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Hospital César Cals, “uma grande casa onde se faz 
ciência com carinho, respeito e solidariedade”

Cooped é história

Unidade mais antiga da rede de saúde do Estado do Ceará, o 
Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira (HGCC) presta assitência, 
há mais de 80 anos, a população carente no Estado do Ceará. 

Como instituição de ensino é referência nas áreas de Clínica Médica, 
Cirurgia, Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia. Vinculado a Secretaria 
Estadual de Saúde, é "Amigo da Criança" e consagrado com o "Prêmio 
Galba Araújo" pelo Unicef, Ministério da Saúde e Organização Mundial da 
Saúde e tem compromisso firmado com a humanização, a qualidade no 
atendimento e a excelência em suas ações.

Estrutura física de porte
O HGCC é um complexo hospitalar de grande porte que contempla 

unidades bem integradas e estruturas independentes, adequadas ao 
desempenho das atividades. Segundo informações retiradas do site 
da instituição, atualmente seus 1.705 colaboradores realizam cerca  de 
400 partos, mais de 20.000 exames, 5.000 consultas ambulatoriais, 350 
cirurgias e algo em torno de 1.000 internações por mês. 

O complexo HGCC
Com o passar do tempo e com as crescentes demandas, a instituição 

ampliou a abrangência de atuação e ensino, integrando, hoje, as seguintes 

unidades: Unidade de Hospital Geral, Unidade de Atenção à Saúde da 
Mulher, Unidade Materno-Infantil (Neonatologia), Casa da Gestante, 
Projeto Canguru, Banco de Leite Humano, Unidade de Atendimento 
Ambulatorial, Centro de Estudo Aperfeiçoamento e Pesquisa (CEAP), 
Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NUHEPI) e Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH), entre outras.

Quem foi César Cals
O Hospital Geral Dr. César Cals presta homenagem a César Cals 

de Oliveira, médico e político cearense. Nascido em 1885, formou-se 
em Medicina em 1910. Foi prefeito de Fortaleza, deputado estadual e 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. César Cals era 
figura destacada em nossa medicina: foi presidente do Sindicato dos 
Médicos Cearenses e do Centro Médico Cearense.  Faleceu em 1948.

Primeiro contrato da Cooperativa
O Hospital Geral Dr. César Cals entra para a história da COOPED como 

o primeiro contrato firmado, em fevereiro de 1997. Hoje, atuando no 
ramo da neonatologia, 36 cooperados revezam-se no atendimento na 
instituição, fortalecendo o compromisso com uma pediatria séria e de 
qualidade. 

80 anos a serviço do povo cearense

“Médica do Estado desde 1983, passei a integrar a turma do Hospital Geral César Cals em 1988. Em 2012, afastei-me como funcionária, 
mas continuo fazendo parte da equipe de Neonatologia na condição de prestadora de serviço pela COOPED. Durante todos esses anos, 
vivi grandes e importantes experiências ao lado de parceiros de trabalho pautados sempre no otimismo, na seriedade, na dedicação e no 
companheirismo. É um orgulho trabalhar no HGCC, uma instituição histórica, cuja admiração vem desde quando fiz o último ano como 
estudante da Faculdade de Medicina, em 1975. É uma grande casa onde se faz ciência junto com o carinho, o respeito e a solidariedade”.

Ana Maria Pinheiro Sales – Pediatra

Cooperado faz história

Casa de Saúde Dr. César Cals - Foto: Acervo Assis de Lima
Ao longo dos anos o Hospital recebeu diversas reformas e melhorias nas 

suas instalações - UTI Neonatal. Foto: Assessoria de Imprensa - HGCC

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 
realiza o 36º Congresso Brasileiro de 
Pediatria de 8 a 12 de outubro, em 

Curitiba, Paraná. Paralelamente ao evento, 
serão realizados o 7º Congresso Brasileiro de 
Otorrinolaringologia Pediátrica e o 9º Congresso 
Brasileiro de Reumatologia Pediátrica. As 
inscrições estão abertas. 

Com participação de professores e 
profissionais de renome do Brasil e do exterior, 
o evento apresenta o lema “O olhar que 
prepara o futuro”. A programação, composta 
por conferências, simpósios, mesas-redondas 
e debates, será abrangente, envolvendo temas 
que mais interessam aos médicos pediatras 

em seu cotidiano. A organização, que também 
conta com a Sociedade Paranaense de Pediatria, 
espera mais de seis mil participantes. 

“Cada vez mais, este evento passa a ser 
um instrumento valioso para oportunizar aos 
pediatras a adquirir novos conhecimentos, 
apresentarem seus trabalhos científicos 
e, principalmente, desfrutar a troca de 
experiências com colegas de todos os estados 
da federação”, afirma Dra. Darci Viera da Silva 
Bonetto, presidente do Congresso Brasileiro de 
Pediatria.

Para mais informações e inscrições, acesse o 
site do evento: www.cbpediatria.com.br.

Agende-se
Congresso Brasileiro de Pediatria

Museu Oscar Niemeyer – ou Museu do Olho
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