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Após 27 anos coordenando a equipe do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do HMAR a nossa 
nutricionista Pérola Averbug Fireman se desligou do cargo e recebeu uma justa homenagem do conselho 
diretor, médicos, coordenadores, colaboradores e membros da equipe do SND em agradecimento a sua 
enriquecedora contribuição durante todos esses anos dedicados a esta instituição. Foram momentos de 
muita alegria e emoção durante todo o dia.

 O SND do HMAR é considerado um Serviço Modelo no nosso Estado por sua organização, inovação, 
excelência da qualidade e com altíssimo índice de satisfação dos nossos clientes. Aproveitamos esta 
oportunidade para conhecer um pouco mais da história dessa competente profissional que se destaca por 
sua dignidade e dinamismo, sempre motivada a vencer desafios.

Carioca, de origem judaica, casada com alagoano, formada em 1981 pela Universidade do Rio de 
Janeiro (UNI-RIO), é pós-graduada em Clinica e Terapêutica Nutricional e especialista em Suporte Nutricional 
pela Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. Amante da profissão, especialmente das áreas 
hospitalar e ambulatorial.

HMAR PRESTA HOMENAGEM UMA GRANDE LÍDER

Ninguém compra uma bomba prestes a explodir; 
nós compramos. E o número da salvação foi 112. Cento 
e trinta e dois foi o número de médicos que adquiriram 
em um ato de coragem e sobrevivência o moribundo 
Hospital do SESI, submergido em um caos adminis-
trativo e carcomido em seus recursos materiais.

A data do milagre foi o ano de 1999. Em Assem-
bleia histórica os 132 médicos decidiram arrematar o 
gravemente enfermo hospital, provando que médico é 
capaz de, intensivamente, recuperar uma empresa 
falida.

Todo milagre tem seus santos e este foi conce-
bido por uma trupe bem intencionada comandada 
pelo então presidente da MEDCOOP Dr. Edvaldo Maia 
Lopes Ferreira Filho, bem como por Dra. Nadja Valéria 
Leite Gazzaneo, Dr. João D. Fireman, Dr. José Lídio 
Nunes Lira e como consultor de investimentos o Dr. 
Eduardo Oliveira. Representando o SESI seu diretor 
geral, Dr. José Carlos Lyra de Andrade, sem o qual não 
teríamos operado o milagre (seremos eternamente 
gratos por sua paciência e competência em comandar a 
negociação).

As dificuldades foram inúmeras. O hospital 
carecia urgentemente de investimentos e os recursos 
alavancados pela capitalização não eram suficientes 
para cobrir as despesas operacionais e de custeio. 
Necessitávamos de um mágico e este foi materializado 
na pessoa do Dr. Ronaldo Gomes Bernardo, que com 
muitas horas de magia construiu uma ponte de 
competência, dedicação e desgaste pessoal que nos 
levou a superar o Tsunami, além de ter sido o autor do 
primeiro regulamento do novo Hospital, aprovado em 
assembleia dos médicos.

Surge então o Hospital Memorial Arthur Ramos, 
nome sugerido pelo Dr. Ricardo César Cavalcanti e logo 
aprovado por todos, homenageando outro médico 
que a História alagoana e brasileira não pode esquecer. 
Neste caos, surge um homem misto de comandante, 
timoneiro e Xaman que como todo bom líder conduziu 
a empresa à planície, sabendo que frequentemente iria 

se deparar com constantes lombadas, mas que teria, 
tem e terá a serenidade de sempre continuar perse-
guindo os objetivos de todos os médicos do Hospital 
Memorial Arthur Ramos em oferecer serviço de alta 
complexidade e excelência hospitalar, Dr. José Lídio faz 
irremediavelmente parte desta Historia.

Ao longo dos treze anos de existência contamos 
com vários colaboradores: Dr. Edeildo Mendonça 
Costa, Dr. Hunaldo Lima de Menezes, Dr. José Roberto 
Rodrigues Cavalcante, Dra. Yelnya Cardoso Silva Dória, 
Dra. Francette Loss Bastos Costa, Dra. Maria Valéria de 
Carvalho Wanderley, Dr. Guilherme Benjamim Brandão 
Pitta, Dr. João Barros Simões, Dr. Rinaldo de Aguiar 
Barbosa, Dra. Normangela Farias Barreto Chaves, Dra. 
Sônia Maria Uchoa de Oliveira, Dra. Malba Costa 
Albuquerque, Dra. Dulce Cardoso da Costa, Dr. Ricardo 
de Gusmão Moura, Dr. João Martins Pinto Junior, Dra. 
Lúcia Helena Braz Reis, Dra. Margareth Dayse Medeiros 
Monteiro, Dr. Givaldo Trindade Rios, Dra. Márcia 
Calheiros Soriano, Dr. Gregório Alfredo Tenório Fontan, 
Dra. Andréa Rose Feitosa D�Almeida, Dra. Arlete 
Persiano da Rocha Camerino, Dr. Humberto Montoro 
Chagas, Dr. Fernando Antonio Melro Ressurreição, Dr. 
Zivi Antonio dos Santos, Dra. Eveline Teixeira de Lima, 
Dr. Roberto Lúcio de Gusmão Verçoza, Dr. Pedro 
Fernandes Teixeira do Nascimento, Dr. Edmilton Carlos 
Wanderley, Dr. Claudio Elizio Fiuza Campelo, Dr. Cezar 
Ronaldo Alves da Silva, Dra. Karla Miriam Uema, Dra. 
Sonia Aparecida Lourenço.

