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Caro(a) leitor(a), em caráter especial, nossa revista impressa destaca a história de 
um dos grandes ícones da medicina, o saudoso Dr. Sérgio Gomes de Matos. Um 
personagem com a grande marca do humanismo e a ética na medicina!

Sua contribuição para a medicina humanística e ética é um modelo a ser seguido 
pelas gerações, em que a humildade e o serviço aos pacientes significaram toda 
a sua história coroada de reconhecimento entre médicos, médicas e pacientes 
que o fizeram entrar para a honrosa galeria dos imortais da medicina cearense, 
ocupando a cadeira na Academia Cearense de Medicina.

Nos editoriais da revista, você poderá conferir com muita emoção a história desta 
grande personalidade ímpar da medicina com a participação de familiares, amigos 
e pacientes, destacando suas origens, formação médica, primeiros passos na 
medicina, formação da família como seu porto seguro, homenagens conquistadas 
e muitos outros fatos marcantes.

Produzir este número especial em homenagem à memória do ilustre Dr. Sérgio 
Gomes de Matos representa uma conquista histórica como registro de um dos 
maiores ícones da medicina, enriquecendo a nossa trajetória e acervo de conteúdos 
exclusivos. Nossos eternos agradecimentos à família por nos ter autorizado em 
produzir esta revista repleta de emoções!

Caro(a)s leitore(a)s, tenham uma ótima experiência com a nossa revista impressa. 
Para mais conteúdos e edições anteriores, baixe gratuito o nosso Aplicativo Jornal 
do Médico® (iOS e Android) ou acesse nosso site www.jornaldomedico.com.br . 
Acompanhe mais das nossas ações nas Redes Sociais (Facebook e Instagram) perfil 
@jornaldomedico ! Boa leitura! #usemáscara

Até o próximo número! Boa leitura! #usemáscara
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SÉRGIO GOMES DE MATOS
As origens do 
médico humanista

Autor: Maurício Maycon
JORNALISTA

Profissional renomado, exemplar e dono de uma 
carreira irrepreensível, o Dr. Sérgio Gomes de 
Matos foi uma personalidade de destaque na 

medicina cearense. Inspirador para muitos profissionais 
e querido por pacientes, amigos e familiares, ele gravou 
seu nome na história da pneumologia alencarina por 
meio de sua precisão nos diagnósticos, do cuidado 
com os enfermos, do conhecimento aprofundado em 
diversos assuntos e da humildade que apresentava 
diante de cada ação. 
Ele nasceu em Fortaleza – CE, no dia 22 de agosto 
de 1946 e, desde os primeiros anos, demonstrou 
uma vocação para o estudo. Filho do senhor Thomaz 
Pompeu Gomes de Matos e da senhora Maria de Jesus 
Gomes de Matos, foi incentivado, no seio familiar, 
a encontrar nas letras suas primeiras brincadeiras. 
Criança imaginativa e dotada de senso crítico, soube, 
desde muito jovem, que queria traçar o caminho da 
medicina. 
Demonstrando interesse por literatura, ciências e 
matemática, ingressou no Colégio Cearense Sagrado 
Coração, o Marista, então a principal e mais tradicional 
escola de Fortaleza. O ensino rígido não foi obstáculo. 
Pelo contrário, ele obteve resultados admiráveis, tanto 
no ginásio quanto no científico (antigos fundamental e 
médio, respectivamente).
Nesse ritmo, logrou aprovação, em 1° lugar, no 
concorrido vestibular de Medicina da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). Matriculou-se na instituição no 
ano de 1965 e, durante os seis anos do curso, dedicou-
se de maneira detalhada ao programa de estudos 
que se demonstrava exigente. De acordo com alguns 
amigos, como o Dr. João Martins, o Dr. Sérgio Gomes 
de Matos alcançou destaque em diversas disciplinas, 
além de ter demonstrado um caráter admirável.
Concluiu a faculdade no ano de 1970, ingressando, 
no ano seguinte, na Residência em Clínica Médica no 

CARREIRA MARCADA PELA ÉTICA 
E O HUMANISMO

O garoto Sérgio Gomes de Matos

Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro. 
Estudioso, talentoso e sempre atento, concluiu 
com maestria essa importante etapa, retornando 
a Fortaleza com o desejo de fazer a diferença na 
sociedade cearense. Desde o início, como pudemos 
perceber, ele pautou sua atuação pela ética, eficiência, 
cuidado e temperança. Não à toa, sua figura se mantém 
como um exemplo a ser seguido pelas novas gerações.
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Autor: Maurício Maycon
JORNALISTA

Ícone da medicina cearense, o Dr. Sérgio Gomes de 
Matos é oriundo de uma escola médica pautada em 
três parâmetros: o conhecimento aprofundado, o 

