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Ao longo de sua caminhada uma estrada,
Uma trajetória que quase nenhum conseguiu passar.
Construístes um nome, fizestes uma história que,
Com emoção, muitos irão contar.

E como um guerreiro puseste teu brasão no peito.
Revestido com o escudo de coragem e
Empunhado com a espada da verdade,
Foste à luta com as armas do conhecimento.

E nesta constante batalha bela vida,
És na maioria das vezes vencedor,
Pois tens ao teu lado o maior aliado DEUS,
Que se faz presente guiando esses bravos soldados
Digo de fato, quando a morte vão enfrentar. 

És motivo de orgulho para nós,
que fazemos parte dessa existência.
És um velho menino grande,
Que a cada ano cresce e se expande,
Ficando cada vez mais sólido e exuberante.

És majestoso, soberano e imponente,
Que tanto pensa, chega a impressionar a mente.
Tal qual igual a você não há...
Parabéns pelos seus 15 anos HMAR!

TRAJETÓRIA

Luiz Carlos da Silva
Segurança do Hospital Arthur Ramos



PALAVRA DO PRESIDENTE

Corre o tempo, mas parece que foi ontem, 
vivemos hoje outros dias; mas não sai da lembrança 
o que ousamos em 1999. Talvez a ousadia tenha 
sido fruto da necessidade, porém concluímos que 
foi um ato de grandeza o que fizemos há 15 anos. 
Hoje acredito que não tínhamos a noção exata da 
responsabilidade que assumimos, que bom, a real 
noção se tivéssemos nos teria assustado e nada 
disto poderia ter acontecido – a aquisição da nossa 
unidade hospitalar, o então “Hospital do Sesi”.

Ao chegarmos aos nossos 15 anos, entendemos ser mais um momento de reflexão 
do que de reclamação; trilhamos e ainda continuamos a desenvolver nosso projeto num 
cenário adverso, seja ele interno e/ou externo a esta instituição. Hoje em nosso Estado 
uma empresa do setor saúde totalmente privada, sem incentivo seja ele fiscal e/ou 
tributário em qualquer esfera de governo nos remete a um sacrifício, cuja gestão deve ser 
de constante ajuste e muita cautela, pois um encaminhamento equivocado pode nos levar 
a erros indeléveis. Essa é nossa realidade, na qual conseguimos fazer o desenvolvimento 
de empresa sob vários ângulos a saber: ampliação do espaço físico, melhoria da gestão 
e das condições de trabalho, melhoramos a resolutividade no tratamento dos nossos 
pacientes com ampliação de tecnologia, geramos mais empregos além de contribuir na 
formação de profissionais nas diversas áreas.

Tudo isto foi capaz graças a um corpo clínico de alta qualidade, colaboradores 
qualificados e comprometidos com a instituição, estabelecendo parcerias, desenvolvendo 
uma relação produtiva e sustentada por nossa clientela; ao final formatando uma 
engrenagem cuja finalidade maior é prestar serviço a nossa comunidade.

Ao mesmo tempo, dizer a todos que muito foi feito, porém há muito mais por fazer, 
pelo que conclamamos a família HMAR que se cada um exercer o seu papel haveremos 
de avançar ainda mais.

Eu continuo motivado e agradecido pela oportunidade de crescimento pessoal 
e profissional, acreditando no nosso projeto e sonhando com dias melhores para 

todos nós, desde que cada um assuma a sua responsabilidade.

por Dr. José Lídio – CRM/AL 2521
Presidente da Medccop

VIVER E FAZER
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O Hospital Memorial Arthur Ramos vive 
em movimento constante de aprimoramento 
de seus serviços e do relacionamento com 
seus médicos, colaboradores, pacientes, 
parceiros e demais profissionais de saúde.

 Nossa tradição sempre esteve 
ligada a vontade de propor soluções em 
saúde realmente eficazes, atendendo às 
necessidades das comunidades envolvidas 
com o Hospital e de todos os médicos que 
trabalham nesta instituição.

Dessa maneira, o HMAR firmou-se como referência no mercado, destacando-
se pela qualidade no atendimento e segurança em todos os procedimentos. Mas 
que isso, nosso jeito de ser e o modo como lidamos com decisões importantes 
impulsionam nossa reputação e provam, todos os dias, a importância de cada 
profissional envolvido nas atividades do Hospital.

O nosso corpo clínico, sempre foi o diferencial do hospital, que reconhece 
nas habilidades de seus colaboradores e parceiros, nos desafios de mercado 
e no alinhamento estratégico, as principais razões para manter a busca pela 
excelência sempre em primeiro lugar. Desta forma, estamos aprimorando nossos 
serviços, chegando, assim, a maturidade na adolescência dos 15 anos que hoje 
comemoramos.

por Dra. Yelnya Dória – CRM/AL 2209
Diretora Clínica

MATURIDADE AOS 15 ANOS

EDITORIAL
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112
Os que fizeram e fazem a história do