Estes, subtraindo de suas horas de lazer e conví-
vio com suas famílias, portaram-se como verdadeiros 
guerreiros templários construindo uma estrada 
permanente e segura por onde a sociedade alagoana 
pode percorrer quando se sentir ameaçada pelo 
sinistro e infortúnio, com a certeza que contará com 
uma equipe que sabe enfrentar obstáculos e de forte 
senso de sobrevivência. Como sugestão deste humilde 
obreiro da medicina, advogo a aposição de uma placa 
com todos os nomes dos médicos que fizeram e fazem 
a história do Hospital Memorial Arthur Ramos, porque 
não podemos esquecer que o número da sorte foi e 
sempre será 112.

Cento e doze 
por Dr. Paulo Cunha - CRM/AL 2010
Conselheiro Fiscal Titular da MEDCOOP

Como foi o desafio de implantar o Serviço de Nutrição Clínica em 
nosso hospital no ano de 1984?

Recém-chegada nesta cidade, um dos principais desafios foi quebrar 
o paradigma de �comida de hospital�, elaborando saborosos 
cardápios de dietas especiais: utilizando ervas e temperos naturais, 
introduzindo novos hábitos e quebrando tabus alimentares. Outro 
desafio foi sensibilizar a equipe médica acerca da importância do 
papel da nutrição no tratamento aos pacientes hospitalizados, bem 
como a participação da nutricionista na prescrição dietoterápica, 
discutindo a situação clínica e a melhor conduta nutricional a seguir 
para cada caso.  Dentro da perspectiva do trabalho em equipe 
multidisciplinar, foi implantada a padronização das dietas para os 
diversos tipos de cirurgias e patologias.
Foi um trabalho árduo, pois a nutrição não era tão valorizada como 
nos dias hoje. Uma das condutas que contribuíram para o sucesso do 
trabalho foram as visitas a todos os pacientes para esclarecimento 
sobre a dieta e adaptação do cardápio de acordo com sua 
preferência alimentar, promovendo uma melhor adesão à terapia 
nutricional, colaborando, portanto, na rápida recuperação.  Aos 
poucos fui conquistando a credibilidade tanto pelo cliente como 
pela equipe médica.

O que contribuiu para a implantação do Suporte Nutricional?

Ainda no Rio de Janeiro, tive a honra de trabalhar com o doutor 
Edson Lameu, médico reconhecido nacionalmente, considero-o 
meu mestre. Essa experiência me deu base para a implantação da 
Nutrição Enteral em nosso hospital, sendo este o serviço pioneiro no 
Estado de Alagoas, onde dediquei um trabalho ético em prol do 
paciente.

Sabemos que a equipe de Nutrição se destaca pela união e 
alegria. Como isso foi conquistado?

Sou exigente e vibrante nas minhas ações, valorizo os pontos 
positivos da equipe e acima de tudo sou companheira. Acredito que 
o papel fundamental de um líder é motivar e envolver o grupo em 
busca dos objetivos da empresa, promover uma liderança 
participativa, como também facilitar o crescimento pessoal e 
profissional. Nossa cultura é trabalhar em equipe com amor, 
responsabilidade, educação e respeito aos clientes e colaboradores 
dentro de um ambiente harmônico e feliz. Vale salientar que sempre 
tive apoio incondicional de duas nutricionistas competentes as 
quais tive o prazer de tê-las desde estagiárias: Conceição Martiniano, 
meu braço direito, e Márcia Santana, ambas amigas fiéis, 

inteligentes, que nunca mediram esforços para me ajudar nas 
tomadas de decisões. Nutricionistas exemplares, que fazem o 
orgulho da nossa profissão. Com elas consegui colocar em prática a 
gastronomia hospitalar com um menu de opções de cardápios 
completos,  oferecendo uma alimentação personalizada, 
preservando os princípios de uma nutrição equilibrada. Nosso 
serviço de gastronomia hospitalar também é pioneiro no estado. 
Neste último mês, adquirimos um forno de última geração, para 
utilizá-lo, fizemos uma adaptação no processo de produção com o 
objetivo de agilizar o trabalho e preservar ainda mais o sabor e os 
nutrientes dos alimentos. Assim podemos atender com excelência a 
nova unidade de internação construída esse ano. Mais dois desafios 
concretizados.