domínio das técnicas e a valorização do paciente como 
ser humano. Tais fatores, atrelados à personalidade 
metódica e ao prazer pelo estudo, o colocaram num 
alto patamar no âmbito de suas atividades. Tudo isso, 
contudo, foi fruto de um esforço incessante que teve 
início já na Faculdade de Medicina, que ele cursou 
entre os anos de 1965 e 1970 e no início de sua 
atuação profissional.
Para compreendermos o processo que embasou essa 
brilhante carreira, conversamos com o renomado 
médico e professor universitário Dr. João Martins, 
personalidade de destaque na medicina cearense, 
tanto como cirurgião quanto como professor da 
Universidade Federal do Ceará. Ele iniciou o diálogo 
lembrando da maneira como ambos se conheceram, 
no ano de 1964. Interessado em línguas estrangeiras 
e já fluente no inglês e no francês, o então jovem 
Sérgio Gomes de Matos decidiu estudar alemão no 
Centro de Cultura Germânica da UFC. O jovem João 
Martins era, à época, professor no centro de ensino de 
alemão e já cursava, desde o início do ano, medicina, 
também na UFC. Foi um encontro que resultou numa 
amizade de quase 50 anos.
Segundo o Dr. João Martins, o Dr. Sérgio apresentou um 
talento nato para o aprendizado da língua germânica. 
E, no ano seguinte, obteve com louvor aprovação 
no vestibular para medicina da UFC. Tornaram-se, 
além de amigos, colegas de curso e de profissão. 
Relembrando do jovem Dr. Sérgio, no início e no 
decorrer da faculdade, Dr. João Martins se alegra ao 
constatar que, desde o início, o futuro pneumologista 
se destacava na maioria das matérias, estando sempre 
entre os primeiros da turma. Contudo, demonstrava 

SÉRGIO GOMES DE MATOS
O início de uma carreira 
brilhante e exemplar

uma discrição e uma humildade inigualáveis, o que 
aumentava o apreço que nutriam por ele os colegas, 
os professores e os funcionários da universidade. 
Foi nessa fase que o Dr. Sérgio Gomes de Matos e 
demais colegas se aproximaram de uma das figuras 
mais ilustres da medicina cearense à época, o Dr. Nilton 
Teófilo Gonçalves, um dos fundadores da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Aluno 
aplicado, Dr. Sérgio angariou a simpatia do eminente 
médico fundador da UFC, o que contribuiu para seu 
desenvolvimento como pessoa e profissional.
Tendo concluído o curso de medicina com louvor, ele 
logo foi aprovado para uma das residências mais 
concorridas à época, a do Hospital dos Servidores 
do Estado do Rio de Janeiro. Sempre diligente, 
calmo e focado, mudou-se com a família rumo à 
especialização. Segundo o Dr. João Martins, desde 
a época dos estudos universitários, o Dr. Sérgio 
demonstrava predileção pela área clínica e o hospital 
que ele escolheu para a residência era um dos 
melhores do país nesse quesito.
Vencida essa etapa, ele retornou a Fortaleza em 
1972. Reconhecido por seus colegas de profissão 
como um homem das letras, muito estudioso e bem 
informando, foi convidado para assumir o cargo de 
professor na Universidade Federal do Ceará. Ele 
declinou do convite, pois, em sua extrema humildade, 
julgava que havia ainda muito a aprender. No decorrer 
dos anos, contudo, ele contribuiu com a formação de 

incontáveis profissionais que visitavam os hospitais e 
clínicas em que ele atuava, como a Casa de Saúde São 
Raimundo, o Hospital do Coração de Messejana e o 
Instituto Dr. José Frota.
Em seguida, Dr. João Martins explanou acerca da 
sabedoria do Dr. Sérgio e do seu contato com os 
livros. Segundo ele, o respeitado pneumologista era 
dono de uma sutileza no falar e no pensar e de uma 
maneira elegante de se expressar, a tal ponto que 
ele conseguia transmitir com segurança e autoridade 
o vasto conhecimento que possuía. Desse modo, 
agregou ao seu redor o apreço de profissionais de 
todas as especialidades que compõem a saúde, 
como médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, 
fisioterapeutas, entre outros, que viam nele um 
alicerce para o desenvolvimento da área.
Assim, por meio de sua atuação ética, eficiente, 
humana e baseada em conhecimentos sempre 
atualizados, o Dr. Sérgio Gomes de Matos se manteve, 
desde o início da carreira, como referência na clínica 
médica, na pneumologia, no atendimento de urgência 
e emergência e na participação em importantes 
entidades médicas. Sempre fiel ao juramento de 
Hipócrates, construiu uma medicina voltada ao bem-
estar dos pacientes, com o intuito de salvar vidas e 
proporcionar conforto e confiança nos atendimentos. 
Desse modo, deixou seu nome gravado na história da 
medicina cearense.



8 9Jornal do Médico®️, Ano XVI, Nº 126 Sérgio Gomes de Matos In Memoriam (Outubro 2020) Jornal do Médico®️, Ano XVI, Nº 126 Sérgio Gomes de Matos In Memoriam (Outubro 2020)ISSN 2447-9233ISSN 2447-9233