Hospital Memorial Arthur Ramos
1º de dezembro de 1999

Adriana da Costa Moreira, Alberto Jorge Albuquerque Fontan, Alberto Vieira da Silva, Ana 
Claudia Luz Coelho, Ana Maria Cavalcante Melo, Ana Mary Xavier Calzado, Andréa Rose 
Feitosa D'Almeida, Andrei Loss Ramiro Bastos, Antônio de Bulhões Barbosa, Antônio 
Mendonça Martins Neto, Arlete Perciano da Rocha Camerino, Arnaldo Alves de 
Mendonça, Carla Fernanda Vieira Barbosa, Cezar Ronaldo Alves da Silva, Claúdio Elizio 
Fiuza Campelo, Dilma Araujo Oliveira Paiva (in memoriam), Dulce Cardoso Costa, Edeildo 
Mendonça Costa, Edmilton Carlos Wanderley Cavalcante, Edvaldo Maia Lopes Ferreira 
Filho, Eleusa Maria Cavalcante Farias, Eveline Teixeira Tenório de Lima, Fernando Antonio 
Melro Silva da Resurreição, Florisvaldo Pereira Santos, Francette Loss Basto Costa, 
Gilberto de Barros Costa, Givaldo Trindade Rios, Gregório Alfredo Tenório Fontan, 
Guilherme Benjamim Brandão Pitta, Guilherme Costa Farias, Henrique de Vicq Normande 
Filho, Henrique Malta, Humberto Lopes Casado, Humberto Montoro Chagas, Hunaldo 
Lima de Menezes, Inês Cristina de Mello Lima, Jadilma Mafra Barbosa, João Barros 
Simões, João Demóstenes Fireman, João Martins Pinto Júnior, Jorge Luiz Moreira de 
Melo, José Adailton Pinheiro, José Carlos Lopes Albuquerque, José Claúdio Lemos Farias 
Junior, José Lídio Nunes Lira, José Roberto Rodrigues Cavalcante, José Wanderley Neto, 
Julião Martins de Albuquerque Neto, Karla Mirian Nunes Uema, Katharina Vidal de 
Nogueira Moreira, Lúcia Helena Braz Reis da Silva, Luciano Agra Tenório, Luciano Schwartz 
Lessa, Lucigl Regueira Teixeira, Lucy Vieira da Silva Lima, Luis Alberto Rocha, Luis Arnoldo 
Tenório Fontan, Mac Dowell Fortes Silveira Cavalcante, Malba da Costa Albuquerque, 
Márcia Calheiros Soriano, Márcilio Lima de Barros, Marcos Antonio Duarte Madeiro, 
Marcos da Costa Nepomuceno, Márdano Freitas de Amorim, Margareth Dayse Medeiros 
Monteiro, Maria Alayde Mendonça da Silva, Maria Almeida Vieira, Maria Auxiliadora 
Rodrigues, Maria Eletice Correia, Maria Laura Dantas Brandão, Maria Mônica Torres Maia, 
Maria Sofia Rocha Cavalcante, Maria Valéria Carvalho Wanderley, Maria Veraluce Costa, 
Maurício de Barros Oiticica Lima, Mônica Alice Araujo, Myrta Alcântara Vieira Pasini, 
Nadja Tenório Marinho, Nadja Valéria Leite Gazzaneo, Nilza Maria Lopes Marques Luz, 
Normangela Farias Barreto Chaves, Patrícia de Araújo Amorim, Patrícia Rocha Cavalcante 
Montenegro, Paulo Jorge Cunha dos Santos, Paulo Roberto Palmeira de Jesus, Paulo 
Vitório da Costa Pereira, Pedro Fernandes Teixeira do Nascimento, Renato Tadeu Justino 
Ribeiro, Ricardo Cesar Cavalcanti, Ricardo Gusmão Moura, Ricardo Jorge da Silva 
Carvalho, Ricardo Jorge da Silva Pereira, Ricardo Luiz Simões Houly, Rinaldo de Aguiar 
Barbosa, Roberto Lúcio de Gomes Verçoza, Ronaldo Gomes Bernardo, Ronaldo Leão 
Costa, Rosangela Massuia Amorim, Rossana Araujo Silvestre, Rui Agra Filho (in 
memoriam), Rui Oliveira Costa, Sirlean Ferreira de Sena, Sônia Aparecida Lourenço, Sônia 
Fortes Cavalcante, Sônia Maria Uchoa de Oliveira, Tânia Christine Soriano Duarte Tenório, 
Valéria Fragoso de Barros, Virginia Lumack do Monte Agra, Vivian Bonan Chagas, Wiviane 
Cenírames Tenório Silva Cavalcante, Yelnya Cardoso Silva Dória, Zivi Antônio dos Santos.
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Ninguém compra uma bomba prestes a explodir; nós 
compramos. E o número da salvação foi 112. Cento e doze 
foi o número de médicos que adquiriram em um ato de 
coragem e sobrevivência o moribundo Hospital do SESI, 
submergido em um caos administrativo e carcomido em 
seus recursos materiais.

A data do milagre foi o ano de 1999. Em Assembleia 
histórica os 112 médicos decidiram arrematar o grave-
mente enfermo hospital, provando que médico é capaz 
de, intensivamente, recuperar uma empresa falida.

Todo milagre tem seus santos e este foi concebido por 
uma trupe bem intencionada comandada pelo então pre-
sidente da MEDCOOP Dr. Edvaldo Maia Lopes Ferreira Fi-
lho, bem como por Dra. Nadja Valéria Leite Gazzaneo, Dr. 
João D. Fireman, Dr. José Lídio Nunes Lira e como consul-
tor de investimentos o Dr. Eduardo Oliveira. Representan-
do o SESI seu diretor geral, Dr. José Carlos Lyra de Andra-
de, sem o qual não teríamos operado o milagre (seremos 
eternamente gratos por sua paciência e competência em 
comandar a negociação).

As dificuldades foram inúmeras. O hospital carecia ur-
gentemente de investimentos e os recursos alavancados 
pela capitalização não eram suficientes para cobrir as des-
pesas operacionais e de custeio. Necessitávamos de um 
mágico e este foi materializado na pessoa do Dr. Ronaldo 
Gomes Bernardo, que com muitas horas de magia cons-
truiu uma ponte de competência, dedicação e desgaste 
pessoal que nos levou a superar o Tsunami, além de ter 
sido o autor do primeiro regulamento do novo Hospital, 
aprovado em assembleia dos médicos.

Surge então o Hospital Memorial Arthur Ramos, nome 
sugerido pelo Dr. Ricardo César Cavalcanti e logo aprova-
do por todos, homenageando outro médico que a História 
alagoana e brasileira não pode esquecer. Neste caos, sur-
ge um homem misto de comandante, timoneiro e Xamã 
que como todo bom líder conduziu a empresa à planície, 
sabendo que frequentemente iria se deparar com cons-
tantes lombadas, mas que teria, tem e terá a serenidade 
de sempre continuar perseguindo os objetivos de todos 
os médicos do Hospital Memorial Arthur Ramos em ofe-
recer serviço de alta complexidade e excelência hospitalar, 
Dr. José Lídio faz irremediavelmente parte desta História.

Ao longo dos 14 anos de existência contamos com vá-
rios colaboradores: os doutores Edeildo Mendonça Costa, 
Hunaldo Lima de Menezes, José Roberto Rodrigues Caval-
cante, Yelnya Cardoso Silva Dória, Francette Loss Bastos 
Costa, Maria Valéria de Carvalho Wanderley, Guilherme 
Benjamim Brandão Pitta, João Barros Simões, Rinaldo de 
Aguiar Barbosa, Normangela Farias Barreto Chaves, Sônia 
Maria Uchoa de Oliveira, Malba Costa Albuquerque, Dulce 
Cardoso da Costa, Ricardo de Gusmão Moura, João Mar-
tins Pinto Junior, Lúcia Helena Braz Reis, Margareth Dayse 
Medeiros Monteiro, Givaldo Trindade Rios, Márcia Ca-
lheiros Soriano, Gregório Alfredo Tenório Fontan, Andréa 
Rose Feitosa D’Almeida, Arlete Persiano da Rocha Cameri-
no, Humberto Montoro Chagas, Fernando Antônio Melro 
Ressurreição, Zivi Antônio dos Santos, Eveline Teixeira de 
Lima, Roberto Lúcio de Gusmão Verçoza, Pedro Fernandes 
Teixeira do Nascimento, Edmilton Carlos Wanderley, Clau-
dio Elizio Fiuza Campelo, Cezar Ronaldo Alves da Silva, 
Karla Miriam Uema, Sonia Aparecida Lourenço.

