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O Cooped em Pauta é uma publicação da Assessoria de Comunicação da COOPED - I
nformativo trimestral do Cooperativa dos Pediatras do Ceará.

Este tem sido um ano muito especial, pois a COOPED-CE completa 20 anos de existência.
Ao longo de duas décadas, atuando com muita seriedade, estamos em franco processo de 

crescimento e fortalecimento. Firmamo-nos no mercado de trabalho de forma consistente e lutamos 
a cada dia pela valorização do cooperado, que incluiu remuneração justa, ampliação do conhecimento e 
melhoria nas condições de trabalho.

Fortalecidos pelo modelo cooperativista e pela disponibilização de mão de obra altamente especializada, 
nossa união permitiu-nos grandes avanços e, principalmente, adquirir o respeito dos nossos clientes. Temos 
muitos motivos para nos orgulhar de fazermos parte desta história!

Durante este ano, realizamos vários eventos, e somente em uma semana, dois momentos comemorativos 
inesquecíveis, o VIII Fórum do Pediatra e I Passeio Ciclístico da COOPED, onde aproveitamos para rever 
amigos, ampliar conhecimentos, cuidar da saúde e ainda nos confraternizarmos.

Após muitas idas e vindas e extensivas negociações, foram assinados os novos contratos com a Secretária 
de Saúde do Estado do Ceará, nosso maior tomador.

Em sintonia com a Sociedade Cearense de Pediatria desde sua fundação, a COOPED-CE custeou 50% 
(cinquenta por cento) do valor das inscrições dos cooperados em cursos e eventos promovidos pela SOCEP.

A exigência de formação continuada do Médico, de forma a proporcionar-lhe maior capacitação técnica, 
agregando novos conhecimentos científi cos e humanísticos, necessita de ferramentas capazes de fornecer-
lhe informações seguras, baseada em evidências. Pensando nisto, a COOPED criou “A Sala do Cooperado”, 
espaço reservado ao estudo que, além de conforto, oferece acesso ao “UP TO DATE” (base de informações 
médicas). Reiniciamos, também, nossas aulas sob a coordenação do Núcleo de Estudos da COOPED.

Nesse número, o cooperado Antônio Aldo Melo Filho, renomado Cirurgião Pediátrico, traça o perfi l desse 
profi ssional no mercado.

Por fi m, não poderíamos deixar de mencionar a participação da COOPED-CE na Semana Mundial de 
Aleitamento Materno, que transcorreu de 01 a 07 de agosto e que, no Ceará teve como evento principal o 
“Seminário Estadual de Aleitamento Materno”, cuja madrinha foi a Primeira Dama do Estado, Onélia Maria 
Leite.

Então, temos sim, muitos motivos para comemorar!
Convidamos a todos para uma agradável leitura.          



Matéria de Capa
Cooperados defi nem parâmetros e COOPED 
reajusta contrato com a SESA
Renovação garante tranquilidade à Cooperativa e cooperados
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Após extensas negociações, que tiveram 
início no mês de fevereiro, a Cooperativa 
dos Pediatras renovou, em agosto, o 

contrato de prestação de serviço com seu maior 
tomador, a Secretaria de Saúde do Estado.

Os contratos expiraram em maio e junho deste 
ano.

No protagonismo das decisões estavam os 
cooperados que, atendendo solicitação da Diretoria 
da entidade, reuniram-se para deliberar acerca dos 
parâmetros de negociação da Cooperativa com o 
órgão gestor da Saúde.

Ao todo duas reuniões extraordinárias, realizadas 
na Sede da Cooperativa, contaram com a presença 

dos cooperados defi nindo valores, discutindo e 
levantando hipóteses para os diferentes cenários de 
negociação. Os encontros balizaram a Diretoria da 
COOPED nos encaminhamentos do processo.

Sendo assim, mesmo em meio a crise econômica e 
institucional, a Cooperativa dos Pediatras conquistou 
aumento de 12% para plantões durante a semana e 
17% para plantões nos fi nais de semana e feriados.

Para Dr. Osmiro Barreto, Presidente da COOPED, 
o reajuste signifi ca “competência, força e união, pois 
estamos conscientes que esse aumento se deve ao 
excelente trabalho desempenhado pelos nossos 
cooperados e isso faz toda diferença no momento 
de negociar”.