Autor: Maurício Maycon
JORNALISTA

SÉRGIO GOMES DE MATOS
A Família como 
Porto Seguro

ainda, sobre os descendentes do Dr. Sérgio. Foram 
5 filhos, quatro do primeiro casamento com a Sra. 
Cláudia (Patrícia, Sandra, Sérgio Filho e Adriana) e Paulo 
Marcelo da sua segunda união com a Sra. Rosalice 
Pontes. Adriana completou o cenário ao indicar que ele 
esteve sempre presente na vida de cada filho e demais 
familiares, sendo um alicerce para todos. Contudo, 
destacou que o amor do pai pelo conhecimento e pela 
medicina o fez passar mais tempo com os livros e com 
seus pacientes do que com a família.
Na sequência, ela falou acerca de uma das características 
mais conhecidas do Dr. Sérgio Gomes de Matos: o 
vasto conhecimento. Leitor voraz e amante dos livros, 
ele montou uma biblioteca pessoal com milhares de 
exemplares. Era um conhecedor de diversos assuntos: 
línguas estrangeiras (dominava com perfeição o inglês 
e o alemão), geografia mundial, história, medicina, 
literatura, entre outros temas. Numa viagem à Rússia, 
senhora Adriana e o marido se surpreenderam com o 
conhecimento do renomado médico. Sem nunca ter ido 
ao citado país, ele indicou à filha, com detalhes, o que 
ela encontraria. E ele estava certo.
Em seguida, Thaís, uma de suas netas falou da humildade 
do Dr. Sérgio Gomes de Matos e relembrou importantes 
momentos da convivência dele com os netos. Ele os 
levava, alegre, a alguma livraria e os deixava escolher 
o livro que quisessem. Além disso, ele os recebia no 
trabalho, em especial na Casa de Saúde São Raimundo 
e enchia de boas memórias a vida dos familiares.
Homem generoso, mas extremamente discreto, Dr. 
Sérgio Gomes de Matos impactou positivamente a vida 
de muitas pessoas. Após seu falecimento, a família 
descobriu que ele mantinha, de maneira quase secreta, 
uma ajuda a pacientes necessitados. Ele internava, 
medicava e examinava, com custos próprios, aqueles 
que não tinham condição de pagar. A senhora Adriana 
presenciou inúmeros momentos em que ele comprou 
medicamentos para pessoas desamparadas. E o 
cuidado com os pacientes ia além da Pneumologia e da 
Clínica Médica, áreas em que se destacou.
A ética, a integridade, o sucesso no trabalho, o olhar 
atento e terno, caracterizavam esse médico, esse ser 
humano diferenciado. A senhora Cláudia, emocionada, 
revelou o carinho e confiança que ambos mantiveram 
até a partida dele. Thaís, em meio às boas lembranças 
do avô, ressaltou o exemplo que ele deixou aos netos 
no sentido da leitura e do caráter. A senhora Adriana, 
também emocionada, relatou os momentos especiais 
que vivenciou com seu pai, o relacionamento dele com 
os livros, seu conhecimento vasto, o reconhecimento e 
carinho das pessoas em relação a ele, sua humildade e 
discrição, o cuidado e força que sempre disponibilizou 
para ela e demais familiares. Um homem que marcou 
uma geração na medicina cearense e esteve presente, 
de maneira ativa, no dia a dia de sua família. Esse foi o 
Dr. Sérgio Gomes de Matos.

(a família), a Revista Especial do Jornal do Médico 
conversou com alguns dos seus familiares, em especial 
sua primeira esposa, com quem viveu por décadas, a 
senhora Cláudia, sua filha Adriana e sua neta Thaís.
No início da conversa, a senhora Cláudia destacou 
o cuidado e apreço que o Dr. Sérgio Gomes de Matos 
devotava à família. Segundo ela, desde o início do 
relacionamento deles e no decorrer dos anos, com o 
nascimento das filhas e filho, ele sempre manteve o 
ar calmo e a vontade de ajudar no que fosse possível. 
Sendo uma pessoa confiante, tranquila e ativa, ele fez 
do cuidado com familiares e pacientes um estilo de 
vida. Sua seriedade e conhecimento, ela completou, o 
transformaram num ícone da medicina cearense.
Em seguida, a senhora Adriana, fisioterapeuta, reforçou 
a imagem do pai como um homem singular, seja no 
trato com as pessoas, no cuidado com os filhos e 
netos, na presteza em solucionar problemas. Ela falou, 

Médico talentoso e premiado, o Dr. Sérgio Gomes de 
Matos alcançou o reconhecimento da sociedade 
cearense. Em sua longa carreira, proporcionou o 

cuidado, a cura e palavras de conforto para incontáveis 
pacientes. No Hospital da Messejana ou na Casa de 
Saúde São Raimundo, se apresentava como uma espécie 
de alicerce perante os mais necessitados e, conhecido por 
seu apreço aos livros e ao conhecimento, estava sempre 
preparado diante dos novos desafios da profissão. Essa 
força que apresentava no cotidiano dos hospitais era 
também bastante conhecida entre seus familiares. 
Homem de personalidade fincada na ética e na 
valorização da vida, o Dr. Sérgio Gomes de Matos gerou 
uma família à sua imagem e semelhança: consciente da 
necessidade de cuidar dos necessitados, que valoriza 
a humildade e o bom senso, e que acredita no poder 
do conhecimento. Para entender melhor essa relação 
fundamental entre o renomado médico e seu alicerce 

Em Pé : Sergio Filho, Adriana, Sandra e Patrícia. Sentados: Dr. Sérgio e Paulo Marcelo

 com sua amada mãe Maria de Jesus

com os netos: Thomaz e Nicole, Gustavo e Thais, 
Dr. Sérgio e Edson IV, Otávio Filho, Thiago e Sérgio Neto

Foto histórica da família Gomes de Matos 
reunida em Fortaleza em outubro de 2004

Com a filha Adriana durante a colação de grau 
em janeiro de 2007
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JORNALISTA