Estes, subtraindo de suas horas de lazer e convívio com 
suas famílias, portaram-se como verdadeiros guerreiros 
templários construindo uma estrada permanente e segura 
por onde a sociedade alagoana pode percorrer quando se 
sentir ameaçada pelo sinistro e infortúnio, com a certeza 
que contará com uma equipe que sabe enfrentar obstá-
culos e de forte senso de sobrevivência. Como sugestão 
deste humilde obreiro da medicina, advogo a aposição de 
uma placa com todos os nomes dos médicos que fizeram 
e fazem a história do Hospital Memorial Arthur Ramos, 
porque não podemos esquecer que o número da sorte foi 
e sempre será cento e doze.

CENTO E DOZE

por Dr. Paulo Cunha - CRM/AL 2010

Conselheiro Fiscal Titular da MEDCOOP
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EM MEIO À TURBULÊNCIA, 
NASCE A  ESPERANÇA
Uma história de amor pela vida

No ano de 1996, um grupo de médicos se reuniu para 
encontrar soluções que facilitassem o repasse de seus 
honorários médicos dos serviços prestados ao Hospital do 
SESI. Nascia assim a COOPSESI (Cooperativa dos médicos 
do Hospital SESI) em 20 de novembro do mesmo ano. 
Após três anos de existência desta cooperativa o hospital 
do SESI, passava por inúmeras dificuldades financeiras, e 
o SESI decidiu que não administraria mais o hospital, ou 
seja, iria vender ou fechar as portas da instituição.

Diante desse quadro, em 1º de novembro de 1999, 
durante uma assembleia histórica, cento e doze médicos 
assumiram para si uma grande responsabilidade: recuperar 
e gerir uma empresa falida e impedi-la de fechar as portas, 
o que prejudicaria substancialmente a saúde em Alagoas e 
aumentaria o índice de desemprego no estado.

 
Estes médicos visionários formaram a Cooperativa de 

Serviços Médicos e Hospitalares de Maceió (MEDCOOP) 
para administrar este investimento. Com o intuito de 
manter o local de trabalho dos médicos e colaboradores 

que desenvolvia há anos um trabalho para com a 
sociedade alagoana, e onde se tinha uma grande geração 
de empregos diretos e indiretos. No lugar do já extinto 
Hospital do SESI, surge o Hospital Memorial Arthur 
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Ramos, nome sugerido pelo Dr. Ricardo Cesar Cavalcante, 
e logo aprovado por todos, uma merecida homenagem 
a outro médico que a história alagoana e brasileira não 
pode esquecer.

O médico e antropólogo alagoano Arthur Ramos, 
nasceu no município de Pilar, em 07 de julho de 1903, 
estudou medicina na Universidade Federal da Bahia, 
se especializando em neurologia. Desenvolveu vários 
estudos na psique humana e realizou vários estudos sobre 
a influência da raça negra na cultura brasileira.

Em 1945, assumiu em 1949 a direção do Departamento 
de Ciências Sociais da Organização da Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), onde desenvolveu, 
nos três meses à frente da instituição, importante trabalho 
pela paz mundial, interrompido por sua morte prematura, 
por infarto, aos 46 anos, no dia 31 de dezembro de 1949.

A força de vontade desses médicos visionários superou 
obstáculos e conseguiram cumprir o principal objetivo: 
oferecer serviços de alta complexidade e excelência 
hospitalar aos alagoanos, para que isso seja possível conta 
com uma equipe de colaboradores eficaz e treinada, e 
como em uma grande família, há momentos de ternura e 
brigas, tropeços e acertos, mas sem desviar os esforços de 
cada um em cumprir seus deveres.

SOBRE A COOPERATIVA

A Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares de 
Maceió (MEDCOOP) atua na área de saúde, é constituída 
exclusivamente por médicos e sua finalidade é representar 
os seus associados, junto aos compradores dos serviços 

MISSÃO

Prestar Assistência médico-hospitalar à comunidade 
com qualidade e humanização, promovendo o crescimen-
to e o reconhecimento. 

PRINCÍPIOS

- Respeito pelo Indivíduo. 
- Harmonia e reciprocidade no relacionamento, tanto 

com toda a equipe de trabalho, quanto com os clientes 
externos, considerando as diferenças de cada indivíduo.

- Compromisso.
- Atitudes coerentes com a nossa missão.
- Capacitação de Pessoal.
- Desenvolvimento e qualificação dos colaboradores, 

utilizando todos os meios possíveis.
- Qualidade.
- Satisfação dos clientes, buscando excelência.
- Lucratividade.
- Manutenção da atividade hospitalar e Organização 

no que diz respeito aos processos econômicos financeiros, 
para que seja garantido o retorno aos seus sócios coope-
rados.
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médicos hospitalares. Como em toda administração e em 
cooperativa não é diferente, existe um cronograma hierár-
quico voltado ao desenvolvimento das atividades a serem 
desempenhadas, prezando pelo aprimoramento dessas 
atividades, em que são analisadas para o crescimento da 
instituição, como também aos profissionais que ali estão.

O grupo que representará a cooperativa é escolhido 
através de voto secreto, realizado anualmente em assem-
bleia ordinária geral. A estrutura desse cronograma segue 
a seguinte ordem: Conselho de Administração disposto 
por um Diretor Presidente, um Diretor Superintendente, 
um Diretor Secretário, dois Diretores conselheiros, um 
Conselho Fiscal representado por seis conselheiros fiscais, 
dispostos por 03 conselheiros titulares e 03 conselheiros 
suplentes, e um Conselho Ético Técnico representado tam-
bém por seis conselheiros, dispostos por 03 conselheiros 
titulares e 03 conselheiros suplentes.

 De acordo com o regimento interno da MEDCOOP to-
dos os membros da cooperativa, cultivarão entre si e com 
os clientes os seguintes valores: criatividade no desenvol-
vimento da inteligência individual e coletiva, responsabi-
lidade, atendimento honesto, cumprimento dos compro-
missos com pontualidade e qualidade; transparência nos 
procedimentos; zelo pela cooperativa e pelo bem estar de 
todos os que com ela operam. 