Reunião Extraordinária, 

25 de maio

Reunião Extraordinária, 

10 de agosto



Entrevista exclusiva

Direto do Whats App
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Secretário de Saúde 
do Estado, Henrique 
Javi

Com a palavra, 
nossos cooperados

“Quero fazer um agradecimento especial à Cooperativa dos 

Pediatras, mas não só pelo relacionamento que temos, em garantir o 

funcionamento das nossas unidades, mas, também, pelo trabalho que 

vai além disso, pois vejo que a Cooperativa está presente em todos os 

debates que envolvem a saúde da criança, a mãe; então a relevância 

da renovação deste contrato para o Estado é a compreensão de que a 

boa relação com os Pediatras é fundamental para a boa qualidade do 

serviço prestado, independente de todas as difi culdades.

É bom saber que temos uma relação saudável, de confi ança e que 

com certeza irá se fortalecer e se perdurará. São excelentes profi ssionais 

e de grande qualifi cação.”

Show Osmiro! 
Parabéns à Diretoria pela brilhante condução no 

processo de negociação!
Todos os cooperados saíram vitoriosos!

Parabéns para o Osmiro e toda diretoria pelo 
empenho em tornar viável as propostas para o 
aumento dos nossos plantões e renovação do 
contrato com a SESA. Todos nós  cooperados 
reconhecemos o esforço de todos da diretoria. 
Continuaremos mantendo a seriedade, 
empenho e dedicação em todas as atividades 
e desafi os que a nós forem confi ados.

Dra. Joana Maciel

Dr. Paulo Barreto

Dra. Izabela Parente

Dr. Eugênio Pacelli

Parabéns a toda diretoria da COOPED
Isso aí é vitória!!! 
Parabéns mais uma vez à COOPED. Essa sim me 

representa!!!

Parabéns, isto é resultante de muito trabalho 
e dedicação.



Compromisso com a criança cearense

Trabalhamos, arduamente, diariamente, nas unidades hospitalares do nosso Estado. Os convênios 
estabelecidos superam os meros ajustes comerciais. 

Ao garantir Pediatras atuando nestes hospitais, fi rmamos compromisso com a criança cearense, 
seu bem-estar e seu crescimento vigoroso e saudável.

Queremos continuar este belíssimo trabalho, apoiando pais e mães que procuram saúde de qualidade; 
queremos ser, para eles, em momentos difíceis, o “porto seguro”, o “norte” diante das difi culdades.

Expandimos, pois, nossa atuação; nos tornamos, com responsabilidade, referências.
Nosso trabalho, muitos sabem, vai além das técnicas aprendidas ao longo de anos de estudo. 
Somos treinados no amor, na tolerância e no respeito.
Em tempos difíceis é na união, no olhar atento e na transparência de ações e informações que poderemos 

ter dias melhores e mais claros.
Não desistamos!

“Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais,  

pois o Reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas”. 

Mateus 19:14

João Osmiro Barreto 
 Presidente da Cooperativa dos Pediatras do Ceará

ç

raraabbaaaaababalhlhhhhlhl amammosos,, araarararararaaa dududududuamamammammmamamenennennnteteete, , , dddddiariamente, nas unidades hos
eseseseseeee tatataatabebbeb leleciccc dodod ssss sususupepeperarararammmmm ososos mmmmmmeros ajustes comerciais. 

Opinião

Acesse nossos veículos de comunicação e fi que por dentro de tudo o que acontece na sua Cooperativa

            https://www.facebook.com/COOPEDCE

            https://twitter.com/coopedce

            http://bit.ly/1UnoMU9

                  http://www.coopedce.com.br/

Para assinar nossa Newsletter envie email para: ascom.cooped@gmail.com CoopedemPauta 5

          

            



A Cooperativa dos Pediatras vem se 
diferenciando no estímulo contínuo ao 
aprendizado, nos seus mais variados 

formatos.
Em março a COOPED inaugurou em sua sede um 

espaço dedicado exclusivamente ao cooperado.
No novo ambiente, climatizado e com acesso à 

internet, o cooperado poderá buscar no software 
UpToDate informações médicas relevantes para seu 
exercício profi ssional.

Para construção da sala e compra de 
computadores e impressora, foi utilizado o recurso 
FATES ‒ Fundo de Assistência Técnica Educacional 
e Social que tem como destinação a prestação de 
assistência aos associados, na promoção social e 
educacional de seus membros, conforme determina 

artigo 67 do  Estatuto Social da Cooperativa. 
Sobre o UpToDate
UpToDate é uma base de informações médicas, 

baseada em evidências,  publicada por uma 
companhia médica. Está disponível tanto pela 
internet (online) quanto offl  ine, em diversas 
plataformas digitais. Uma atualização é publicada a 
cada quatro meses

O material é escrito por mais de 4400 médicos, 
atuando como autores, editores e revisores, 
abordando mais de 8500 tópicos, em 17 
especialidades. Também inclui um banco de dados 
farmacológicos. Pesquisas mostram que o UpToDate 
é a ferramenta preferida por médicos e estudantes 
em diversas situações. 

