19. MILENA: A OUTRA FILHA, TAMBÉM BELA,
VALOROSA E MUITO AMADA.
Caçula da casa, também bela e delicada como a irmã e, assim,
paparicada, pelos pais, ela é , ao mesmo tempo, bem determinada e
forte.
Desde a infância, tem uma grande aptidão de bem se relacionar
com as pessoas, a partir daquelas da sua família, razão pela qual tem um
vasto grupo de amigos valorosos e sinceros.
As vivências escolares, os folguedos e práticas esportivas
amadorísticas foram praticamente as mesmas da irmã. A exemplo de
Evelyne, completou, nas Escolas Pink and Blue e Fisk, cursos de Inglês,
de importância capital, especialmente para o estudo da profissão que
viria a abraçar. Coincidiram também na decisão, unicamente delas, de
serem médicas.
Não tendo adentrado, de primeira, no Curso de Medicina,
aquiesceu, inicialmente em fazer Odontologia, especialidade que ela
também apreciava.Cumpriu um semestre daquele curso na UNIFOR,
onde não desconsiderou o seu bom ensino, mas terminou por nos
convencer a trancar a matrícula
Encarou novamente o vestibular de Medicina, logrando ser
aprovada, tendo se feito Médica na Faculdade da UFC, onde teve bom
êxito em todos os semestres.
Realizou Residência de Clínica Médica no Hospital do Servidor
Público do Estado de São Paulo, na capital bandeirante, por dois anos.
Optando por Gastroenterologia, cumpriu também a respectiva
Residência no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo/
USP – Ribeirão Preto. A seguir cumpriu, por dois anos, Especialização
em Endoscopia Digestiva Alta/Baixa, no Hospital das Clínicas da
USP da capital paulista. Posteriormente, após concurso, obteve o título
de especialista, também, nesta última especialidade
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Em Fortaleza, integra o Corpo Clínico do Hospital Geral Cesar
César Cals, da Secretaria da Saúde do Estado, onde foi admitida por
concurso, exercendo as suas duas especialidades (Gastroenterologia e
Endoscopia Digestiva).
Em consultório, privado, prioriza o exercício daquelas
especialidades, porém, com ótima capacitação em Clínica Médica e
como um todo e aguçado senso humanitário, não se furta em atender,
dentro dos estritos limites médicos e éticos, os seus pacientes, diante de
outros agravos à saúde, pertinentes às várias áreas da Medicina Interna.
Integra, também, o corpo de especialistas da Clínica Progastro
e do Centro Avançado de Gastroenterologia e Endoscopia (CAGE),
sendo, deste último, também, uma das diretoras.
Com grande disposição para o trabalho, dedicação e carinho para
com os seus pacientes, em todos os níveis da assistência, retidão de
caráter e notável senso de civismo, tem dado a sua boa contribuição
profissional e cidadã à nossa população.
Pelo agradável enternecimento que ela sempre nos desperta,
somos-lhe muito gratos e felizes.
Estamos seguros de que ela, na busca de completar as suas mais
caras realizações, continuará trilhando o caminho certo. Aquela rota,
aliás, que, percorrida com a alegria e o amor - nela fecundos, já se
constitui na própria felicidade.
Deus a proteja, sempre.
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