Segundo o Presidente da MEDCOOP Dr. José Lídio Nu-
nes Lira, ao assumir o Hospital no ano de 1999, era priori-
dade preservar os postos de trabalho dos médicos, pois se 
impunha naquele instante a determinação do não fecha-
mento da instituição. Passado o fato da compra, eis que 
a realidade foi percebida pelos cooperados. Os médicos 
passaram a ser também gestores, este foi o desafio ini-
cial, pois a formação destes era para atuar em medicina. 
Aprendendo na prática, abrindo mão do lazer em prol de 
salvar o hospital, uniram forças e coragem para enfrentar 
a situação, num ambiente adverso caracterizado pela de-
sestruturação de um empreendimento posto à venda há 
vários anos, sem qualquer reinvestimento neste período e 
assumir com poucos recursos. 
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“Iniciamos nossa caminhada como abnegado, ungidos 
pelo desafio e propósito acima descrito, foi feita a parte 
inicial do projeto ao nosso modo criando uma transição 
para nova formatação da gestão de empresa. Após o pe-
ríodo de 02 a 03 anos, buscamos uma gestão operaciona-
lizada por profissionais com formação em Administração 
Hospitalar supervisionada por um Conselho composto por 
sócios médicos que vem funcionando até hoje”, afirmou 
Dr. Lídio em entrevista.

A evolução de progresso é palpável, cujos resultados 
se obtém a cada ano graças a esta perfeita combinação 
de administração profissionalizada e um corpo clínico de 
qualidade com alta capacidade de produção. Hoje sabe-
-se que há um caminho longo a percorrer, o qual inexora-
velmente será perseguido com determinação, trabalho e 
acima de tudo evoluindo com passos seguros conforme 
a capacidade, ousando sempre dentro das possibilidades 
e objetivos. Coloca-se na ordem do dia a consciência de 
cada ator envolvido, pois é preciso exercer cada um o seu 
papel, sabendo que desta articulação certamente colhem-
-se os frutos que trarão benefícios a todos.

Atualmente a MEDCOOP conta com 74 cooperados. 
Essa cooperativa administra, desde 1999, o atual Hospital 
Memorial Arthur Ramos, que tem esse nome por decisão 
unanime em homenagem esse alagoano ilustre, médico e 
antropólogo, nascido na cidade do Pilar, interior do esta-
do, em 07 de julho de 1903.

COOPERATIVA SERVIMED

 Com a necessidade de ofertar a população alagoana 
mais especialidades médicas, o Hospital Arthur Ramos fez 
uma parceria com a SERVIMED para que novos médicos, 
prestadores de serviços de saúde desenvolvam suas ativi-
dades dentro da instituição.

Em julho de 2001, foi constituída a cooperativa SER-
VIMED - Cooperativa de Serviços Médicos do Estado de 
Alagoas, constituída exclusivamente por profissionais mé-
dicos, para que os mesmos possam prestar seus serviços 
ao Hospital Memorial Arthur Ramos.

Como a cooperativa MEDCOOP não faz adesão de no-
vas especialidades médicas, no caso de necessidades dos 
serviços, a contratação desses médicos é feita pela coope-
rativa SERVIMED, sendo analisado e aprovado pela direto-
ria clínica do Hospital Memorial Arthur Ramos.

Segundo seu atual Presidente Dr. Carlos Rogério Bar-
reto Silva, o objetivo inicial da cooperativa é realizar o 
repasse dos médicos não cooperados da MEDCOOP. A 
SERVIMED como toda cooperativa é administrada por um 
Conselho de Administração, composto por três membros 
associados regulares com suas obrigações sociais, sendo 
um Diretor Presidente, um Diretor Superintendente e um 
Diretor Secretário, eleitos para mandato por um período 
de quatro anos e um Conselho Fiscal composto por três 
membros efetivos e três membros suplentes.

Na época de sua constituição, a SERVIMED era com-
posta por 20 médicos. Atualmente conta com 170 coo-
perados prestadores de serviços no Hospital Memorial 
Arthur Ramos.
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AMPLIAR PARA MELHOR SERVIR
Um grande passo para o crescimento

Anos se passaram, mas a luta não acabou, ou melhor, 
a luta é diária, cada dia é um novo desafio para ser venci-
do. Com o crescimento da população, o HMAR tornou-se 
pequeno. Era necessário mais espaço para atender à po-
pulação. Mais uma missão é dada a essa equipe: ampliar o 
hospital em meio a todos os obstáculos.

Incansáveis em sua luta pela melhoria, conseguem 
inaugurar em 28 de setembro de 2012 a nova UNIDA-
DE AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO DO HOSPITALAR 
MEMORIAL ARTHUR RAMOS. São mais de 4 mil metros 
quadrados de área construída, disponibilizando à popula-
ção 24 novos leitos de internação amplos e confortáveis; 
salas de apoio que atendem a um perfeito funcionamento 
da unidade; 30 salas de consultório e amplas esperas; e 
uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI - munida dos mais 
seguros equipamentos, com 10 leitos, espaço adequado 
para o trabalho dos profissionais e distribuição de equipa-
mentos seguros e ambiente confortável para os pacientes. 
Tudo isso operacionalizado por uma equipe experiente e 
preparada. 

Além da importância de modernizar e ampliar o aten-
dimento ao público, esta nova unidade também atende 

a questões socioambientais, como o sistema de aqueci-
mento solar para água quente dos chuveiros; reservatórios 
com sistema de armazenamento de águas pluviais para 
reaproveitamento; iluminação solar nos corredores e pon-
tos luminosos em led nos quartos de internação e nas lu-
minárias que exigem maior demanda de uso.

A noite de inauguração foi marcada por emoção e or-
gulho por todos que fazem parte dessa história. Uma ver-
dadeira conquista para a saúde em Alagoas, já que com 
o crescimento da população, não havia leitos suficientes 
para atender à demanda. Estiveram presentes na solenida-
de médicos renomados das mais diversas especialidades, 
os líderes que compõem a equipe de colaboradores do 
HMAR, autoridades políticas, representantes de convênios 
e dos demais hospitais do estado. A jornalista Gilka Mafra 
abrilhantou o evento com a sua participação como mestre 
de cerimônia.

Fizeram parte da frente de honra o Dr. Fernando Pe-
drosa, presidente do Conselho Regional de Medicina; o 
presidente da Pró-Saúde Paulo Mergulhão; o secretário-
-chefe do Gabinete Civil, Álvaro Machado, que represen-
tou o governador Teotônio Vilela e do Hospital Arthur 
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Ramos o diretor financeiro Allan Gama, o diretor clínico 
Rinaldo Aguiar e o presidente da Cooperativa de Serviços 
Médicos e Hospitalares de Maceió (MEDCOOP), Dr. José 
Lídio Nunes Lira.

Em seu discurso, o secretário Álvaro Machado parabe-
nizou a competência da equipe dirigente do HMAR, res-
saltou a excelência dos serviços prestados pelo Hospital e 
a satisfação do Governo do Estado com a inauguração do 
novo complexo. Completou “O HMAR cresce e se expan-
de, renovando e revigorando esta, que talvez seja a maior 

homenagem prestada a um dos maiores intelectuais do 
planeta, o alagoano Arthur Ramos”, afirmou, concluindo 
que “certamente para Arthur Ramos hoje se somariam às 
vozes do Pilar – sua terra natal – as novas vozes queridas 
dos que estão orgulhando Alagoas com esta belíssima 
obra”.