Novo Espaço estimula conhecimento
Sala do Cooperado
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COOPED subsidiou 50% do valor de inscrições 
em cursos promovidos pela SOCEP 

A COOPED sorteou, entre seus cooperados com 
produção, 50% do valor da inscrição do X Congresso 
Cearense de Pediatria e do IX Simpósio de Perinatologia 

do Nordeste e do Curso de Ventilação Mecânica, realizado após o evento.
Foram contemplados 40 cooperados para o Congresso/Simpósio e 20 para o Curso de Ventilação 

Mecânica.
O eventos aconteceram nos dias 12, 13 e 14 de agosto no Hotel Oásis Atlântico e foram promovidos pela 

Sociedade Cearense de Pediatria.

anos20

Ao todo 60 cooperados foram benefi ciados com a iniciativa

Sala do Cooperado 

Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta, de 8 às 18 horas.
Informações: 3246.2524



CoopedemPauta 7

Artigo

O Cirurgião Pediátrico é profi ssional 
habilitado a lidar com crianças que 
apresentem doenças potencialmente 

cirúrgicas acometendo, entre outros, os tratos 
digestório (gastrocirurgia pediátrica), urinário 
(urologia pediátrica) e respiratório, sejam de caráter 
benigno ou maligno.

Lidar com tão vasta plêiade de condições exige 
um preço de formação ao médico que deseja 
enveredar pela área. Neste sentido, para obter o título 
de especialista em Cirurgia Pediátrica, é necessário 
cumprir, no mínimo, 2 anos de Residência Médica 
em Cirurgia Geral e, após, mais 3 an os específi cos em 
Cirurgia Pediátrica.
Por outro lado, transitar em sítios anatômicos diversos 
confere ao Cirurgião Pediátrico a possibilidade de 
exercitar, mesmo enquanto especialista, o olhar mais 
atento ao paciente pediátrico como um todo. Eis uma 
primeira forte característica da área. Há poucos limites 
anatômicos a enclausurar o cirurgião pediátrico. 
Lidar com crianças com hérnias inguinais, testículos 
distópicos, fi mose ou apendicite é apenas a porção 
mais conhecida da atuação de tais profi ssionais. É 
possível que, pela manhã, eles precisem abordar uma 
criança com hidronefrose congênita e outra com 
uma lesão ovariana complexa, mais tarde auxiliar na 
condução de outra com um empiema pleural septado 
e, ao fi nal do dia, debater terapêutica em um paciente 
com doença do refl uxo gastroesofágico e outro com 
um tumor de Wilms, por exemplo.

Os mais antigos escritos detalhados em Cirurgia 
Pediátrica estão contidos no Cerrahiyei Ilhaniye, 
um manuscrito turco escrito a mão, em 1465, onde 
foram ilustrados, entre outros, manuseio de ânus 
imperfurado, reparo de hérnia inguinal e correção 
de hipospadia. Desde lá, a especialidade sofreu 

vertiginosos avanços. Acompanhou, em conjunto 
com a Pediatria, o entendimento que crianças 
devem ser tratadas de forma distinta dos adultos, em 
unidades de internação separadas e por profi ssionais 
habilitados e dedicados especifi camente a elas. Na 
medida em que se percebeu que diversas afecções 
pediátricas se apresentam e evoluem diferentemente 
dos adultos, deixou de se prover abordagens 
agressivas para implementar tratamentos mais 
conservadores. Defi ne-se aqui outra importante 
marca da especialidade.

Trabalho de equipe e evolução tecnológica 
também compõem o perfi l da Cirurgia Pediátrica. 
Por exemplo, com o evoluir da Medicina Fetal, o 
Cirurgião Pediátrico passou, em condições cirúrgicas, 
a auxiliar o obstetra na condução de um novo e cada 
vez mais conhecido paciente: o feto. O neonato, com 
diagnóstico prenatal, passou a ter a oportunidade, 
quando necessário, de ser operado na mesma 
instituição em que nasceu, com consecutiva redução 
das taxas de morbi-mortalidade de várias doenças 
cirúrgicas. Sobrevieram ainda as intervenções fetais, 
aliadas ao paradigma de equipes multiprofi ssionais e 
da Perinatologia. Com o aprimoramento tecnológico, 
surgiu também a Cirurgia Minimamente Invasiva 
e diversos procedimentos em Cirurgia Pediátrica, 
mesmo em lactentes, são hoje realizados por video-
laparoscopia ou video-toracoscopia, com um acenar, 
no horizonte, para as cirurgias robóticas.

