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Data da Fundação: 15 de janeiro de 1965. 
Fundador: José Galba Araujo 
Denominação Inicial: Hospital Popular 
Denominação Atual: Maternidade Escola Assis Chateaubrian 
Área de Ensino/Pesquisa e assistência mais destacada: Ginecologia e Obstetrícia 

A Maternidade Escola Assis Chateaubrian, situada no município de Fortaleza, está ligada 
diretamente a Universidade Federal do Ceará. Desenvolve suas atividades através da SAMEAC - 
Sociedade de Assistência à Maternidade - Escola Assis Chateaubrian. 
Além da formação de profissionais ligados à saúde, a Maternidade Escola presta serviços 
assistênciais à comunidade através de convênios com o SUS, tanto para internações como para o 
atendimento ambulatorial. Dotada de 169 leitos para adultos e 54 na neonatologia, oferece à 
população um alto padrão de qualidades nos serviços de Obstetrícia, Ginecologia, Pré-Natal de 
Alto Risco, Banco de Leito e Planejamento Familiar. É também referência para o tratamento de 
Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) e no atendimento dos recém-nascidos. Durante o ano 
de 1997, foram realizados 7.225 partos (4.466 partos normais e 2.759 partos cesáreos ) e 157.099 
consultas médicas. Com 206 médicos e 75 enfermeiras, a Maternidade-Escola tem condições de 
superar as metas físicas e financeiras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
No dia 28 de maio de 1955, o <Senador João Calmon, motivado pela convicção à deficiência da 
assistência médica à mãe pobre, na capital cearense, lançou a idéia da construção da Maternidade 
Popular Escola de Fortaleza que, mais tarde, vem a se chamar Maternidade Escola Assis 
Chateaubrian. 
A pedra fundamental da edificação foi lançada em 3 de março de 1956. Após árdua luta e 
incontáveis percalços foi posta a funcionar em 15 de janeiro de 1965. 
Logo a Maternidade-Escola Assis Chateaubrian granjeou elevado conceito na sociedade e nos 
meios científicos, pela orientação ética e pelo desempenho técnico do seu corpo clínico. 

A projeção da Instituição no exterior tem atraído doutorandos de medicina e recém formados para 
estágios tanto em Obstetrícia quanto em Ginecologia. 
Devido a um elevado número de ocorrências médico-cirúrgicas, a Maternidade é um campo de 
aprendizagem médica dos mais valiosos no nosso país. 
Sendo a Maternidade-Escola um Hospital de referência do sistema de saúde, não só da capital 
como também do estado e até mesmo dos estados vizinhos, a qualificação é uma garantia para a 
validade desse treinamento.  
O movimento de partos situa-se numa média mensal entre 800 a 1000 partos, mantendo-se num 
patamar de 35 a 40 partos diários. 
Este mesmo fluxo de pacientes transforma a Maternidade na maior reserva de atendimento médico 
no Sistema de Saúde do Estado do Ceará. 

OBJETIVO 
A Maternidade-Escola Assis Chateaubrian é um dos hospitais que compõem o complexo hospitalar 
da Universidade Federal do Ceará, que tem como funções básicas o ensino, a Assistência Médico-
Hospitalar e a Pesquisa. 

ENSINO 
O ensino tem suas concentração diversificada na matéria curricular de Ginecologia, Obstetrícia e 



Neonatologia, na formação de especialistas nas áreas de Graduação, Pós-graduação de 
mestrados, Residência Médica em 3 anos, além de estágios em Enfermagem e Psicologia. 
Toda a matéria é desenvolvida em aulas técnicas e práticas, em casos específicos, seminários, 
palestras e estágios setoriais orientados, visando o aprimoramento técnico e a atualização 
científica. 
Temos, sob nossa orientação, o Mestrado em Saúde Materno Infantil. 

Atualmente são mantidos um mestrado-doutorado com 09 médicos, sendo 06 em Toco-
ginecologia, 01 em Pediatria e 02 em Clínica Médica (Setor de UTI).  
Os residentes são 32, sendo 16 da Toco-ginecologia, 14 da Neonatologia e 02 de Anestesiologia. 

A MEAC é também formadora e aperfeiçoadora de recursos humanos nas diversas áreas clínicas 
através dos estágios atendidos até por estudantes estrangeiros. 
Para estudo e consulta bibliográfica, a MEAC possui uma biblioteca equipada com literatura e 
videoteca, com material permanentemente atualizado nas disciplinas de Ginecologia e 
Neonatologia. Outrossim, recebe publicações e periódicos nacionais e internacionais, material que 
se encontra disponível para consulta.  