Quais seus próximos planos?

A nutrição é minha paixão, continuarei atendendo no consultório de 
nutrição clínica do HMAR e fazendo parte da equipe de cirurgia 
bariátrica. Dediquei grande parte da minha atividade profissional a 
essa empresa e acredito que já cumpri a minha missão como 
coordenadora do SND. Acho que na vida temos que ter a sabedoria 
de escolher o momento certo de desacelerar e sair em busca de 
novas conquistas rumo a outros horizontes. O HMAR é uma família, 
faz parte da minha história e trabalhar aqui sempre foi um orgulho. 
Gostaria de agradecer a todos aqueles que apoiaram e contribuíram 
para a minha realização profissional. Estarei sempre carregando essa 
grande homenagem na memória e no meu coração.

Assembleia dia 28.11.12
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Colaboradores do HMAR conhecem a nova 
Unidade Ambulatorial e de Internação

Antes de abrir a nova Unidade Ambulatorial e de Internação para a população 

em geral, os colaboradores puderam conhecer de perto as novas instalações do 

Hospital Memorial Arthur Ramos em um café da manhã, na quinta-feira, 30 de 

novembro.

 São 24 novos apartamentos, um centro clínico amplo e confortável, além de 

10 leitos na UTI geral com equipamentos modernos. Tudo isso gerido por uma 

equipe de médicos e colaboradores experientes e qualificados.

O presidente da Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares de Maceió 

(MEDCOOP), Dr. Lídio Nunes, agradeceu a presença de todos e falou sobre a 

importância daquele momento, “Este é um grande passo para o crescimento do 

hospital e nada disso seria possível sem o esforço e dedicação de cada um de 

vocês, por isso são os primeiros a conhecer a nova unidade”, afirmou dr. Lídio.

Shirley Protásio, a coordenadora de Recursos Humanos do HMAR, mostrou-

se orgulhosa de toda a equipe de colaboradores por mais essa conquista. Em 

seguida apresentou a Banda HMAR em uma versão acústica preparada 

especialmente para este dia pelos colaboradores Jéssica, Luiz Carlos, Hadassa, 

Alex e o professor de música Breno.

Uma noite memorável, com convidados ilustres, coquetel e boa 

música, foi assim marcada a sexta-feira, 28 de setembro, o dia da 

inauguração da Unidade Ambulatorial e de Internação do Hospital 

Memorial Arthur Ramos (HMAR).

Os médicos-gestores responsáveis pelo hospital disponibilizam à 

sociedade mais de 4 mil metros quadrados de área construída, com 

24 novos leitos de internação amplos e confortáveis; salas de apoio 

que atendem a um perfeito funcionamento da unidade; 30 salas de 

consultório e amplas esperas; e uma Unidade de Terapia Intensiva - 

UTI - munida dos mais modernos equipamentos, com 10 leitos 

seguros e confortáveis para os pacientes e um amplo espaço de 

trabalho para os profissionais. Tudo isso operacionalizado por uma 

equipe experiente e muito preparada.

Além da importância de modernizar e ampliar o atendimento ao 

público, esta nova unidade também atende à questões 

socioambientais, como o sistema de aquecimento solar para água 

quente dos chuveiros;  reservatórios com sistema de 

armazenamento de águas pluviais para reaproveitamento; 

iluminação solar nos corredores e pontos luminosos em LED nos 

quartos de internação e nas luminárias.

Estiveram presentes na solenidade médicos renomados das mais 

diversas especialidades, os líderes que compõem a equipe de 

colaboradores do HMAR, autoridades políticas, representantes de 

convênios e dos demais hospitais do estado. A jornalista Gilka Mafra 

abrilhantou o evento com a sua participação como mestre de 

cerimonia.

Fizeram parte da frente de honra o Dr. Fernando Pedrosa, 

presidente do Conselho Regional de Medicina; o presidente da Pró-

Saúde Paulo Mergulhão; o secretário-chefe do Gabinete Civil, Álvaro 

Machado, que representou o governador Teotônio Vilela e do 

Hospital Arthur Ramos o diretor financeiro Allan Gama, o diretor 

clínico Rinaldo Aguiar e o presidente da Cooperativa de Serviços 

Médicos e Hospitalares de Maceió (MEDCOOP), Dr. José Lídio Nunes 

Lira.