SÉRGIO GOMES DE MATOS
Carreira marcada pela 
ética e o humanismo

calma, precisão e competência, Dr. Sérgio chamou a 
atenção de outros profissionais e adquiriu a confiança e 
o carinho de pacientes e demais membros das equipes 
de atendimento.
Ainda nessa época, em meados dos anos 1970, Dr. 
Sérgio Gomes de Matos iniciou atividades em dois 
hospitais que ficariam marcados pela sua presença: o 
Hospital do Coração de Messejana e a Casa de Saúde 
São Raimundo, sendo esta última considerada como 
sua segunda casa. Neste último hospital, em parceria 
com os médicos Dr. João Martins, Dr. Eduilton Girão, 
Dr. Paulo Marcelo Martins Rodrigues, entre outros, ele 
fundou o Centro de Estudos, importante movimento 
em prol de uma formação continuada de profissionais 
da área médica.
Nos anos 1980, dono de uma perícia ímpar, iniciou 
atividades como médico pneumologista, sendo um 
dos precursores e mais procurados médicos dessa 
especialidade. Trabalhando praticamente de domingo 
a domingo, também como clínico geral, revolucionou o 
atendimento médico na Casa de Saúde São Raimundo, 
atraindo pacientes de todo o estado do Ceará. Seu 
senso de justiça e seu cuidado abrangente o tornavam 
amigo dos pacientes, que muitas vezes precisavam 
apenas de uma palavra de conforto que sempre 
encontravam no respeitado médico.
Desse modo, ele adentrou a década de 1990 como um 
dos mais conhecidos e respeitados médicos da cidade. 
Participante ativo de congressos e um estudioso 
constante da medicina e da literatura, era considerado 
por muitos como um intelectual. Assumiu, a partir de 
então, a direção do setor de atendimento clínico da 
Casa de Saúde São Raimundo, mantendo, ainda, o 
atendimento ao público.
Foi no bojo dessas realizações que foi admitido, no 
dia 14/11/2005, como membro titular da Academia 
Cearense de Medicina (ACM), importante associação 
médica. Ele assumiu a cadeira de número 52, cujo 
patrono fora o ilustres Dr. Artur Eneas Vieira. De acordo 
com o Dr. Eduilton Girão, um dos destaques do Dr. 
Sérgio Gomes de Matos era a sua participação como 
responsável pelas atas das reuniões. Dono de uma 
prosa elegante e poética, ele transformava a aridez do 
gênero ata num prazeroso texto. 
Nessa sintonia e diante do interesse do Dr. Sérgio pela 
literatura, ele foi um dos fundadores da Academia 
Cearense de Médicos Escritores (ACEMES), ocupando 
a cadeira de número 27, que tem como patrono o 
Dr. Josa de Magalhães. Com seus textos elegantes e 
contundentes, marcou história também nas letras de 
nosso estado.
Apaixonado pela medicina, o Dr. Sérgio Gomes de 
Matos manteve a rotina de trabalho até o dia de 
sua prematura partida. Diligente nos atendimentos, 
cuidadoso com cada paciente, generoso com todos 
e atento aos mais necessitados, ele representou a 

A medicina exige vocação e competência. A 
formação médica, nas universidades e hospitais, 
fornece a base na qual o esforço e o talento 

podem desenvolver profissionais de sucesso. Foi o que 
ocorreu com o Dr. Sérgio Gomes de Matos. Nascido no 
seio de uma tradicional família relacionada com área 
do direito (seu avô foi, inclusive, advogado do Padre 
Cícero), ele encontrou na medicina o caminho para seu 
desenvolvimento profissional e pessoal.
No início de sua carreira, após retornar de uma 
excelente residência no Rio de Janeiro, já casado e 
então com dois filhos, ele resolveu se dedicar ao 
atendimento clínico. Cabe ressaltar que sua formação, 
em clínica médica, ocorrera num dos mais importantes 
hospitais brasileiros nessa área. Tal fato, aliado ao 
reconhecimento que ele havia adquirido em Fortaleza 
durante sua formação universitária, resultou em 
diversos convites para compor a equipe de inúmeros 
hospitais e clínicas. Além disso, ele havia sido sondado 
para participar, como professor, da Universidade 
Federal do Ceará.
Homem culto, leitor voraz e conhecedor, em 
profundidade, de pelo menos 3 idiomas estrangeiros 
(francês, inglês e alemão), além de ser um notável 
mestre nas artes da medicina, Dr. Sérgio Gomes de 
Matos desenvolveu uma carreira exemplar desde o 
início de sua atividade. Ele iniciou seus trabalhos em 
dois importantes locais: no INAMPS, precursor do 
INSS e no Instituto Dr. José Frota, principal hospital de 
atendimento terciário do município de Fortaleza.
De acordo com o Dr. Eduilton Girão, conceituado 
médico e amigo de longa data do Dr. Sérgio Gomes de 
Matos, ele realizou, de maneira visível, uma melhoria 
notável no atendimento dos dois locais. O Instituto 
José Frota já era, desde aquela época, um hospital de 
atendimentos complexos e certa lotação. Com sua 

profissão médica com honra, ética e eficácia. Aos 
novos profissionais, deixou um legado a ser seguido e 
repetido. Aos pacientes, além da saudade, deixou uma 
imagem de como um médico deve atuar. À sociedade 
cearense, legou a certeza de que o trabalho árduo e o 
amor à profissão o tornaram um dos ícones da saúde 
cearense nos séculos XX e XXI.
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Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

SÉRGIO GOMES DE MATOS
Reconhecimentos de um 
ícone da medicina ética e 
humanística