Em síntese, a Cirurgia Pediátrica é área que 
apaixona quem a exerce. Permite conduzir crianças 
com afecções cirúrgicas em sítios anatômicos diversos, 
com forte viés conservador e multiprofi ssional em 
suas abordagens, incorporando, ainda, sempre que 
possível, novas tecnologias em prol de seus pequenos 
pacientes.

              Antônio Aldo Melo Filho

              Cirurgião Pediátrico - COOPED - Ceará

Cirurgia Pediátrica: uma especialidade em 
constante evolução
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A Cooperativa dos Pediatras do Ceará 
comemorou, em grande estilo, seus 20 
anos.

Durante todo o ano a Cooped vem realizando 
ações para celebrar as conquistas e os desafi os 
de duas décadas, como entidade promotora do 
trabalho do Pediatra no Ceará. 

O VIII Fórum de Defesa do Pediatra, evento 
anual, se fi rma como espaço salutar de debates e 
conhecimento, promovendo encontros, renovando 
saberes.

Neste ano, além do tradicional curso para 
novos cooperados, ministrado pelos dirigentes 
da entidade, a Cooperativa trouxe à Fortaleza o 
renomado estudioso, Dr. Jayme Murahovschi. Na 
palestra, a experiência e o carinho, de um médico 
que contribui, sobremaneira, para a Pediatria em 
todo país. 

O tema do encontro, buscou investigar, 
com embasamento teórico e casos clínicos, as 
possibilidades para o choro do bebê. 

À noite, após jantar, os cooperados puderam 
vivenciar mais um momento estimulante na 
Cooperativa, recebendo os principais representantes 
das entidades médicas. O tema em destaque foi o 
“Exercício da Pediatria na atualidade.”

Dr. Eduardo Vaz, Presidente da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, Dra. Francielze Lavor, 
Presidente da Sociedade Cearense de Pediatria, 
Dra. Mayra Pinheiro, Presidente do Sindicato dos 
Médicos do Ceará, Dr. Carmelo Leão, Presidente 
da Associação Médica Cearense e Dr. João Borges, 
Presidente da Unimed Fortaleza participaram do 
debate mediado pelo Presidente da COOPED, Dr. 
João Osmiro Barreto.

Opinião consonante entre os debatedores, sobre 
o tema, estava a inabilidade na gestão da Saúde no 
país e no nosso Estado.

Em seu discurso de abertura, Dr. Osmiro Barreto, 
indagou os presentes: “Como chegamos até aqui? 
Como podemos sair, de forma inteligente, do cenário 
desolador que estamos inseridos?”

Ao  fi nal o debate foi aberto para participação 
do público e em seguida foram sorteados prêmios 
entre os cooperados presentes.

Confi ra os sorteados:
Dra. Geila Amorim -  Oftalmoscópio;
Dra. Sônia Guerreiro -  Otoscópio;
Dra. Francielze Lavor -  Cafeteira; 
Dra. Alciléa Carvalho e Dr. Ary Melo - Livros de 

Pediatria - Dr. Jayme Murahovschi;
Dra. Verônica Said - Cesta de produtos Nestlé.

Fórum do Pediatra e Passeio Ciclístico marcam 
comemorações dos 20 anos da Cooperativa

20anos
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I Passeio Ciclístico da Cooped 

No domingo, dia 26 de julho, a Cooped realizou 
seu I Passeio Ciclístico.

Batedores, ambulância, carros de apoio, 
acompanharam os mais de cem participantes da 
pedalada.

Muita alegria e descontração entre os participantes 
na entrega dos kits com camisa.

O I Passeio Ciclístico da Cooped contou com o 

patrocínio da Unimed Fortaleza, da Unicred Ceará e 
apoio das Farmácias Pague Menos.

O percurso teve início na sede da Unimed 
Fortaleza, prosseguindo até a Beira Mar, fazendo uma 
parada em frente à Estátua de Iracema e retornando 
para o ponto de partida.

