na região Metropolitana de 
Fortaleza, mas por criar um modelo de empresa que 
vai bem além do que é uma cooperativa.

ESCUDO PROTEC
A Escudo Protec é uma empresa do Grupo COAPH 
especializada em sanitização e dedetização de 
ambientes que tem o objetivo de transformar 
espaços em locais seguros para convivência.

• DEDETIZAÇÃO 
Essa ação é feita por intermédio de um serviço de 
desinfecção altamente
eficaz contra vírus, bactérias e fungos e executada 
por profissionais especializados que atuam como 
agentes de saúde.

• SANITIZAÇÃO 
O serviço de sanitização reduz muito o risco de 
contaminação nas áreas tratadas e é eficiente 
contra a COVID-19 e outras doenças transmissíveis 
nos ambientes.

INFOMEDICINA
A infomedicina trata do uso das modernas 
tecnologias da informação e telecomunicações 
para o fornecimento de informação e atenção 
médica a pacientes e outros profissionais de saúde 
a distância. A Coaph Saúde dispõe de um médico 
virtual, nominado de Dr. Play, para tirar dúvidas 
dos seus cooperados e prestar um atendimento de 
excelência também via internet.  

NOVOS SERVIÇOS – TOTAL CARE E HOSPICE
A COAPH Saúde planeja abrir novos 
empreendimentos em Fortaleza que vão ampliar 
a cobertura dos serviços da cooperativa. Entre os 
projetos, está a abertura do Total Care, nova clínica 
de pronto atendimento com estrutura completa 
e de alto padrão, que terá serviços de exames de 
imagem e laboratoriais, além de plantão 24 h. O 
Total Care atenderá diversos convênios parceiros da 
COAPH Saúde e fará atendimentos particulares. O 
empreendimento ficará localizado no município do 
Eusébio e a expectativa é que seja inaugurado no 
segundo semestre de 2021. 

HOSPICE
Outro projeto é o Hospice, instituição focada em 
cuidados paliativos para pacientes com doenças em 
estágio avançado. O serviço tem um atendimento 
mais humanizado,  com a própria arquitetura 
se destacando por ser diferente de um hospital 
tradicional, buscando um ambiente mais leve, com 
muitas plantinhas, pet-friendly, acomodamento 
mais confortável para os acompanhantes, entre 
outras adaptações. O hóspice da COAPH Saúde terá 
capacidade para cerca de 110 leitos e tem previsão 
de inauguração no ano de 2022. 
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A Academia Cearense de Medicina, uma das 
entidades mais respeitadas e tradicionais do 
estado, empossou como presidente, no mês 

de julho, o ilustre médico dr. Pedro Henrique Saraiva 
Leão. Reconhecido como um dos mais renomados 
profissionais da área médica da região Nordeste, 
exemplo de ética, profissionalismo e inovação, tem 
se destacado nas diversas áreas em que atua (ensino, 
literatura, medicina) e permanece com o intuito base 
de fortalecer o âmbito da saúde em seu estado natal.

Por meio eletrônico, devido à pandemia do novo 
coronavírus, dr. Pedro Henrique Saraiva Leão 
tomou posse nesse importante cargo. Segundo ele, 
“nosso único compromisso será com a ciência e a 
ética, verdadeiros lares e penates desta instituição. 
Estaremos, assim, infensos a quaisquer vírus político-
partidários intervenientes. Essa associação de 
facultativos melhor serviria à comunidade, integrando 
realmente os conselhos de saúde, franqueando-lhes 
sua experiência”.

Em seguida, ciente da importância da ACM como 
agremiação que pensa o futuro, dr. Pedro Henrique 
disse que “destarte viceja este grêmio singular, 
inspirando-se no passado, para melhor absorver 
o presente, robustecendo-se para o futuro. 
Aguardemos, apercebidos, o “admirável mundo 
novo”, previsto por Aldous Huxley, em 1932, com as 
revoluções bio e nanotecnologias, os respirócitos, 
a robótica, a reversine, e os ‘cyborgs’ – homens/
máquinas.”