Médico e humanista admirado por profissionais da 
saúde, pacientes e pela Sociedade em geral, o 
Dr. Sérgio Gomes de Matos marcou a história da 

medicina cearense por meio de um trabalho irrepreensível. 
Nesse sentido, além dos agradecimentos que obteve 
cotidianamente, ele foi agraciado com diversas honrarias 
oriundas de variadas entidades em muitos países.
Dono de carreira brilhante, podemos destacar as seguintes 
homenagens: Membro da Academia de Ciências de Nova 
York; Membro da Academia Cearense de Medicina; 

Membro da Academia Cearense de Médicos Escritores; 
além disso, em 04/12/2015, ele recebeu, no Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará, a Medalha da Ordem 
Alencarina do Mérito na condição de Oficial (único medico 
nesta ocasião a receber a honraria, os demais foram 
advogados, procuradores, ministros, desembargadores); 
e, no dia 20/10/2016, recebeu uma homenagem pelo Dia 
do Médico na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 
evento organizado pelo Deputada Fernando Pessoa.

Homenagem no Tribunal Regional do Trabalho, TRT com os irmãos Thomaz Filho e Abigail em reunião 
da Academia Cearense de Médicos Escritores

Homenagem na Assembleia Legislativa 
do Estado do Ceará

Casa de Saúde São Raimundo

Com os imortais da Academia Cearense de Medicina

esq/dir: Dr. Sebastião Diógenes, Dr. Glauco Lobo Filho, Dr. Sérgio Gomes de Matos, Dr. Randal e Dr. João Evangelista
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PEDRO HENRIQUE SARAIVA LEÃO, CONSELHEIRO DO JORNAL DO MÉDICO 
E PRESIDENTE DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA
Oi, Sérgio! 
Já contava contigo para me inaugurares como presidente desta Academia.
Com tua fala fácil, fluente, fecunda.
Não esqueço nossos planos de mudar algumas leis naturais! Assim, os dias não 
mais anoiteceriam, pois tornados apenas bruma leve, até nova aurora.
Tampouco feneceriam as flores, pois ficariam polinizando seu perfume, e a nos 
arear os pulmões.
Nem todos os rios desembocariam mais no mar: alguns aqui quedariam, 
reverdejando nossos sonhos.
Leríamos novamente todos os livros.
Continuaríamos a pesquisar uma vacina contra os rigores da morte e a falte de fé; 
e aquele elixir, não para eternizar nossa existência, e sim prolongar a vida antes 
de desaprendermos humildemente a agradecer por ela.
Pena teres sido chamado antes. Quem sabe para seres recebido ainda jovem, 
com aquela juventude perene que os anos concedem a alguns, e estevas sempre 
disposto a domar as dores do mundo, puro qual recém-nascido Quanta saudade, 
Sérgio!
Au revoir!

MENSAGENS DE HOMENAGENS

DRA. MARIA CLINETE SAMPAIO LACATIVA, NEUROLOGISTA
Sérgio Gomes de Matos meu amigo querido de muitos e muitos 
anos. Nos conhecemos no cursinho que ele fazia com minha amiga 
Angela e os dois grandes amigos, Luiz Wagner e Heráclito. No 
vestibular nós dois tiramos o primeiro lugar, ele tirou nota maior do 
que eu em inglês e eu maior do que ele em Biologia. Empatamos, 
mas nunca isso foi fator de disputa ou de discórdia entre nós. 
Fomos grandes amigos na faculdade, colegas de curso de alemão, 
colegas de residência no Hospital dos Servidores do Estado no Rio 
de Janeiro. Como fiquei morando no Rio, ele tornou-se o médico 
dedicado e carinhoso do meu pai. O Ceará, a Medicina brasileira, a 
Academia Cearense de Medicina, os amigos, os pacientes, todos nós 
nos tornamos mais pobres sem a presença do Sérgio.

DR. MARCELO GURGEL, CONSELHEIRO DO JORNAL DO MÉDICO E 
MEMBRO DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA 
Sérgio Gomes de Matos exerceu na Academia Cearense dea Medicina cargos 
de secretaria em sucessivas gestões, legando-nos primorosas e bem urdidas 
atas dos fatos acadêmicos, além de magníficas peças oratórias que deixavam 
evidente a sua notória formação erudita, como desdobramento da sua educação 
marista. Era um polímata, mercê do seu apego à leitura de livros clássicos, por 
vezes lidos nos idiomas originais e detentor de apurada escrita disposta no 
papel, sobretudo na forma de ensaios, crônicas e discursos, guindado à condição 
de Membro Titular Fundador da Academia Cearense de Médicos Escritores.

DRA. MÁRCIA ALCÂNTARA, MEMBRO DA ACADEMIA CEARENSE DE MEDICINA
Joel consultando-se com o Dr. Sérgio disse: - Doutor! Essa consulta é particular, mas 
não tenho dinheiro. Só de lhe ver, estou curado! O senhor acredita? Dr. Sérgio, sorrindo 
falou: - Acredito. Então diga aí o que sente! Quarenta min depois, disse - O senhor 
tem pneumonia. Tome estes comprimidos de 12 em 12h, tirando-os da gaveta e os 
entregando. Sorrindo de novo, disse: quando terminar, volte só para me ver!. Homem 
feito de atitudes, atenções, empatia, simpatia, altruísmo, compaixão e generosidade, era 
o Dr. Sérgio.

