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NOTA DE APOIO A CARDIOLOGIA CEARENSE 

A história da Cardiologia como especialidade médica no Ceará está intimamente ligada 

ao Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, hospital terciário de 

excelência, reconhecido nacionalmente pela qualidade do atendimento e pelo alcance de 

seus serviços aos pacientes do nosso estado. 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia/Ceará, sociedade que representa a especialidade 

de Cardiologia, foi comunicada esta semana, pelo corpo clínico do hospital de Messejana 

(HM), que ocorreu um pregão eletrônico promovido pela Secretaria da Saúde do Estado 

do Ceará (SESA) onde a contratação de médicos para vários setores do HM se dará, a 

partir de agora, através de uma outra cooperativa, vencedora do referido processo 

licitatório, que no momento, não possui no seu quadro, cardiologistas suficientes para 

tocar as diversas atividades especializadas do HM. 

Reconhecemos e respeitamos a autonomia da SESA na contratação dos profissionais para 

suas unidades de saúde, por outro lado, entendemos que, por ser um hospital de nível 

terciário em cardiologia, que disponibiliza um atendimento especializado e realiza 

diariamente procedimentos de alta complexidade, faz-se necessária a contratação de 

profissionais com expertise e qualificação formal, reconhecidos pelo Conselho Regional 

de Medicina (CRM), Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e Associação Médica 

Brasileira (AMB). 

Ressaltamos que, além do atendimento especializado em cardiologia a população mais 

carente do estado, o referido hospital tem sido por décadas o principal centro formador 

de Cardiologistas no Ceará e estados vizinhos, capacitando médicos na especialidade de 

cardiologia e suas respectivas áreas de atuação. Assim, concluímos esperando que tal 

situação seja esclarecida e que seja garantida nessa instituição tão cara ao povo cearense, 

a continuidade da excelência de seus serviços. 

Fortaleza, 06 de agosto de 2021. 

Atenciosamente, 

Diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia/Ceará 

 