Em discurso carregado por uma singular 

Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

ACADEMIA DE MEDICINA
Posse do Dr. Pedro 
Henrique Saraiva Leão na 
presidência da arcádia

expressividade poética, o reconhecido médico recebeu 
cumprimentos entusiasmados dos participantes da 
videoconferência. Ele agradeceu a diversos membros 
da ACM, como “o próprio Vladimir Távora Fontoura 
Cruz – sol desta casa - “plus” José Iran dos Santos, 

José Wilson Accioly, Manassés Claudino Fonteles, 
João Evangelista Bezerra Filho, João Martins de Souza 
Torres, Sebastião Diógenes Pinheiro. Outros tive, já 
convocados para um “recall” nas oficinas do Senhor. 
Orgulhoso, reconhecido, cito seus nomes: Antero 
Coelho Neto, Hélio Cirino Bessa, José de Aguiar 
Ramos, Sérgio Gomes de Matos. Pois, graças a esses, 
e àqueles, subo hoje a este palco, inaugurando-me 
como presidente da Academia Cearense de Medicina”.

Assim, diante dessa nova empreitada, foram 
estabelecidas algumas metas: colaboração 
com órgãos médicos; medicina e literatura; 
reconhecimentos e homenagens; e divulgação de 
atividades. Quanto à primeira meta (colaboração com 
órgãos médicos), dr. Pedro Henrique informou que a 
colaboração a ser realizada pela ACM às entidades 
médicas oficias é de salutar importância. Desse 
modo, pretende-se franquear atividades em conjunto 
com a Escola de Saúde Pública, as Secretarias de 
Saúde Estadual e Municipal, a Fiocruz e o Núcleo 
de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos 
(NPDM) da Universidade Federal do Ceará.

Em relação à segunda meta (Medicina e Literatura), 
o presidente ressaltou a importância da literatura de 
ficção na arquitetura intelectual do médico. Segundo 
ele, essa ligação entre medicina e literatura levou a 
inclusão dessa disciplina nos cursos médicos norte-
americanos, desde o ano de 1972. Assim, buscar-
se-á a integração entre áreas tão importantes para 
a sociedade.

No que concerne ao reconhecimento de profissionais, 
ele informou que a ACM irá homenagear, por meio 
de medalhas, certificados e comendas, pessoas e 
instituições valorizadoras da medicina no estado do 
Ceará. Em relação ao quarto objetivo (divulgação), 
a ACM trabalhará com a promoção de boletins 
semestrais que propagarão suas atividades científicas 
e filantrópicas, tendo por público-alvo a sociedade 
em geral.

Profissional destacado em diversas áreas, 
especificamente a coloproctologia, o dr. Pedro 
Henrique Saraiva Leão conta com mais de 50 anos 
como professor, sendo ainda médico, poeta e escritor, 
e tendo recebido diversos prêmios pelo trabalho 
realizado no decorrer de seus serviços. Ele se formou 

no curso medicina em 1963, pela Universidade 
Federal do Ceará e recebeu, em 2006, diploma de 
Notório Saber pela mesma instituição. Entre outras 
atividades, em 1968, se tornou membro titular 
da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a qual 
presidiu nos anos de 1981 e 1982. 

Em 1975, fundou em Fortaleza, o Clube de 
Colostomizados do Brasil, o primeiro do país. É 
membro-fundador do Colégio Brasileiro de Cirurgia 
Digestiva, em São Paulo. Em 2003, recebeu a Medalha 
Barca Pellon, a maior comenda médica do estado 
do Ceará e, em 2016, foi agraciado com o Troféu 
Sereia de Ouro. É ex-presidente estadual e nacional 
da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores 
(SOBRAMES), além de titular da Academia Cearense 
de Medicina e da Academia Cearense de Letras, tendo 
sido também presidente desta última. Em 2014, 
agraciado com o diploma de Mérito Ético-Profissional 
pelo Conselho Regional de Medicina. Além disso, 
é igualmente professor emérito da UFC, fundador 
e presidente de honra da Academia Cearense de 
Médicos Escritores (ACEMES) e conselheiro editorial 
do Jornal do Médico.

Quanto à Academia Cearense de Medicina, foi 
fundada no ano de 1978. Especificamente, no dia 12 
de maio, essa importante agremiação foi instalada na 
cidade de Fortaleza. Em sua fundação, seus criadores 
comemoraram ainda os 30 anos da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Ceará, então 
presidida pelo saudoso médico dr. José Waldemar de 
Alcântara e Silva.