DR. NEY FEITOSA, COLO PROCTOLOGIA
Encontrei-me com o Dr. Sérgio no ano de 1998, na Casa de Saúde São 
Raimundo, momento em que implantamos o serviço de Coloproctologia no 
referido hospital. Eu já o conhecia de nome e renome. E tive a honra de conviver 
com ele durante mais de 20 anos. Poucas vezes na vida estive diante de alguém 
com tanto conhecimento humanístico e de tamanha humildade e simplicidade. 
Estive com ele até a véspera de sua partida, quando examinamos um paciente 
em comum. Como o Dr. Sérgio faz falta! 

DR. CABETO, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO CEARÁ
Dr. Sérgio Gomes de Matos é a expressão do que há de mais nobre num 
profissional da medicina. Era uma pessoa de extrema sensibilidade, com 
uma formação humanística invejável e, ao mesmo tempo, uma capacidade 
de trabalho extrema. Conheci o Dr. Sérgio Gomes de Matos como um 
homem culto, muito preocupado com as pessoas, que não restringia seu 
conhecimento somente à área médica. Era um médico, como a gente dizia 
naquele tempo, ‘das antigas’, que conhecia o processo de adoecimento e 
também conhecia o processo social como poucas pessoas.

OTÁVIO QUEIROZ, GENRO 
Dr. Sergio um médico excepcional, de uma precisão irretocável no seu ofício, se 
posicionava à frente do seu tempo, obteve destacado êxito na sua trajetória 
profissional, apreciador da boa leitura era um homem culto fluente em várias 
línguas, tinha como hobby sua biblioteca particular onde mantinha um acervo 
sofisticado exemplares escritos em alemão, latim e inglês na sua maioria de 
medicina que nas horas vagas estava sempre desfrutando desse fabuloso 
conhecimento, um amigo especial de excelente caráter e que estava sempre 
pronto 24 hs por dia na defesa de seus pacientes.
Congratulo o Jornal do Médico por essa justa homenagem ao saudoso Dr. Sergio 
Gomes de Matos por quem sempre nutri elevada estima.

DR. EUDES BASTOS
Médico extraordinário, amigo e professor, um homem culto, de família exemplar. Um raro 
clínico completo na chamada medicina interna numa época de tantas especializações. Viveu 
para a família e para os pacientes. Era, ainda, um grande viajante das incansáveis leituras. 
Muitas vezes usei desculpas para passar na Casa de Saúde São Raimundo para conversar 
com ele. Sempre me senti lisonjeado por ele me confiar seus familiares para cirurgias. Um 
abraço, meu amigo.

DR LUCAS GONZAGA, 
FILHO DO GRANDE AMIGO LUIZ WAGNER GONZAGA
Amizade única, forte e duradoura do “tio” Sérgio com o meu pai. Amizade que 
aproximou nossas famílias e moldou muito do que somos agora. O vínculo entre 
eles ficou mais forte agora e ilumina os caminhos dos que permaneceram por 
aqui. A honra, de termos vivido ao lado de pessoas como eles, atenua a dor da 
perda e nos enche de paz. Cumpriram muito bem sua missão aqui! Saudades 
sempre, melancolia jamais!

Esq/Dir: Dr. Souto Maior, Dra. Clinete, Leda Maria e Dr. Sérgio



16 17Jornal do Médico®️, Ano XVI, Nº 126 Sérgio Gomes de Matos In Memoriam (Outubro 2020) Jornal do Médico®️, Ano XVI, Nº 126 Sérgio Gomes de Matos In Memoriam (Outubro 2020)ISSN 2447-9233ISSN 2447-9233

MARLY MEDEIROS, SECRETÁRIA DO CONSULTÓRIO
Dr. Sérgio foi um excelente patrão , trabalhamos juntos por mais de 31 anos , ele 
foi como um pai pra mim , um excelente profissional,humano , vivia sempre de bom 
humor , sempre se  preocupava com os mais carentes , enfim não tenho palavras 
pra descrever a pessoa que ele foi e representa pra mim !

PAULO DELGADO SAMPAIO, PACIENTE 
O Dr. Sérgio foi mais que um médico, mais que um amigo Ele foi um ser único e 
raro de se encontrar nessa vida. Quem o conheceu sabe muito bem disso. Um 
médico dedicado, solícito, que te acolhe sempre. Ele passou na minha história 
e deixou marcas profundas. Tudo começou em junho de 1985, quando fui 
acometido por uma grave doença denominada Síndrome de Guilan Barre. Graças 
ao trabalho do Dr. Sérgio e sua equipe, hoje estou aqui para agradecê-lo.