PESQUISA 
A Maternidade-Escola Assis Chateaubrian - MEAC desenvolve pesquisas orientadas pelo seu 
corpo docente. 
A pesquisa tem se cingido a indagações clínicas de algumas patologias que intercusam no período 
gestacional tais como a Doença Hipertensiva Específica da Gestação - DHEG - cujo 
comprometimento fetal leva tanto ao óbito fetal intra-uterino como aos graus mais variados da 
prematuridade. 
Entre estas patologias vale ressaltar a Neoplasia Trofoblástica aGestacional, cuja incidência alta 
inspirou a criação do Centro Regional de Neoplasia Trofoblástica Gestacional que hoje, pela sua 
importância e capacitação técnica, é um dos vanguardeiros em todo o país no estudo de tão 
complicada patologia. 
Outra pesquisa que está obtendo grande avanço é o Estudo do Diabete na Gestação. 
A constante avaliação da anoxia-fetal intra-uterina pelos métodos propedêuticos modernos como a 
Cardiotocografia, a Doppler-fluxometria, o Estudo do Perfil Biofísico-fetal e a Cardiocentense 
(punção intra-uterina ou realização de transfusão), tem permitido expressivos avanços na profilaxia 
do óbito fetal intra-uterino. 
Todos esses procedimentos, embora envolvam tecnologia de custo elevado, entendemos não 
poderem deixar de existir dentro do hospital universitário, pois é aqui que ela tem que ser 
repassada ao aluno e colocado a serviço da coletividade. 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
Através de seus docentes e corpo clínico, a MEAC mantém uma participação ativa em encontros 
científicos da classe. Catalogamos as participações individuais do corpo profissional da MEAC em 
diversos eventos nos quais tem sido apresentados trabalhos científicos. 
Devemos manter em mente que todo esse trabalho não poderia ter sido possível sem a união e 
participação ativa dos diversos setores de apoio que, de uma outra forma, contribuem para a 
obtenção de um fim comum: o melhor atendimento possível ao usuário de nossos serviços. 
Dentre sua produção científica podemos destacar: 
Boletim da MEAC - Tiragem trimestral 
Revista da MEAC - Tiragem semestral  

A MEAC provê sua manuntenção através do Convênio MEC-SUS-UFC e de mais convênios de 
entidades particulares como: 

 UNIMED 
 CAMED 
 FUNCEF 
 PETROBRÁS 
 FAMED 



 PATRONAL (GEAP) 
 ASSEFAZ 
 ECT 
 SESEF 
 TELECEARÁ 
 CAP-SAÚDE 
 HAP-VIDA 
 VILLEJACK 
 BAMERINDUS 
 BRADESCO 

É a partir desses convênios que a Direção realiza a aquisição, sempre constante, de aparelhagem. 
Entretanto, vem progressivamente reduzindo essa capacidade por uma enorme defasagem entre 
gastos. 

ASSSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR 
Como hospital de referência do Sistema de Saúde do município de Fortaleza e do Estado do 
Ceará, a Maternidade-Escola recebe todo um contingente de pacientes de risco elevado que, em 
razão de uma extensa gama de complicações, exige capacitação técnico-profissional bastante 
desenvolvida. 
A MEAC é dividida em vários setores assim distribuídos: 
Emergência Toco-Ginecológico 
Centro Obstétrico 
Centro Cirúrgico 

Unidade de Terapia Intensiva - trata de casos obstétricos graves ou intercorrências clínicas que 
tenham complicações durante o atendimento. 

 Pensionato 
 Enfermarias - Internações no 1º e 2º andares 
 Centro Regional de Neoplasia Trofoblástica Gestacional - 12 leitos 
 Ambulatório de Pré-natal, Ginecologia Patologia Cervical, Planejamento Familiar,  
 Andrologia, Esterelidade, Oncologia, Urologia Feminina e Genética Clínica. 
 Serviço de Toco-ginecologia da Adolescente 
 Unidade de Neonatologia 
 Banco de Leite Humano 
 Unidade Mastologia 
 Laboratório de Patologia Clínica 
 Laboratório de Citologia Ginecológica 
 Setor de Psicologia 
 Setor de Serviço Social 

Unidade de Enfermagem - com 74 enfermeiras universitárias e 102 auxiliares, técnicas e 
atendentes de enfermagem. 

 Serviço de Ultra-sonografia 
 Setor de Dietética 
 Serviço de Raio X e Monografia 
 Banco de Sangue 
 Setor de Lavanderia Hospitalar - com produção diária de 02 toneladas de roupas por dia, 

incluindo fins de semanas e feriados. 
 Setor de Farmácia Hospitalar - com atendimento por dosagem individual e distribuição 

externa de medicamentos. 
 Setor de Manutenção Hospitalar - com oficinas de reparos e fabricação de móveis e 

utensílios hospitalares. 
 Setor de Administração - Diretoria, Vice-Diretoria, Administração Geral, Compras e 

Tesouraria. 



Serviço de Coordenação da Tecnologia de Informações - informatização e integração 
permanente dos setores on-line. 

 Serviço de Arquivo Médico e Estatísticas – SAME 
 Centro de Custos 
 Serviço de Zeladoria 
 Biblioteca 
 Setor de Engenharia - provimento de consertos, reformas, ampliações e construções. 
 Setor de Almoxarifado 
 Central Telefônica  

 


