
LIGA PARAIBANA DE NEUROINTESIVISMO (LIPANI) 

 

 
 

DIRETORIA: 

Presidente: Vernior Gomes de Alencar Júnior 

Celular: (83) 9802-6892 

e-mail: verniorgajr@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/verniorga.jr 

Vice-presidente: Carolinne Araújo de Sarmento Queiroga 

Celular: (83) 9995-2233 

e-mail: carolinnequeirogamed@gmail.com 

Secretário: José de Lima Machado Junior 

Celular: (83) 9608-5894 

e-mail: juniormachadomed@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/lima.junior.18?fref=ts 

Tesoureiro: Leomar Benício Neto Segundo 

Celular: (83) 9111-1405 

e-mail: leomarbmaia@hotmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/leomar.beniciomaia?fref=ts 

Diretor da Frente Clínica: Carolinne Araújo de Sarmento Queiroga 

Diretor da Frente de Capacitação: Vernior Gomes de Alencar Júnior 

Diretor da Frente Científica ou de Eventos: José de Lima Machado Junior 

Diretor da Frente de Pesquisa: Leomar Benício Neto Segundo 

 

 

Orientadores: 

Dr. Gustavo Cartaxo Patriota – Orientador Chefe da LIPANI  

Dr. Ciro Leite Mendes – Orientador da LIPANI 

Dr. Andre Luiz Diniz Costa – Orientador da LIPANI 

Dr. Paulo Cesar Gottardo – Orientador da LIPANI 

Dr. Igor Mendonça do Nascimento – Orientador da LIPANI 

Dr. José Eymard Moraes de Medeiros – Orientador da LIPANI 

 

E-mail: lipanipb@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/lipani.neurointensivismo?fref=ts 

 

Objetivos 
 

Aprofundar o conhecimento de seus membros a respeito do Neurointensivismo, assim, 

como os casos clínicos mais comuns, enfocando Neuroanatomia, Neurologia, Neurocirurgia, 

Radiologia Médica e Intensivismo. Estabelecer reuniões científicas e administrativas, bem 
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como eventuais “sessões especiais”. As reuniões científicas, bem como as “sessões especiais” 

contemplam discussões de artigos científicos, apresentação de casos clínicos, conferências, 

seminários e colóquios. As reuniões científicas, bem como as “sessões especiais” serão 

abertas aos membros da LIPANI e orientadores da LIPANI. Os demais acadêmicos de 

medicina interessados terão acesso apenas às “sessões especiais” mediante pagamento da taxa 

de inscrição, caso haja. Estas reuniões científicas deverão ocorrer uma vez por semana com a 

coordenação de um integrante ou orientador. Por sua vez, as “sessões especiais” serão 

coordenadas pelos orientadores e estarão sujeitas às suas disponibilidades; 

Organizar e auxiliar promoções de caráter científico e social que visem o 

aprimoramento da formação acadêmica; 

Estimular a elaboração e apresentação de relatos de casos clínicos. 

  

  

 

Atividades 

 

1. São atribuições da Frente Clínica: 

Organizar as atividades práticas dos acadêmicos que fazem parte da LIPANI, como plantões 

e atendimentos ambulatoriais ou de enfermaria. 

2. São atribuições da Frente de Capacitação: 

Capacitar seus membros por meio de organização de seminários, discussões de casos clínicos 

e aulas de revisão e/ou atualização.  

3. Compete a Frente Científica ou de Evento: 

Organizar Encontros, Jornadas, Simpósios e Congressos. 

4. Compete a Frente de Pesquisa: 

Organizar as atividades de produção de conhecimento. 

 