Por último o presidente da MEDCOOP, José Lídio, 
emocionou aos presentes com o seu discurso que foi ao 
mesmo tempo eloquente, intenso e um agradecimento 
aos que fizeram a diferença para que este dia fosse possí-
vel.  “Falar do que enfrentamos para hoje estarmos aqui, 

primeiro é dizer a vocês que não é obra de uma só mão, 
mas sim é o resultado de uma articulação, que fizemos 
dos empecilhos os estímulos, das desilusões os sonhos e 
as discordâncias transformamos na magia da serenidade”, 
discursou emocionado.

Após o investimento na ampliação, era preciso melho-
rar a estrutura física do prédio principal, foram realizadas 
algumas reformas para melhor atender aos pacientes. As 
mudanças não poderiam parar.
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NOVA ESTRUTURA
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MELHORIAS E REFORMAS DO 
PRÉDIO PRINCIPAL

Ao longo desse 14 anos, os administradores e o corpo 
clínico do Hospital Memorial Arthur Ramos (HMAR) sem-
pre se preocuparam em evoluir e acompanhar as novas 
tecnologias, a prova disso foi à construção da nova Uni-
dade Ambulatorial e de Internação e agora a implantação 
do prontuário eletrônico e as reformas internas do prédio 
principal, que já estão beneficiando o atendimento médi-
co/equipe/paciente.

É notável as melhorias estruturais que estão sendo rea-
lizadas na estrutura. Porém as reformas estão acontecendo 
gradativamente, para não parar a prestação de serviços, 
pois o hospital lida com vidas, mas já é possível perceber 
as modificações feitas no atendimento da emergência, na 
ala de internamento do segundo e quarto andar.

Durante a reforma o posto de enfermagem da emer-
gência e dos andares de internação foram modernizados 
e ampliados, facilitando o trabalho da equipe de enfer-
magem, os apartamentos receberam pisos e componen-
tes eletrônicos novos, a unidade do 4º andar ampliou a 
quantidade de leitos. 

Na unidade de urgência e emergência foram instala-
dos sistemas de ar condicionado, porta automática, sis-
tema eletrônico de senha, os consultórios médicos foram 
modernizados com a implantação de computadores e 
impressoras, onde o médico digita a receita, facilitando 
o entendimento e a compra do medicamento. A ala de 
pediatria ganhou um espaço reservado para as crianças 
com televisão, brinquedos, mesinha para desenhar e mon-
tar quebra-cabeça, um lugar especial para os pequenos 
aguardar a ordem da chamada se distraindo e brincando.

Durante a reforma também foram construídos seis su-
midouros (fossas); reformas na parte elétrica do arquivo; 
reformas na cobertura do hospital e nos banheiros da re-
cepção geral e da emergência. Em 2015 a modernização 
do prédio principal continua com a ampliação do centro 
cirúrgico e do laboratório de análises clínicas; reformas 
nas recepções da emergência e de internação e de todo o 
pavimento térreo do hospital.

Segundo o engenheiro, Thiago Santos, essas reformas 
e ampliação estão trazendo melhorias para o hospital, mas 
especialmente para a sociedade alagoana, pois o hospital 
está aumentando a sua capacidade de atendimento e pro-
porcionando a sociedade mais conforto e qualidade no 
atendimento.
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O HMAR, em relação aos serviços de tecnologia, cres-
ceu mais de 150%. Há 2 anos, tínhamos um hospital que 
gerenciava as contas do paciente, mas não tinha um siste-
ma informatizado para gerenciar a assistência ao paciente.

Hoje, a realidade mudou, no começo deste ano, fize-
mos um grande investimento na área de gestão a assis-
tência ao paciente, que foi a aquisição do prontuário ele-
trônico. Junto com esta ferramenta, adquirimos também o 
painel de chamados, que gerencia as filas nos setores de 
atendimento ao paciente e o BI (Business Inteligence) é 
capaz de, em tempo real, gerar informações que apoiam a 
tomada de decisão dos gestores do HMAR.

Com todo esse investimento, passamos a gerir as filas 
de espera nos setores de urgência, ambulatório e obstetrí-
cia, conseguindo ver o tempo real de espera do paciente 
até o atendimento pelo médico. Com isso, conseguimos 
descobrir os afunilamentos que existiam nesses setores 
e consequentemente trabalhar para que o paciente seja 
atendido em tempo hábil.

A grande solução que encabeça o investimento foi o 
Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). Com ele entramos 
em todos os setores assistenciais do HMAR, que vai desde 
a recepção do paciente na internação, urgência ou ambu-
latório, passando também pelos andares de internamento, 
UTIs e Centro Cirúrgico, até a sua alta.  Hoje, todos os pro-
fissionais que fazem parte do atendimento ao paciente, 
realizam seus atendimentos com o auxílio do PEP.

Com todo esse investimento, demos um grande salto 
na assistência ao paciente e em sua gerência dentro do 
hospital. Mas ainda não paramos por aqui, novos investi-
mentos serão feitos, iremos disponibilizar internet para os 
pacientes em todo o hospital e trabalharemos para me-
lhorar ainda mais a ferramenta do prontuário eletrônico, 
para dar mais e mais conforto ao paciente.

por Wesley Ávila Moura
Coordenador de TI

Preocupados em proporcionar segurança a todos os 
nossos colaboradores e clientes, as gerências operacional 
e administrativa, a equipe de gestão com pessoas, a coor-
denação de atendimento e segurança do hospital se uni-
ram formando uma comissão para planejar ações visando 
um maior controle de fluxo de pessoas. Sendo assim, foi 
implantado um novo sistema de identificação por foto, 
cadastro computadorizado em todas as portarias, bem 
como um controle de acesso digital para funcionários e 
prestadores de serviços, proporcionando um acesso mais 
rápido, prático e seguro.

 Atualmente, para que a entrada às dependências da 
instituição seja liberada, os visitantes e acompanhantes 
são devidamente identificados, evitando o trânsito de 
pessoas estranhas. Além disso, existe um monitoramento 
24 horas pela nossa central de câmeras.

Para que o Projeto fosse implantado com eficiência, a 
equipe de Gestão com Pessoas realizou uma capacitação 
em abordagem e atendimento para todos os auxiliares de 
atendimento que trabalham nas portarias.

Segundo o supervisor de segurança, Luiz Carlos Silva, a 
implantação desse sistema de identificação por foto veio 
para aprimorar e auxiliar a execução do trabalho dos se-
guranças, pois hoje temos o controle do fluxo de entrada 
e saída de todas as pessoas que estão nas dependências 
do hospital. “Com isso oferecemos serviços de saúde com 
qualidade e segurança aos nossos clientes e colaborado-
res”, afirmou Luiz.

