EDITORIAL
EDIÇÃO ESPECIAL

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA:
TRANSFORMANDO DESAFIOS
DA SAÚDE EM CONQUISTAS
por Eliardo Silveira Santos

N

este notável momento de parceria

Saúde - REBRATS, na Rede Nacional de Pesquisas

com a Escola de Saúde Pública do
Ceará, é com muito entusiasmo que
lançamos o número especial da Cadernos ESP,
contendo exclusivamente artigos produzidos no
HGF.
Essa edição contempla a criação e o início da

Clínicas - RNPC e na Rede Universitária de
Telemedicina - RUTE.
Desde que assumimos a Seção de Ensino,
Aperfeiçoamento e Pesquisa do HGF, lançar a
Revista Cientíﬁca HGF tem sido um objetivo
constantemente perseguido por nós, tendo em

nova Revista Cientíﬁca do HGF, com a missão de

vista ser ambiente de tratamento e prática das

promover a disseminação da produção cientíﬁca

mais diferentes áreas da saúde do nosso Estado,

em diversas áreas do conhecimento em saúde e a
socialização de experiências acadêmicas e de
gestão da área de saúde, desenvolvidas no âmbito
do Hospital Geral de Fortaleza. Que presente!
Consubstancia, de forma propícia e concreta, as
comemorações do aniversário de 52 anos do

com experiências interdisciplinares e multidisciplinares, passando pelo que há de mais valoroso
no que diz respeito à inovação na arte de amenizar e curar as doenças, além da preocupação de
harmonizar essas ações pareadas com a humaniz a ç ã o, s e g u i n d o a Po l í t i c a N a c i o n a l d e

maior hospital público do Ceará, onde tudo é

Humanização que vem desde 2003 “qualiﬁcando

“gigante”.
Inaugurado em 23 de maio de 1969¹, o HGF é
referência em procedimentos de alta complexidade, realizando transplantes e neurocirurgias,
prestando assistência em acidente vascular
cerebral (AVC) e outras patologias neurológicas,
ortopedia, obstetrícia de alto risco, sendo a única

a saúde pública do Brasil e incentivando trocas
solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários”³.
Assim, é possível constatar a alta qualidade
da edição e já avaliar o seu sucesso, pela seleção
dos artigos publicados com abordagem de temas
compatíveis com a missão do hospital, a começar

emergência em Hematologia do Estado, dentre

pelo momento atual da pandemia COVID – 19,

outros tratamentos clínicos especializados.

avaliações epidemiológicas com foco nas diferen-

Integra a rede de Hospitais Sentinelas, Hospital

tes modalidades de tratamento das doenças,

Amigo da Criança, Rede Cegonha e, ainda, foi
incluído no Programa SOS Emergência, do
Ministério da Saúde. É referência em 33 especialidades clínicas e 64 subespecialidades². Como
hospital de ensino, o HGF também está inserido na
Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em

relatos de experiências de cuidados no atendimento de alta complexidade nos aspectos técnicos e sociais, seguindo por enveredar pela sua não
menos importante incumbência e responsabilidade de ser centro formador, na condição de hospital-escola, reconhecido nas áreas de ensino
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médio, graduação e pós-graduação em saúde.
Finalizando, em nome da SEAP, ressalto o importante papel desempenhado pela Escola de Saúde
Pública do Ceará na qualiﬁcação dos trabalhadores da saúde para atender às demandas constantes do
SUS e que, nessa Edição Especial da Cadernos ESP, reconhece-se nossa repercussão para a Educação,
Saúde Pública/Coletiva, Tecnologias e Inovações com suas diversas interfaces.
Tenho a dizer: “muito obrigado !!!
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