IRMÃ ABIGAIL
Considero-me uma pessoa feliz por ter tido como irmão, o Dr. Sérgio Gomes de 
Matos. Desde a minha infância até o dia da sua partida precoce para a casa do 
pai, vi nele uma pessoa de Deus, pois tinha um grande coração, que amava a 
todos igualmente sem fazer nenhuma distinção de raça e nível social. Para ele o 
mais importante era exercer o grande mandamento da lei de Deus: “Amar a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo”. Sempre foi uma pessoa que 
amava a leitura e exercia a sua profissão como médico com amor e dedicação. 
Como filho, irmão, avô, tio e amigo, era um exemplo de bondade, amor e dedicação. 
Foi médico do IJF, Hospital de Messejana, Casa de Saúde São Raimundo onde 
considerava sua segunda casa pois chegava pela manhã e só saia à noite. Ele 
pertencia a Academia Cearense de Medicina e a Academia de Médicos Escritores, 
pois era uma pessoa muito inteligente e de grande cultura. A sua partida para a 
casa do pai deixou à toda sociedade cearense e familiares abalados. Me deixou 
orfã e infeliz, pois o amava muito pela sua dedicação para comigo e minha família 
(filhas, genros e netos). Apesar de sua partida ser triste, ele deixou um grande legado de boas e infinitas lembranças . Ele 
jamais será esquecido, pois mora no coração de todos onde só deixou amor e carinho! 
Com amor, de sua única irmã, Abigail. Saudades que não se mede!

MAURÍCIO DE SOUZA
Olá ,meu nome é Maurício de Sousa estou escrevendo sobre uma pessoas que 
para mim era um irmão , depois que meus pais faleceram eu o tinha como um 
pai. Ele foi uma pessoa que sempre que me via de baixo astral sempre falava 
boas coisas e eu logo ficava cheio de vida e satisfeito, passava uma energia 
muito boa para mim é a todos que o rodeavam este grande homem chamava-se 
Dr Sérgio Gomes de Matos, para mim nunca mais haverá alguém como ele , uma 
pessoa incrível ,um anjo que esteve entre nós ,ajudou muito a mim é a minha 
família , sempre dedicado ao seu trabalho , pessoa calma , boa e honesta.
Gostava muito de contar histórias engraçadas aos seus pacientes , sempre 
disposto a a ajudar a solucionar os problemas do próximo.
Pessoa maravilhosa e iluminada era Dr Sérgio Gomes de Matos, insubstituível.
Partiu de repente deixando muitas saudades.
Abraços a toda a família Gomes de Matos .

MANOELA QUEIROZ BACELAR
Além de grande médico, Dr Sérgio era um ser humano fenomenal. Espalhava 
generosidade por onde andava. Marcou não apenas as vidas de seus familiares, 
amigos e pacientes, mas também de inúmeras pessoas que ajudava. Sua 
erudição não ofuscava sua natureza humanista. Conversar com Dr Sérgio era 
ocasião de raro aprendizado para mim. Os temas eram tão variados quanto 
interessantes. Sou grata por ele ter cuidado do meu marido, Ricardo. Sou grata 
pela união de sua filha, Adriana, com meu irmão, Otávio. Sou grata por tê-lo 
conhecido nessa existência.

BIANCA GOMES DE MATOS, NORA
Dr. Sérgio,  um sogro, um pai, um avô,amigo,  médico e ser humano excepcional.  
Sou feliz e grata por tê-lo conhecido e convivido tempo suficiente para aprender e 
evoluir com sua sabedoria divina . Homem íntegro,  coração que não cabia no peito, 
humilde, e de inteligência inenarrável.  Um exemplo de ser humano a ser seguido, 
partiu deixando inúmeros órfãos, sim faz muita falta!
Dói lembrar que não o temos mais aqui conosco,e ao mesmo tempo me conforta 
saber que estais em bom lugar e em paz ao lado de Deus e de seus melhores 
amigos,batendo longos papos e lendo seus livros.

NETO GUSTAVO
Falar do vovô Sérgio sempre me foi uma tarefa fácil. Pois, é uma pessoa que, não 
só pra mim mas, também pra muitos outros, sempre foi visto como um exemplo 
de caráter, humildade, em sua profissão, como ser humano, além de muitas outras 
funções que ele sempre desempenhou com maestria. Meu avô sempre foi muito 
presente na minha vida, seja para ser aquele apoio pra todas as horas, para ter 
uma conversa sobre o seu tão querido Fluminense ou até mesmo quando eu me 
aventurava em conversar política e literatura com ele. Foi inclusive em uma destas 
nossas conversas que surgiu o assunto “Rui Barbosa”, de onde veio apelido que ele 
me deu e que eu levo até hoje como uma lembrança boa e carinhosa. Afinal, o vovô 
fazia questão de que todos ao seu redor estivessem felizes

MAURO DARCIO, PACIENTE
Meu amigo Dr.Sérgio, que saudade de você! Em tese, deveria ser fácil falar 
sobre você. Um médico tão presente, sempre disponível! Detentor de vasto 
conhecimento, sempre preocupado com o bem-estar de seus pacientes. O médico 
que me deu esperança, quando há mais de vinte anos, num olhar preciso de um 
Raio X, fez um correto diagnóstico de uma síndrome tão rara a qual sou portador, 
Swyer James MacLeoad, e você com muita segurança me tranquilizara dizendo, 
“Fique tranquilo, eu vou cuidar de você!” E cuidou em todas as crises, fosse dia, 
noite, madrugada…Você foi sempre acessível e presente. Por isso amigo, torna-se 
tão difícil falar sobre você agora. Pois você foi sempre presente, como pode ficar 
ausente agora? Ausência não combina com você! Você vai está sempre no meu 
coração! O que eu sinto por você é um amor imenso, como paciente, como amigo 
e como irmão por parte de Deus. Você foi um pai para todos seus pacientes. E por 
isso, sei que está num bom lugar lá no céu. Até qualquer dia, meu bom amigo!