SISTEMA DE SEGURANÇA

MODERNIZAÇÃO DO 
PARQUE TECNOLÓGICO
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GESTÃO COM PESSOAS

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Programa de Treinamento e 
Desenvolvimento Humano

A coordenação do Gestão com Pessoas do hospital im-
plantou o Programa de Treinamento e Desenvolvimento 
Humano, onde antecipadamente é planejada uma progra-
mação de capacitações, treinamentos e cursos internos e 
externos. Participam desse programa todos os colabora-
dores da instituição, incluindo diretorias, gerências, coor-
denações, supervisões e lideranças.

 
Anualmente a programação é renovada de acordo 

com as necessidades apresentadas por todos. Segundo a 
Coordenadora do Gestão com Pessoas, Shirley Protásio, 
são momentos de descontração, renovação, aprendizado, 
união e bem-estar, afinal é assim que deve ser o dia a dia 
de trabalho. O grupo sempre demonstra entusiasmo e con-
tribui muito para o sucesso do programa, afirmou Protásio.

Programa de Aprendizagem e Estágios

O Hospital Arthur Ramos proporciona aos jovens a 
experiência do primeiro emprego cumprindo com o seu 
dever social e legal de incentivar a formação profissional 
dos jovens aprendizes. Além disso, mantém parceria com 
faculdades e órgãos como o CIEE prestando oportunidade 
de estágios em diversas áreas da empresa.

Anualmente o hospital proporciona a experiência do 
primeiro emprego à 70 jovens entre aprendizes e estagi-
ários, e, em média, 30% dos jovens são absorvidos como 
funcionários, após o término do contrato do programa.

A coordenação de enfermagem do Hospital Arthur Ra-
mos realiza o programa de Educação Continuada com a 
equipe de enfermagem do hospital, proporcionando mais 
segurança, credibilidade e qualidade nas atividades de-
senvolvidas pelos profissionais da saúde.

Sendo um processo permanente de treinamento, aper-
feiçoamento e atualização, o Serviço de Educação Con-
tinuada envolve toda a equipe de enfermagem, visando 
atender as circunstâncias e as necessidades do serviço re-
sultando em crescimento pessoal e profissional, o qual re-
flete na qualidade da assistência prestada ao ser humano.

O programa proporciona aos colaboradores de enfer-
magem o acompanhamento das mudanças que ocorrem 
na profissão, visando mantê-lo atualizado para aceitar es-
sas mudanças e aplica-las no seu dia a dia de trabalho. Os 
treinamentos são realizados conforme cronograma anual 
ou de acordo com a necessidade existente.

“Podemos afirmar que o Serviço de Educação Conti-
nuada é uma importante parceria entre o Núcleo de En-
fermagem e a administração do hospital, possibilitando 
assim o alcance das metas da instituição atendendo as 
necessidades dos usuários do serviço”, afirma Enfermeira 
Patrícia Correia.
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CONSTRUÇÃO DE
NOVOS SABERES

 O Hospital Memorial Arthur Ramos em parceria com 
o Ministério da Educação (MEC) e da Saúde (MS) (Pró-Re-
sidência), oferece desde 2013, aos médicos recém-for-
mados o Programa de Residência Médica, nas áreas de 
Radiologia, Cirurgia Vascular e Clínica Médica. Sendo que 
a residência de Diagnóstico por Imagem e Cirurgia Vascu-
lar foram pioneiros no estado. Em 2015 será ofertada, por 
meio de edital, mais uma vaga de residência médica na 
área de Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular.

O Programa de Residência Médica tem como objetivo 
formar especialistas em determinadas áreas de conheci-
mento médico, de forma predominante prática e inten-

siva, utilizando os serviços hospitalares e ambulatoriais 
da instituição de saúde. A atuação desses profissionais é 
supervisionada e orientada por médicos de elevada quali-
ficação ética e profissional. 

Para coordenar e reger a equipe de residentes do hos-
pital foi criada a Comissão de Residência Médica (CORE-
ME), que busca orientar e ajudar os residentes a aprimorar 
as habilidades técnicas, o raciocínio clínico e a capacida-
de de tomar decisões. Atualmente a COREME é formada 
pelos médicos: Dr. Agenor Barros – Presidente; Rodrigo 
Bomfim – Vice presidentes; Luis Alberto Rocha- membro; 
Guilherme Pitta – membro. 

Hospital Arthur Ramos investe em Residência Médica



RESPONSABILIDADE  
SOCIOAMBIENTAL
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HMAR É EXEMPLO
EM COLETA SELETIVA
O Hospital Memorial Arthur Ramos torna-se exemplo de 
responsabilidade socioambiental ao conseguir implantar 
com sucesso o sistema de coleta seletiva, beneficiando a 
sociedade alagoana, ao despejar menos lixo no meio am-
biente, e às comunidades coletoras, que transformam o 
lixo em trabalho e renda para diversas famílias. Para a im-
plantação desse projeto o hospital contou com parceiros 
como Braskem, Slum e Unicred.

“Após todo o processo de elaboração do projeto, cons-
cientização e treinamento dos colaboradores, os lixeiros 
próprios para coleta seletiva foram dispostos por todo 
o hospital, o que facilitará a separação do lixo”, afirma o 
gerente administrativo Sérgio Igansi. Com a chegada dos 
lixeiros, a equipe da Cooperativa de Limpeza Urbana (CO-
OPLUM) esteve mais uma vez no hospital alertando fun-
cionários e clientes sobre a importância de colaborar para 
a realização da coleta seletiva, jogando cada lixo no lugar 
certo.

Além da coleta seletiva, novo Centro Médico do HMAR 
conta com um sistema de energia solar para aquecimento 
de água, diminuindo o consumo excessivo de energia, o 
que diminui a emissão de CO2.

A ampliação conta ainda com sistema de aproveita-
mento de água pluvial, para abastecer a descarga de 44 

bacias sanitárias. Segundo a arquiteta responsável pela 
ampliação do HMAR, Kallyne Sofia, os sistemas de coleta 
de água da chuva vêm se tornando uma realidade e uma 
exigência para as construções, visando minimizar o consu-
mo de água potável do planeta e trazer ganhos ambien-
tais, além de diminuir a conta de água da empresa.



PROJETO FISIO ALEGRIA

Em 2010 o Hospital Arthur Ramos, aderiu ao projeto 
“Alegria que contagia”, realizado por um grupo de volun-
tários que decidiram dedicar um pouco do seu tempo à 
levar alegria as pessoas enfermas.