Assim, diante dessa junção entre figuras tão 
emblemáticas e importantes para o estado do Ceará, 
como o dr. Pedro Henrique Saraiva Leão e a Academia 
Cearense de Medicina, a sociedade como um todo 
surge como uma das principais beneficiadas. Essa 
parceria tem todos os componentes para permanecer 
na história como um tempo de desenvolvimento, 
compromisso ético e eficiência.

...essa ligação entre medicina e literatura levou a inclusão dessa disciplina nos 
cursos médicos Norte-americanos, desde o ano de 1972...
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centro de imagens, laboratório de análises clínicas, 
consultórios, UTI, centro cirúrgico, centro obstétrico e 
equipamentos de última geração.
Apenas no período que compreende os anos de 2017 a 
2020, o Hospital Geral de Brejo Santo Dep. Welington 
Landim atendeu mais de 90 mil pacientes, entre os 
quais mais de 50 mil referentes a procedimento de 
urgência e emergência. Foram realizados, ainda, mais 
de 6 mil partos nesse mesmo período, além de mais 
de 15 mil cirurgias de diversas especialidades, como 
traumatologia, cabeça e pescoço, vascular, pediátrica, 
entre outras, resultando na melhoria da qualidade de 
vida da população e na busca incessante por salvar 
vidas.
Nessa conjuntura, o reconhecimento para o trabalho 
feito no HGBSWL ocorreu com o título de Hospital Polo, 
cedido pela Secretaria Estadual da Saúde, legitimando 
a instituição como referência microrregional por sua 
integralidade na atenção à saúde, atendendo todas as 
camadas da população sem distinção ou preconceito.
De acordo com o conceituado médico Dr. Haroldo 
Lucena, a inauguração do HGBSWL marcou uma era 
na cidade de Brejo Santo e região, mas as dificuldades 
foram imensas. Já nos primeiros anos da década de 
90, o hospital enfrentou uma epidemia com potencial 
desastroso: cólera. À época, a principal estratégia do 
hospital foi o treinamento de agentes de vigilância 
recrutados entre técnicos da saúde e lideranças 
comunitárias. Já ficava clara a vocação social que 
extrapolava os muros do HGBSWL.
Em seguida, ele mencionou que mesmo com as 
reconhecidas limitações de recursos financeiros, o 
HGBSWL optou pela modernização de sua estrutura, 
passando da radiografia analógica à ressonância 
magnética; da bioquímica manual à automatizada; do 
prontuário no papel ao eletrônico; e de uma equipe 

Equipamento de saúde essencial para a região sul 
do estado do Ceará e caracterizado por práticas 
assertivas, estrutura moderna, atendimento de 

alto padrão e corpo clínico humanizado, o Hospital 
Geral de Brejo Santo Deputado Welington Landim 
(HGBSWL) completa 30 anos de atividades em meio 
ao fortalecimento de sua capacidade de atendimento 
e diante de uma comunidade agradecida pelas ações 
desse centro de saúde em prol da população.
Inaugurado no dia 20 de agosto de 1990 por um grupo 
de médicos e empresários liderados pelo saudoso 
senhor Ivan Landim (in memoriam), o equipamento, 
que então se chamava apenas Hospital Geral de Brejo 
Santo, tornou-se referência em saúde na região do 
Cariri, fornecendo atualmente assistência médica 
qualificada para toda a população local. Além de Brejo 
Santo, a instituição atende a pacientes de municípios 
vizinhos, como: Mauriti, Milagres, Aurora, Barro, 
Abaiara, Porteiras, Jati e Penaforte.
Nesse sentido, o evidente sucesso do Hospital Geral 
de Brejo Santo Deputado Welington Landim, que 
tem alcançado diversas localidades e agregado o 
reconhecimento dos profissionais da área, foi fruto, 
cabe destacar, de um árduo trabalho realizado por 
inúmeras mãos zelosas e cientes da diferença que um 
centro médico bem administrado e estruturado pode 
gerar em determinada região. Dr. Welilvan Landim, 
tido como um dos principais idealizadores do projeto 
e atual diretor geral do hospital, pôde sempre contar 
com experientes e cuidadosos médicos, como Dr. 
Welington (in memoriam), Dr. Wider, Dr. Werbert, Dr. 
Francisco Furtado, Dr. Sebastião Almeida, Dr. Wilton 
Quental, Dr. George Lucetti, Dr. Arnaldo Madeiro, entre 
outros que, agregando conhecimento, boas práticas, 

Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

SAÚDE HUMANIZADA
HGBSWL, 30 anos de 
um trabalho essencial 
a saúde

ética e gestão, alçaram esse importante hospital ao 
nível em que se encontra.
Assim, tendo em vista atender a demanda de toda a 
região, o HGBSWL apresenta uma estrutura moderna, 
ampliada e atinente ao que há de mais eficiente no 
mercado. Além de apresentar profissionais qualificados, 
a instituição possui 124 leitos, 20 apartamentos, um 
moderno espaço físico para urgência e emergência, 

pequena a um corpo clínico multiprofissional com 
diversos especialistas.
Atualmente, o HGBSWL possui aparelhos de anestesia 
de última geração em todas as salas cirúrgicas, 
índice bispectral (BIS) para acompanhamento de 
profundidade anestésica, ultrassom point of care em 
UTI e anestesiologia, videolaparoscopia, tomografia 
computadorizada multislice, ressonância magnética 
de campo aberto, radiografia e mamografia digital, 
arco cirúrgico, histeroscopia, endoscopia digestiva e 
colonoscopia. Apresenta ainda uma UTI com 10 leitos. 
A mais recente inovação foi a hemodiálise de agudos.
Contudo, manteve-se o foco na essência do 
atendimento humanizado. Em relação aos recursos 
humanos, o equipamento possui quase todas as 
especialidades clínicas e cirúrgicas. No quesito ensino 
e pesquisa, o HGBSWL deu guarida a doutorandos de 
medicina e residentes de cirurgia.
Foi, ainda, essencial durante as epidemias de dengue, 
zica e chikungunya e, particularmente, na batalha 
atual contra o novo coronavírus. O hospital atendeu 
a pacientes vindos não somente da região do Cariri, 
mas também de estados vizinhos, como Pernambuco 
e Paraíba. Além disso, fez arrecadação de recursos e os 
distribuiu aos mais vulneráveis.
Por isso, dr. Haroldo complementa informando 
que, nesses 30 anos de atividades, o patamar de 
excelência alcançado pelo HGBSWL representa uma 
imensa responsabilidade para continuar superando os 
desafios que o futuro reserva às unidades hospitalares 
e aos serviços de saúde, mas existe um alento por 
saber que todos que fazem esse hospital continuarão 
empunhando a bandeira do trabalho, recompensados 
pelos sorrisos de agradecimento dos pacientes que 
tiveram suas feridas saradas ou suas dores aliviadas.
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Sobral, 24 de outubro de 2020

Bom dia, Cruz!

Amigo, faz tão pouco tempo ainda, mas você não pode 
imaginar o tamanho da saudade que invade  nossos 
corações. Mesmo sabendo (para os que acreditamos) 
que  a vida é eterna, sua ausência física entre nós nos 
enche de saudade, repetimos, mas também nos faz 
lembrar dos muitos bons momentos que tivemos o 
privilégio de conviver, por mais de 40 anos, com um 
ser humano iluminado como você. Seu exemplo  de 
vida e seu comportamento pessoal e profissional 
continuarão servindo de norte para muitas gerações 
ainda, para os profissionais de saúde e para os 
que desejam ser conhecidos e reconhecidos como 
cidadãos.
Quem de nós poderá esquecer do seu bom humor 
permanente e a sua disponibilidade diuturna , 
literalmente de sol a sol, quando solicitado a 
comparecer aos centros cirúrgicos para realizar um 
anestesia? Fosse dia, fosse noite ou nas caladas da 
madrugada, segunda, terça, quarta –feira, ... sábados, 
domingos e feriados...do porteiro do hospital ao 
cirurgião que lhe aguardava,  nenhum deles nunca 
lhe viu de mau humor. Quantas horas, quantos dias 
de lazer e descanso ao lado da Júlia e dos seus filhos 
você não teve de abdicar, porque o dever ético ( ética 
é a essência do ser) inerente à sua personalidade 
sempre falava mais alto? Quem jamais vai esquecer? 
Nenhum de nós, meu amigo.
E a sua maneira cordata, compreensiva e  paciente  
ao  abordar cada um de seus clientes, em especial 
os mais rudes, coitados - pacientes SUS - sempre 
apavorados, deitados em macas frias, empurrados 
através de corredores também gelados com luzes 
enfileiradas no teto, cercados  por mascarados, sem 
saber o que lhes aconteceria de fato. Um aparte: 

