
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

WALTER CANTÍDIO  

   

 

 

Data da Fundação: 1944 - Fundação do Hospital Mendonça, prédio embrionário do HU 1952 - 
Inauguração da primeira ala do HU 

Fundadores: - Dr. Saraiva L 

• Dr. Walter de Moura Cantídio  
• Dr. Aluisio Pinheiro  
• Dr. José Carlos Ribeiro  
• Dr. Haroldo Juaçaba  
• Dr. Newton Gonçalves  
• Dr. Waldemar Alcantara e outros profºs. da Faculdade de Medicina  

Denominação Inicial: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Ceará 
Denominação Atual: Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará 
Áreas de Ensino/Pesquisa e Assistência mais destacadas: Clínica, Farmacologia Clínica e Cirurgia 
Experimental. 
O Hospital Universitário Walter Cantídio teve sua origem em 1994 quando do início da Construção 
do Hospital Carneiro de Mendonça, no bairro de Porangabussu, hoje Rodolfo Teófilo, na cidade de 
Fortaleza-CE. 
Em 1952 foi inaugurada a ala destinada ao internamento de pacientes de medicina interna e 
doenças infecto-contagiosas, por meio do Convênio com o Departamento Estadual de Saúde, que 
historicamente constituiu-se no núcleo embrionário do atual Hospital Universitário, recebendo neste 
período a denominação de Hospital das Clínicas. 
Até 1956 as obras do Hospital ficaram paradas, sendo retomadas neste ano, de acordo com um 
plano de expansão pré-estabelecido, já sob os auspícios da Faculdade de Medicina. A partir de 
1958 o Diretor da Faculdade passa a gerenciar também o Hospital. Desse período até 1974, 
nenhuma mudança relevante gerencial ou física ocorreu no então Hospital das Clínicas. 
Em 31 de dezembro de 1974, baseada na experiência da Maternidade Escola, a Universidade 
Federal do Ceará celebrou Convênio com a Sociedade de Assistência à Maternidade Escola Assis 
Chateaubrian-SAMEAC, transferindo a esta os encargos administrativos do Hospital. A iniciativa 
visava permitir uma maior flexibilidade técnico-administrativa-financeira para este nosocômio. 
A partir daí, novas perspectivas foram delineadas e o panorama administrativo passou por grandes 
e importantes modificações, desde o processo gerencial; ampliação de área física; do número de 
leitos; até a criação de novos serviços como por exemplo a Unidade de Emergência em 1978 
também foi realizada a elaboração do plano Diretor do Hospital em 1986, sendo a partir de então, a 
bússola que direcionou a Instituição para investir em formação e capacitação de recursos 
Humanos, Modernização Administrativa, Informatização, melhoria da qualidade de serviço. 
Até junho de 1999, o HUWC/ UFC será dirigido pelos Diretores: 
- Diretor Geral: Prof. Cesar Augusto de Lima e Forti 
- Diretor Médico: Prof. Eugênio Lincoln Campos Maia 



- Diretora Administrativa: Dra. Wanda Santos de Andrade 
- Diretora de Enfermagem: Maria  
 