O primeiro grupo a realizar as visitas no hospital foi o 
“Saúde e Alegria” formado por funcionários, que recebe-
ram treinamento e apoio do grupo Sorriso de Plantão do 
Hospital Universitário para iniciar os trabalhos.

Fisio Alegria é um grupo de voluntários formados por 
estudantes universitários e profissionais, que tem como 
objetivo primordial de proporcionar bem-estar aos pa-
cientes internados em hospitais, por meio de projetos de 
ação solidária, social e humanística desenvolvendo ativi-
dades recreativas e educativas.

Segundo o Presidente do Grupo Fisio Alegria, Paulo Ri-
cardo, as atividades realizadas no Hospital Arthur Ramos, 
tem como objetivo levar descontração através do “Doutor 
Palhaço” por meio de músicas, piadas, histórias engraça-
das, brincadeiras. Tentando aliviar o sofrimento da enfer-
midade doando um pouco de amor, carinho e solidarie-
dade.

“Sempre que chegamos nos deparamos com situações 
delicadas, pessoas tristes por estarem com algum proble-
ma de saúde, mas ao decorrer das atividades conseguimos 
arrancar sorrisos e quem disse que é fácil conseguir sor-

risos? Mas é muito gratificante para o Fisio Algria poder 
contribuir com a melhora da saúde dos pacientes, e temos 
certeza que de alguma forma estamos ajudando a cons-
truir um mundo melhor. Por este motivo tenho uma frase 
que uso “Sozinho não posso mudar o mundo, mas posso 
ajudá-lo a ser melhor, basta apenas eu fazer a minha par-
te”, afirma Paulo Ricardo.

“Lindo o trabalho que realizam no Hospital Arthur Ra-
mos. É um exemplo que presenciei. Parabéns!”, declara 
Marcello Aguiar, acompanhante da paciente que esteve 
interna no hospital, Maria da Salete.

As visitas são realizadas aos sábados, a tarde, salvo 
imprevistos. Qualquer pessoa pode fazer parte, portanto 
que participe do treinamento e avaliação psicológica com 
a equipe do Fisio Alegria. As visitas são realizadas aos sá-
bados, a tarde, salvo imprevistos.
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“Meu muito obrigado a todos que compõem o corpo clínico do Hospital 
Memorial Arthur Ramos, através da fineza com que fui atendido em 62 dias 
de internado, conheci um mundo até então desconhecido para mim, e pude 
avaliar a sabedoria e grandeza espiritual de cada pessoa que ali trabalha com 
amor e satisfação. A cada dia a caminhada tornou-se mais sublime porque 
vocês trabalham com amor. Parabéns a toda equipe e muito obrigado”.

Francisco Assis - Paciente

“Sinto uma grande satisfação em fazer parte do HMAR. Percebe-se claramente 
que é uma organização em forte e constante estado de crescimento. É uma 
empresa séria, ética, com excelente clima organizacional, que se preocupa com 
a qualidade da assistência ofertada aos seus usuários e oportuniza crescimento 
profissional aos seus colaboradores”. 
Parabéns HMAR pelos seus 15 anos de existência!

Admª Maria do Rosário Feitosa Souza
Assessoria da Diretoria Administrativa

“Tenho orgulho em fazer parte do Hospital Arthur Ramos, muito mais que 
uma empresa, este lugar representa uma família. Sou grato ao hospital por 
todos os benefícios que tem me proporcionado financeiramente e pessoais, 
como os amigos que tenho e que conquisto a cada dia dentro desta unidade 
hospitalar. Estou feliz por fazer parte da História e da família Arthur Ramos”.

Carlos Alberto
Maqueiro

“Assim como Arthur Ramos foi um cientista que honrou e engrandeceu 
Alagoas e o Brasil, o Hospital Arthur Ramos vem elevando e dignificando 
a Medicina alagoana, nesses 15 anos de existência, impulsionado por uma 
equipe altamente qualificada, o que atesto na condição de um dos seus 
clientes”.

Desembargador Antônio Sapucaia

DEPOIMENTOS
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“Prazer maior não há, em fazer parte dessa história que me fez crescer junto a ela. 
Posso dizer que os momentos que vivencio aqui me tornam uma profissional e 
principalmente uma pessoa melhor a cada dia. Sou privilegiada por fazer parte 
dessa missão tão importante para a sociedade Alagoana”.

Shirley Protásio
Coordenadora de Gestão com Pessoas

“Trabalho nesse hospital desde 1992, quando ainda era o antigo Hospital do 
SESI. Sou grata ao Hospital Arthur Ramos pelos conhecimentos adquiridos e 
benefícios conquistados por meio da oportunidade de trabalho que me foi 
concedida. É um orgulho fazer parte da família HMAR e vestir a camisa da 
empresa”.

Edilma Chagas
Secretária do Centro de Estudos

“Tendo acompanhado a gestação ... o nascimento ... a infância ... e hoje 
olhando este adolescente amadurecido, forte no segmento da sociedade 
com o qual decidiu colaborar com responsabilidade e qualidade, porém 
consciente do quanto ainda há por fazer. O sentimento é de orgulho por 
ser parte desta história e contribuir junto a equipe de Enfermagem para o 
crescimento contínuo do HMAR em busca da excelência em saúde.” 

Eônia Valentim 
Coordenadora do Núcleo de Enfermagem

“Nesses 15 anos que trabalho no HMAR, pude ver e presenciar o seu crescimen-
to. Uma empresa que respeita o próximo, visando o bem estar de todos seus 
pacientes e colaboradores. Só tenho a agradecer a toda equipe HMAR por seu 
profissionalismo, ética, dedicação e brilhantismo profissional”.

Rosemeire Soares
Recepcionista da Emergência

DEPOIMENTOS
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“Um privilégio fazer parte da história de uma empresa hospitalar como a do 
Memorial Arthur Ramos. Mais do que um hospital, o HMAR leva à sociedade 
Alagoana serviços de saúde com qualidade, resolutividade e humanização. 
Conscientes da importância que o hospital tem para o estado de Alagoas, todos 
que fazem esta história acontecer, sentem-se orgulhosos”.

Allan Gama
Diretor Administrativo Financeiro

“Agradeço ao Hospital Arthur Ramos em fazer parte da minha formação 
profissional. E com imenso orgulho em fazer parte dessa história. Parabéns 
pelos 15 anos”.

Dr. Joaquim Sampaio
Médico Residente

“Muito bom fazer parte deste momento tão prazeroso, nos 15 anos de Arthur 
Ramos, por dizer, Medcoop – Parabéns”. 