HOMENAGEM À VIDA 
Correspondência 

entre Amigos

quem entre nós já se submeteu a algum anestesia 
(periférica ou geral), por mais esclarecido que esteja 
sobre o que vai lhe ocorrer, não experimentou algum 
tipo de pavor? Nesses momentos, com seus clientes, 
fez toda diferença com uma abordagem fraterna e 
amiga, quase sacerdotal no sentido de acalmar o 
espiritual e o psíquico de cada um deles. 
Qualquer patologia que demande tratamento cirúrgico 
sob anestesia é sempre um pouco injusta com o 
papel vital dos atos e da competência do anestesista. 
Depois que o paciente sai do centro cirúrgico, nunca 
mais (ou quase nunca) ele vai ver ou conhecer o seu 
anestesista, somente o seu cirurgião. Mas temos 
certeza, meu amigo, que os milhares deles a quem 
você confortou e tranquilizou pacientemente antes 
deles “adormecerem” jamais lhe esquecerão. 
Além disso, como esqueceríamos algum dia a sua 
disciplina, a sua competência  (e a sua paciência 
também, claro, afinal, quem não sabe quer saber, mas, 
às vezes, demora um pouco ensinar o caminho das 
pedras) ao se disponibilizar como staff do programa 
de residência em anestesiologia da Santa Casa. Como 
um irmão mais velho, com mais experiência, você 
ensinou a sua arte, realizando a 4 mãos os primeiros 
acessos venosos, as primeiras punções lombares, as 
primeiras intubações orotraqueais,  sobressaindo-
se mais uma vez o seu espírito de compreensão 
fraterna, porque entendia que,  depois de 3 anos 
de treinamento, você  teria novos colegas para lhe 
ajudar  a salvar vidas e não futuros concorrentes no 
“mercado”. Quanta grandeza e generosidade da sua 
alma. Para os que o conhecemos, nenhuma surpresa: 
era  você, Cruz , sendo  o filho de Deus Cruz.
As meninas do centro cirúrgico, você  sempre as 
chamou  de “minhas mulheres”.    A  Dedé do hospital  
dr. Estevão, a Yáscara, a Lucineide, a Reuvani, a  
Francisca, a Joênia, a Gracinha, isto é, todas elas, em 
qualquer dos hospitais em  que você  estivesse , lhe 
adoravam, lhe veneravam, lhe  amavam de verdade. 
Mas a Julinha  nunca precisou se preocupar nem 

duvidar da fidelidade do seu José, como ela sempre 
lhe chamou. Porque ela sempre soube  que  elas 
todas eram  suas colegas de trabalho e que você as 
tinha mesmo era como irmãs mais novas ou filhas, 
que confiavam  em você  e  dividiam suas angústias e 
tristezas, suas dificuldades financeiras (e você sempre 
as socorria), mas dividiam também os momentos 
alegres e divertidos, as datas de aniversário com 
muito bolo, salgadinho e refrigerante, sem falar 
das centenas de fatias de pizzas consumidas  
irmanadamente nas noites e madrugadas de plantão, 
entre uma anestesia e a próxima e com o paciente 
já entrando na sala. Quando é que essas mulheres 
que tiveram o privilégio de compartilhar com você, 
querido, momentos tão intensos das suas vidas vão 
lhe esquecer?  Nunca, não é mesmo?
Saudade, Cruz, muita  saudade de você. Mas  muitas  
boas lembranças também, que serão eternas, dos 
muitos momentos de convivência nesses 40 anos. O 
anestesista competente e criterioso, sempre de bom 
humor; o “terapeuta” dos pacientes mais angustiados 
e apavorados;  o mestre  que sempre esperava que as 
criaturas (seus pupilos) se tornassem melhores que o 
criador (o lema do verdadeiro mestre); o amigo-irmão-
pai- das muitas mulheres do centro cirúrgico. Bem 
como, as múltiplas faces da sua personalidade , dos 
seus atos e das suas palavras  podem ser resumidas 
com a conclusão de que você foi, enquanto esteve 
por aqui entre nós, um seguidor e um praticante da 
mensagem maior de Jesus Cristo  Nosso Senhor: a 
fraternidade universal: “Amai-vos uns aos outros 
como Eu vos amei”.
Está ficando tarde, meu amigo, quase na hora de 
dormir. Não sabemos quando, porque os desígnios de 
Deus são insondáveis, mas, algum dia, a gente volta a 
se encontrar e, quando for a hora, vamos querer estar 
pertinho de você, numa dessas moradas que o Pai  
preparou para todos os seus filhos, onde você já está 
ao lado dEle.
Boa noite, querido!  Descanse em paz!