Em seu discurso, o secretário Álvaro Machado parabenizou a 

competência da equipe dirigente do HMAR, ressaltou a excelência 

dos serviços prestados pelo Hospital e a satisfação do Governo do 

Estado com a inauguração do novo complexo. Completou “O HMAR 

cresce e se expande, renovando e revigorando esta, que talvez seja a 

maior homenagem prestada a um dos maiores intelectuais do 

planeta, o alagoano Arthur Ramos”, afirmou, concluindo que 

“certamente para Arthur Ramos hoje se somariam às vozes do Pilar – 

sua terra natal – as novas vozes queridas dos que estão orgulhando 

Alagoas com esta belíssima obra”.

Por último o presidente da MEDCOOP, José Lídio, emocionou os 

presentes com o seu discurso que foi ao mesmo tempo eloquente, 

intenso e um agradecimento aos que fizeram a diferença para que 

este dia fosse possível.  “Falar do que enfrentamos para hoje 

estarmos aqui, primeiro é dizer a vocês que não é obra de uma só 

mão, mas sim é o resultado de uma articulação, que fizemos dos 

empecilhos os estímulos, das desilusões os sonhos e as discordâncias 

transformamos na magia da serenidade”, discursou emocionado.

Em seguida, houve o descerramento da placa inaugural com a 

participação do dos médicos José Lídio e João Simões e do secretário 

Álvaro Machado. Deram suas bênçãos o pastor Roberto Amorim de 

Menezes e do padre Manoel Henrique.

Para encerrar a noite em grande estilo, a banda Brazil Modern 

Jazz Quarteto fez uma apresentação especial com o melhor 

do Jazz nacional e internacional.
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Alagoas agora conta com novos leitos de 
internação e uma UTI ampliada.

Unidades
Emergência 24h - Urgência - UTI - UTI Neo - Centro Cirúrgico - Internações - Laboratório 24h de Análises Clínicas - Laboratório de Patologia - Banco de Sangue - Day Clinic - 
Instituto de Urologia de Alagoas - Instituto de Pediatria.
Especialidades Médicas
Alergologia - Anestesiologia - Angiologia e Cirurgia Vascular - Cardiologia - Cirurgia de Cabeça e Pescoço - Cirurgia Bariátrica (obesidade) - Cirurgia Cardíaca - Cirurgia da Mão - 
Cirurgia Geral - Cirurgia por videolaparoscopia - Cirurgia Pediátrica - Cirurgia Plástica - Cirurgia Toráxica - Clínica Médica - Dermatologia adulto e pediátrica - Endocrinologia 
adulto pediátrica - Gastroenterologia adulto e pediátrica - Ginecologia e Obstetrícia - Hepatologia - Infectologia - Mastologia - Nefrologia adulta e pediátrica - 
Neurologia/Neurocirurgia - Neuropediatria - Nutrição – Oncologia Clínica/Cirúrgica - Ortopedia e Traumatologia - Pediatria/Neonatologia - Pneumologia Adulto e Pediátrica - 
Proctologia - Psicologia - Psiquiatria - Reumatologia – Urologia – Fonaudiologia.
Diagnóstico e Tratamento
Angiografia - Angioplastia - Broncospia - Cardiotocografia - Cateterismo - Cistoscopia - Citopatologia - Colonoscopia - Colposcopia - Crioterapia/Eletrocauterização - 
Ecocardiografia - Eletrocardiografia - Endoscopia - Escleroterapia - Espirometria - Estudo Eletrofisiológico para Ablação - Fisioterapia (sessões) - Histeroscopia Diagnóstica - 
Hemodiálise - Holter - Infiltração - Laboratório Clínico (24h) - Mamografia - Peniscopia - Punção - Radiologia - Retossigmóidoscopia - Teste Alérgico - Teste Ergométrico - 
Tomografia computadorizada - Ultrassonografia – Videolaringoscopia – Mapa - Ultrassonografia com doppler colorido.

Nossos Serviços

Conselho Diretor do Hospital: José Lídio Nunes Lira, José Roberto R. Cavalcante,  
Arnaldo Mendonça,  Yelnya Dória e José Cláudio L. F. Júnior.
Diretoria Clínica: Rinaldo Aguiar
Diretoria Administrativa-financeira: Allan Gama
Fone: 2123-7000       Tiragem: 2.000 exemplares

Produção: COMSAÚDE - Comunicação, Marketing e Saúde - assessoria 
especializada.
Jornalista Responsável: Briana Meira da Silveira 1110-MTE/AL - 
brianameira@gmail.com - 2123-7089
Estagiária em Relações Públicas: Poliana Oliveira

Expediente

Rinaldo de Aguiar Barbosa
Diretor Médico Técnico
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