Dra. Nadja Valéria
Médica Pediatra

“O maior patrimônio de uma empresa não são as paredes que lhe dão forma, 
mas as pessoas que as constroem e as vivenciam a cada dia. Orgulho-me de 
fazer parte desta estrutura que não se acomoda. Muda, renova e sobretudo 
inova levando o que há de melhor em medicina ao nosso Estado de forma 
segura, responsável e pioneira. Orgulho-me de ser Hospital Memorial Arthur 
Ramos”.

Dr. Theodorico Fernandes da Costa Neto.
Médico Urologista

DEPOIMENTOS
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“Fazer parte deste hospital e participar desta linda história de 15 anos é motivo 
de orgulho e satisfação, pois aqui encontramos um ambiente onde podemos 
exercer com dignidade nossa profissão. E em função de fazer parte de uma 
equipe competente, determinada e harmônica o trabalho no Hospital Arthur 
Ramos de torna a cada dia mais prazeroso. Parabéns a todos que fazem deste 
hospital o sucesso que ele é!”.

Dr. Adailton Pinheiro
Médico Cirurgião Geral

“É difícil escrever algo sobre o Hospital Arthur Ramos, pois tem tanta coisa 
pra gente dizer. Mas hoje me sinto honrada em fazer parte desta equipe e 
olhando para trás vejo que a luta não foi em vão. Conseguimos com muito 
trabalho e garra chegar onde chegamos – fazer uma medicina baseada no 
conhecimento e no respeito à vida. Obrigada a todos que contribuem para 
manter vivo o nosso Hospital”.

Dra. Valéria Wanderley
Médica Clínica Geral

“Acreditamos e como acreditamos... Trabalhamos com toda garra! O 
caminho está sendo percorrido com muito esforço, mas já podemos ver o 
sonho ser realizado, aquele sonho que imaginávamos nas nossas primeiras 
reuniões em termos um serviço de qualidade. Como sofremos naqueles 
primeiros momentos de indecisão. Lembram? Será que vai dar certo? Será 
que nossos investimentos vai valer a pena? Fomos à luta e, com muita 
união e determinação, estamos colhendo o que plantamos. Só temos que 
agradecer a essa direção que permanece desde o início da batalha e soube 
chegar aonde estamos”.

Dra. Margarethe Medeiros
Médica Infectologista / Clínica Geral

“Faço parte do corpo clínico do Hospital Memorial Arthur Ramos, desde 
a época que era Hospital do SESI, e sempre me senti valorizada como 
profissional e como pessoa. É esse sentimento que como MEDCOOP 
esperamos que todos que fazem dessa história experimentem”.

Dra. Malba Albuquerque
Médica Ginecologista

DEPOIMENTOS
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ARTHURZINHO

Arraiá HMAR

Prontuário Eletrônico 
Copa do Mundo

Arthurzinho Pesquisa

Projeto inicial

SIPAT

Arthurzinho Projeto Futuro

O Arthurzinho foi criado pela assessoria de 
comunicação e marketing como um objetivo de 
humanizar a marca e tornar as campanhas internas 
mais atrativas para clientes e colaboradores.
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HMAR - HOSPITAL MEMORIAL ARTHUR RAMOS
RUA HUGO CORREIA PAES, 253 - FAROL - CEP: 57050-730 - MACEIÓ - AL
TEL: (82) 2123-7000 - FAX: (82) 2123-7041
www.arthurramos.com.br

VOCÊ NÃO PRECISA SAIR DO HOSPITAL 
ARTHUR RAMOS PARA CUIDAR BEM DA 

SUA SAÚDE. CONHEÇA OS SERVIÇOS DOS 
NOSSOS PARCEIROS:

ARTHURZINHO



Serviço de Atendimento Diagnóstico e Tratamento 

Especialidades

- Audiometria
- Banco de Sangue  
- Broncoscopia  
- Cardiotocografia  
- Centro Cirúrgico
- Cistoscopia
- Colposcopia  
- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)  
- Crioterapia / Eletrocauterização 
- Day Clinic  
- Ecocardiografia 
- Eletrocardiografia 
- Estudo Eletrofisiolófico para Ablação 
- Escleroterapia 
- Espirometria
- Estudo Urodinâmico 
- Hemodiálise
- Holter 24h 
- Instituto de Urologia de Alagoas 
- Laboratório 24h de Análises Clínicas
- Laboratório de Patologia 
- Mamografia  Digital  
- Mapa 
- Otoemissão Acústica 

- Peniscopia
- Radiologia Convencional 
- Radiologia Intervencionista
- Ressonância Magnética  
- Retossigmoidoscopia  
- Teste Alérgico  
- Tomografia Computadorizada  
- Teste do Coraçãozinho 
- Teste Ergométrico  
- Teste do Olhinho 
- Teste do Pezinho 
- Testes Vestibulares  
- Ultrassonografia  
- Ultrassonografia com Doppler colorido
- Urgência  24h 
- Urgência em Ginecologia e Obstetrícia  
- Urofluxometria
- Unidades de Internações 
- UTI Adulto  
- UTI Neonatal
- Videocolonoscopia  
- Videoendoscopia Digestiva
- Vídeo-histeroscopia Diagnóstica    
- Videonasolaringoscopia

- Alergologia 
- Anestesiologia 
- Angiologia e Cirurgia Vascular 
- Cardiologia 
- Cirurgia Bariátrica (Obesidade) 
- Cirurgia Bucomaxilo
- Cirurgia Cardíaca
- Cirurgia da Mão
- Cirurgia de Cabeça e Pescoço
- Cirurgia de Estrabismo
- Cirurgia Geral 
- Cirurgia Pediátrica 
- Cirurgia Plástica 
- Cirurgia Torácica 
- Cirurgia por Videolaparoscopia 
- Clínica Médica 
- Dermatologia Adulto e Pediátrica 
- Endocrinologia Adulto e Pediátrica 
- Fisiatria
- Fonoaudiologia 

- Gastroenterologia Adulto e Pediátrica 
- Ginecologia e Obstetrícia 
- Hematologia  
- Hepatologia 
- Infectologia 
- Mastologia  
- Nefrologia Adulta e Pediátrica 
- Neurologia/Neurocirurgia 
- Nutrição Clínica
- Nutrologia
- Oftamologia Adulto e Pediátrica  
- Oncologia Clínica/Cirúrgica 
- Ortopedia e Traumatologia 
- Otorrinnolaringologia
- Pediatria/Neonatologia 
- Pneumologia Adulto e Pediátrica 
- Proctologia
- Psicologia Clínica 
- Reumatologia
- Urologia Adulto e Pediátrica

Hospital Memorial Arthur Ramos | Rua Hugo Corrêa Paes, N º 253 - Gruta de Lourdes - Cep - 57052-827 
www.arthurramos.com.br   |  Tel: (82)2123-7000

Dra. Yelnya Cardoso Silva Dória
Diretora Técnica Médica do HMAR
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