Dr. José de Araújo Cruz (Dr. Cruz) cooperado Unimed Sobral
* 20.10.45  +16.09.20
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Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

A pandemia do novo coronavírus representa a 
maior crise sanitária e de saúde pública desde a 
gripe espanhola, que ocorreu entre 1918 e 1921. 

Nesse sentido, a Covid-19, doença nova e imprevisível, 
causou inúmeros impactos em nossa sociedade. Diante 
desse cenário, as ações de empresas bem estruturadas e 
exemplares, como o Hospital Unimed Sobral, forneceram 
segurança e confiança à comunidade, contribuindo para 
fortalecer os ânimos da população.
Esse conjunto de problemas obrigou os profissionais que 
trabalham na área da saúde a tomar rápidas decisões, 
implantar novos modelos de assistência e prevenção, 
além de modificar atitudes, conceitos e hábitos. Nessa 
conjuntura, a união em prol do mesmo objetivo foi uma 
das principais características da gestão do Hospital 
Unimed Sobral. Sob a orientação do renomado médico 
dr. Artur Guimarães, diretor administrativo, criou-se a 
possibilidade de produzir ações conjuntas no sentido de 
fortalecer as estruturas física e humana e oferecer um 
atendimento ágil, qualificado e pautado no que há de 
mais assertivo no mercado.
Desse modo, a direção do HUS e a presidência da Unimed 
Sobral criaram o Comitê do Covid-19 e implantou reuniões 
semanais a distância. Com o auxílio financeiro da Unimed 
Sobral, por meio do dr. Carlos Arcanjo, foi criada, em 
apenas 3 semanas, uma UTI, com equipe de plantonistas 
com 15 médicos (24h), 18 técnicos e 6 enfermeiras. 
Foram estruturados, também, serviços auxiliares como 
hemodiálise, fisioterapia, gasometria (exames de pH e 
gases). Houve a aquisição de 11 bombas de infusão, 3 
respiradores, 7 monitores, 4 cateter de alto fluxo. 
A Unimed Sobral investiu, assim, na medicina preventiva 
e na testagem massiva de funcionários e pacientes. Em 
maio, o hospital chegou a um total de 23 leitos clínicos e a 
ter taxa de ocupação de 99%, atendendo um total de 270 
pacientes nesse período, com 10 óbitos. 
O diferencial do Hospital Unimed Sobral, desde o início, 

HOSPITAL UNIMED SOBRAL
Os desafios diante 
da Covid-19

esteve relacionado com a valorização das pessoas e 
o cuidado extremo com a valorização da vida. Houve 
lágrimas, dor, angústia, sofrimento e medo. Mas 
ocorreram também centenas de aplausos em cada alta. 
Aplausos à vida e à vitória contra a doença. Mas o que 
mais impressionou e comoveu a todos foi o empenho dos 
colaboradores. Eles superaram os medos e angústias em 
prol de salvar vidas. Fizeram da tristeza força, da angústia 
esperança e do medo atitude produtiva em vontade de 
vencer. Sofreram com os óbitos. Mas os acalenta ter 
presenciado a vontade de vencer essa árdua batalha. 
Quem merece os aplausos são eles. A Unimed Sobral, 
como instituição imprescindível, fez a diferença nesse 
cenário complexo e difícil gerado pelo novo coronavírus.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala -  0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Um mês para 
enaltecer quem 
trabalha pela 
nossa vida.

Essa é nossa homenagem a 
quem está com a gente desde 
o início da trajetória de sucesso 
da Sicredi Ceará. Aos 
profissionais que trabalham 
pelo nosso bem-estar: contem 
com a sua instituição financeira 
cooperativa na hora de cuidar 
da sua vida financeira.

18 de outubro
Dia do Médico
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