UNIVESIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
HOSPITAL DE PEDIATRIA

O Hospital de Pediatria é um órgão suplementar da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
oficialmente criado em 23 de maio de 1995. Antes era parte integrante do Departamento de
Pediatra. Unidade Especializada do Centro de Ciências de Saúde da mesma Universidade.
Como Departamento - Hospital tudo começou no ano de 1964 a partir de um grupo de professores
pediatras coordenados pelo professor Heriberto Ferreira Bezerra que na época ministravam os
ensinamentos da medicina infantil nas dependências da Maternidade Escola Januário Cicco
(MEJC), que sem uma infra-estrutura própria assistia a nível de berçário, ambulatório de
hospitalizações as crianças que o procuravam.
Este fato firmou o início da história da pediatria no estado do Rio Grande do Norte.
Ao final da década de 70 (setenta), a Unidade Hospitalar de Pediatria foi inaugurada, marcando um
grande avanço da Medicina Infantil em nosso Estado. Desde então, surgiram ampliações
sucessivas, tanto no âmbito de estrutura física do Hospital, quanto a nível de complexidade dos
serviços oferecidos. Parte desse crescimento foi resultado da crescente demanda de alunos do
Curso Médico ( Xº período e Estágio Supervisionado de Pediatria ) e de outros cursos de
Graduação da UFRN (Enfermagem, Farmácia, Nutrição, e Serviço Social ) e de Pós-Graduação
(Residência Médica em Pediatria). Bem como no aumento da demandas coletivas de assistência à
população infantil, a partir da incorporação dos Hospitais Universitários, inicialmente ao S<istema
Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e, posteriormente, ao Sistema Único de Saúde
(SUS).
Após longos anos de existência comprometidos com a formação de Recursos Humanos e com a
melhoria da qualidade de vida e de saúde da população infantil, o Departamento de Pediatria
congregava duas importantes funções: de ensino e de assistência.
A expansão e inclusão do Hospital de Pediatria na rede prestadora de assistência, aliada a
ampliação das ações desenvolvidas pelo Departamento, tornaram, então, inevitável a tendência de
se encaminhar o processo de desvinculação administrativa .e financeira de ambas as entidades,
através do reconhecimento oficial do Hospital como Unidade Orçamentária da UFRN. Esse
processo, iniciado em 1987, foi marcado, em seu transcorrer, por um intenso esforço das Chefias
do Departamento de Pediatria.
Finalmente, a partir do parecer favorável emitido pelo CONSAD, através da Resolução nº 038/94,
de 24 de novembro de 1994, posteriormente homologado pelo CONSUNI e publicado no Diário
Oficial da União, o Hospital de Pediatria (HOSPED) foi oficialmente reconhecido como Unidade
Orçamentária da UFRN, com inauguração em 23/05/1995, tendo como primeira Diretoria a
Professora Josana do Rosário de Moura Caetano, e estando atualmente sob a direção do
Professor Hilton Luiz da Cunha.
O Hospital de Pediatria destaca-se na assistência especializada à saúde infantil atendendo tanto a
nível ambulatorial especializado(Adolescência, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia,
Endocrinologia, Gastroenterologia, Genética, Ginecologia, Infectologia, Nefrologia, Neonatologia,
Neurologia, Oftalmologia, Onco-Hematologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumo-Alergia,

Psicologia e Reumatologia) quanto a nível hospitalar (50 leitos sendo 10 de Cirurgia e 40
distribuídos entre as diversas clínicas, predominando casos de Gastroenterologia, Nefrologia e
Pneumologia ).
Quanto ao Departamento de Pediatria, hoje nas dependências do Hospital sob a chefia do
professor Lauro Virgílio de Sena, é responsável pelo Ensino, Pesquisa e Extensão ligados a
criança. O Ensino abrange as disciplinas de Pediatria. Puericultura e Estagio supervisionado em
pediatria para os alunos de graduação o Curso Médico. A Pós Graduação, responsabiliza-se pela
Residência Médica e Mestrado em Pediatria. A pesquisa engloba bases em desenvolvimento
infantil e sub-áreas pediátricas tais como: Gastroenterologia, Pneumologia, Infectologia,
Neonatologia e Psicologia.
O Hospital de Pediatria da UFRN é nos dias atuais um órgão que procura agregar condições
estruturais e funcionais adequadas para uma boa assistência aos pacientes do SUS e ao mesmo
tempo servir de campo para estágios em Medicina Infantil, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia
Hospitalar, Nutrição Enfermagem e Serviço Social.