TOBIAS NAVARRO, PACIENTE 
O Dr. Sérgio Gomes de Matos foi meu anjo da guarda aqui no planeta Terra. 
Além de médico renomado, o considero um verdadeiro amigo. Foi uma 
grande figura humana, um homem diferenciado, uma sumidade entre os 
que o conheciam. Era, além disso, dono de um caráter marcante. Sua partida 
repentina nos deixou impactados. Faz falta a mim e a todos que com ele se 
consultavam. Ele exercia a profissão médica como um sacerdócio e salvou a 
minha vida pelo menos três vezes. Que saudades, Dr. Sérgio!

ORLANDO DE AZEVEDO JUNIOR, GENRO
Falar sobre o Dr. Sérgio, é como falar de um espírito de luz que veio conviver 
conosco neste plano para nos ensinar o verdadeiro sentido do que é o amor, 
a humildade e de como servir ao próximo. Um homem que contrariou a 
unanimidade pois, todos nós que convivemos com ele diretamente e até os que 
não conviviam de forma próxima, apenas ouviam falar, quando se referem a ele, 
sempre tem um sorriso muito grande no rosto. Ele é um verdadeiro servo de Deus.
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NATÁLIA, SOBRINHA
Tio Sérgio não era considerado um tio e sim um pai, principalmente para 
todas as sobrinhas dele, filhas da sua única irmã, Abigail. Nunca irei esquecer 
de todos os momentos que passei quando meu amado pai Heráclito faleceu 
subitamente, um de seus melhores amigos e companheiros da medicina, e 
único cunhado. Foi ele quem assumiu o papel por inteiro do meu verdadeiro 
pai. Falar de você não é fácil, pois era uma pessoa rara! Foi você quem me 
abraçou e estendeu a mão a todo minuto, sempre! 

CRISTINA GURJÃO, ENFERMEIRA 
Tive uma convivência de um ano e alguns meses com essa figura 
maravilhosa que foi o Dr. Sérgio Gomes de Matos, um cidadão de bem, 
divertido, espirituoso, culto, um médico “humanista” – coisa rara hoje 
em dia -, comprometido com os pacientes, que só ensinamentos e boas 
lembranças legou a todos que tiveram a honra e oportunidade de conhecê-
lo. Para homenageá-lo, agora repito seu carinhoso apelido: “SÉRGIO GOMES 
DEMAIS!”. Sem dúvida era “Demais!” o meu, o seu, o nosso querido Dr. Sérgio 
Gomes de Matos.

DRA. MARÍLIA VASCONCELOS
Mesmo possuindo capacidade técnico-científica de sobra, Dr. Sérgio, a exemplo 
de São Lucas - médico de homens e de almas -, usava seu toque, empatia e 
cuidado com cada paciente de forma individualizada, levando a cura a muitos 
deles. Tive o privilégio de acompanhar alguns de seus pacientes, pois vinham 
até mim por recomendação dele, pra que eu pudesse dar uma opinião dentro 
da área da otorrinolaringologia, e assim ele o fazia com muitos outros colegas 
de outras especialidades, na sua humildade peculiar. E, após a sua partida, 
continuei a cuidar de alguns de seus pacientes, e choramos juntos a sua 
ausência. Alguns deles dividiram tanto a vida com ele que se sentiram órfãos. 
Vivia a caridade diariamente, a fé em obras. Derramou lágrimas com uma 
paciente que não suportava mais tanta dor, lágrimas de cura. 
Ao Dr. Sérgio, minha gratidão por poder aprender com ele a medicina que não 
está nos livros.

DIRCEU VASCONCELOS, 
 ACADEMIA CEARENSE DE MÉDICOS ESCRITORES.   
Sérgio Gomes de Matos – O Humanista
 Falar do Sérgio para mim é muito fácil! Ser como ele foi é que é difícil!
Fácil porque dentro de uma mesma pessoa existia tudo que se pode descrever 
como excepcional, tanto no seu aconchegante consultório, exercendo a mais 
pura e humanizada medicina, como sacerdócio - ao segurar a mão dos seus 
pacientes velhinhos, oriundos do “unisus”, a quem só restava aquele médico 
vestido de Santo - quanto nas suas pregações de cunho religioso, onde se 
sobressaía Padre Pio, do qual era devoto.
Cabe ressaltar, no tocante à religião: estava eu sob seus cuidados no leito 
hospitalar a rezar o terço, quando ele adentrou e eu disfarcei, e ele de imediato 
disse-me: ”continue rezando o terço, depois eu voltarei para lhe examinar.” Este 
era o amigo médico humanista e católico Sergio Gomes de Matos. Seu vício era 
a prática da medicina por excelência, a humanização  das consultas.
Ocasiões não faltam para exemplificar. Num episódio, um vendedor de bolo 
que transitava nos corredores na São Raimundo dirigiu-se a ele oferecendo-lhe para que lhe comprasse um pedaço de bolo, 
quando ele perguntou ao vendedor quanto seria a caixa toda. Em seguida, pagou-lhe e orientou-lhe que seguisse e fosse 
vender seus bolos que já estavam pagos! Assim era o Sérgio, que de humano tinha tudo e de médico muito mais!
Curador do corpo e da alma de seus pacientes, inclusive eu, seu colega e paciente como milhares de outros que viram 
naquele homem o poder e o saber da cura do corpo e da alma!
Abençoado Sérgio Gomes de Matos, continue sua missão no céu, porque na terra você curou a todos nós!
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