
   

 

 
1. APRESENTAÇÃO 

A Secretaria do Esporte e Juventude do Estado do Ceará - SEJUV em parceria 

com o Hospital Geral de Fortaleza - HGF apresenta o Projeto SEJUV + HGF 

MEDICINA ESPORTIVA que é desenvolvido no Centro de Traumatologia e 

Medicina do Esporte – CETEME, um setor exclusivo na área de Traumatologia 

e Medicina Esportiva, idealizado e coordenado pelo medico ortopedista do HGF 

Dr. Cesar Cimas. O Projeto vem proporcionando um atendimento direcionado 

aos atletas e paratletas profissionais e amadores, bem como aos que integram 

os Projetos da SEJUV, fortalecendo a política de fomento do esporte no Estado 

do Ceará. 

O HGF é o maior hospital público da rede estadual, uma referência em 

procedimentos de alta complexidade. Atualmente possui 541 leitos. Realiza, 

por mês, uma média de 600 cirurgias eletivas. Mensalmente, são cerca de 210 

mil exames laboratoriais e mais de 8 mil exames de imagens. Com relação às 

consultas, são aproximadamente 19 mil por mês. 

A missão do HGF é prestar assistência com excelência e foco, contribuindo 

para o aperfeiçoamento de profissionais e pesquisa científica de forma 

sustentável. 

Tem como visão ser reconhecido internacionalmente, como centro de 

referência na assistência de alta complexidade e excelência na gestão e 

atendimento hospitalar. 

O Projeto SEJUV + HGF MEDICINA ESPORTIVA dispõe de uma equipe 

multidisciplinar com os seguintes profissionais: médico ortopedista especialista 

em traumatologia do esporte, médico do esporte, médico ginecologista, 

residentes de ortopedia e traumatologia, internos, acadêmicos de fisioterapia, 

educação física, nutrição, psicologia e medicina. São realizadas consultas 

especializadas, exames (ressonância magnética, tomografia computadorizada, 

ultrassonografia, radiológicos), procedimentos (cirurgias, imobilizações, 

infiltrações), prevenção e tratamento das lesões relacionadas ao esporte, assim 

como ensino e pesquisa, palestras com temas relacionados à proposta do 

Projeto, ambulatório de medicina e traumatologia do esporte, avaliações 

multidisciplinares regulares, dentre outros. Paralelamente, o Hospital Geral de 

Fortaleza se disponibiliza a dar apoio no quesito saúde nos eventos realizados 

pela SEJUV, bem como no atendimento de saúde no Centro de Formação 

Olímpica e Paralímpica - CFO. 

Assim, a SEJUV vem por meio desta solicitar o apoio das Federações e 

Entidades Esportivas para oficializar a solicitação de atendimento de seus 

atletas filiados no Projeto HGF + SEJUV Medicina Esportiva.  



   

 

 

 

Para tanto, é necessário que os atletas interessados solicitem às Federações e 

Entidades Esportivas, da sua respectiva modalidade, sua participação no 

referido Projeto. As Federações e Entidades Esportivas deverão encaminhar o 

oficio e a planilha de cadastro dos atletas, conforme modelos em anexo, para o 

e-mail medicina.esportiva@esporte.ce.gov.br. 

Os anexos acima descritos serão verificados para ser efetuado o cadastro do 

atendimento e a marcação da consulta. Posteriormente, a SEJUV entrará em 

contato via telefone para confirmação do atendimento.  

Os atendimentos serão realizados exclusivamente as sextas-feiras, no horário 

de 08h00min as 12h00min, no CETEME localizado no Hospital Geral de 

Fortaleza - HGF, na Rua André Dall’Ollio (entrada pela recepção do Núcleo de 

atendimento ao cliente -  NAC). 

Vale ressaltar que, no dia do 1º atendimento é obrigatório levar 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO, RG, CPF, e CARTÃO DO 

SUS.  

Obs. Caso não possua o cartão do SUS, o mesmo deve ser solicitado no Posto 

de Saúde mais próximo. 

Atenciosamente, 

 

Coordenação do Projeto HGF + SEJUV Medicina Esportiva. 
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