Tudo transcorreu com tranquilidade. 
Ao fi nal do passeio foi sorteada uma bicicleta de 

21 marchas, que teve a Dra. Rosabelle Braz como 
contemplada.
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Dia 4 de agosto a Secretaria da Saúde do 
Estado, lançou no Centro de Eventos do 
Ceará, a Campanha “Orgulho no Peito”. 

A primeira-dama do Ceará, Onélia Maria Leite, é 
a madrinha da campanha que objetiva sensibilizar 
gestores municipais sobre a importância do 
Aleitamento Materno através da criação de salas 
exclusivas para Aleitamento, além de campanhas que 
promovam a continuidade da prática de Aleitamento 
Materno exclusivo até os seis meses de vida da 
criança podendo estender-se até os 2 anos, como 
alimentação complementar.

O Secretário da Saúde, Henrique Javi, o Secretário 
do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado, 
Josbertini Virgínio Clementino, o coordenador do 
escritório do UNICEF para os Estados do Ceará, Piauí 
e Rio Grande do Norte, Rui Aguiar e o Presidente 
da Cooperativa dos Pediatras, Dr. Osmiro Barreto, 
além de representantes do Ministério da Saúde, 

participaram do evento.

A primeira-dama ressaltou que a campanha 

visa “garantir a saúde das crianças. Pediatras e 

enfermeiros são de grande importância nesse 

momento. Ao estimularmos à Amamentação, 

estimulamos o futuro do nosso Estado.”

O médico Dr. Cícero Cruz Macêdo foi 

homenageado pelos relevantes serviços sociais no 

estímulo da Amamentação na região do Cariri.

COOPED participa de Seminário Estadual do 
Aleitamento Materno

Gostaríamos saber sua opinão sobre nosso Informativo!
 Envie críticas e sugestões de matérias para: 
ascom.cooped@gmail.com



CoopedemPauta 11

SBP realiza  37º Congresso Brasileiro de Pediatria

Núcleo de Estudos COOPED reinicia suas 
atividades

O Núcleo de Estudos Cooped, idealizado com o objetivo de promover a educação permanente 
de seus cooperados reinicia suas atividades com aulas de especialidades pediátricas a partir de 
Setembro.

As aulas ocorrerão na Sede da Cooperativa uma vez por mês.
Três cursos teóricos-práticos já estão confi rmados. 
Em Setembro os temas serão “Dispositivos inalatórios na asma”, com a Professora Dra. Vivianne Calheiros 

e “Teste do olhinho”com a Dra. Islane Verçosa. Já 
em Outubro abordaremos o tema ”Imagem em 
Pediatria” com a Dra. Norma Selma.

“Para que os temas dos cursos atendam aos 
interesses dos cooperados, disponibilizaremos, 
em breve,  um link de pesquisa na Internet em 
que será possível opinar sobre as áreas e temas a 
serem desenvolvidos na agenda do núcleo”,  sinaliza 
Dra. Francisca Lucia, Superintendente da Cooped 
e coordenadora do Núcleo.

Nos dias 12 a 16 de Outubro o Rio de Janeiro irá sediar o 37º 
Congresso Brasileiro de Pediatria. 

A programação científi ca será de altíssimo nível focada 

em temas do dia-a-dia do Pediatra. 

Os palestrantes apresentarão as novas aquisições do conhecimento 

baseadas em evidências. Já está à disposição, no site do evento, a 

Programação Científi ca Preliminar.

O Congresso acontecerá no Riocentro com espaço para receber 

6500 congressistas confortavelmente.

Inscrições realizadas até 30 de setembro podem usufruir de 

descontos.

Acesse o site do Congresso para mais informações. 

Inscrições e informações: 3246.2524

Mais informações: www.cbpediatria.com.br

Capacitação



Alteração na contribuição previdenciária

Em abril de 2014 o plenário do Supremo 
Tribunal Federal em julgamento realizado 
no dia 23, decidiu por unanimidade, a 

inconstitucionalidade do Inciso IV do Art. 22 da Lei 
8.212/1991 que obrigava as Pessoas Jurídicas que 
tomassem serviços de Cooperativas de Trabalho 
recolhessem 15% de contribuição previdenciária 
sobre valor da nota fi scal emitida pela Cooperativa.

Assim, o cooperado que contribuía com 11% 
da alíquota, com o advento do Ato Declaratório 
Executivo/CODAC Nº14 de 14 de junho de 2015, 
passa a contribuir com a alíquota de 20%.

Lei
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SAVE THE 
DATE!!!

Evento 
Imperdível!


