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Hospital de Mogi das Cruzes é inaugurado em SP
A Prefeitura de Mogi das Cruzes,
na região metropolitana de São
Paulo, inaugurou no dia 14 deste
mês o Hospital Municipal, no bairro Braz Cubas, que será administrado pela Pró-Saúde.
Na cerimônia de entrega da unidade, estiveram presentes o Governador do Estado de São Paulo,
Geraldo Alckmin, o secretário de
Estado de Saúde de São Paulo,
David Uip, o prefeito de Mogi das
Cruzes, Marco Aurélio Bertaiolli,
o secretário Municipal de Saúde

de Mogi das Cruzes, Marcello
Delascio Cusatis e o presidente
da Pró-Saúde, Dom Eurico dos
Santos Veloso.
Em seu discurso, Alckmin citou
a importância da unidade, que
terá capacidade total para 91
leitos, e elogiou a administração da entidade: “Esse hospital
será administrado por uma instituição séria, a Pró-Saúde, que

possui grande experiência em
gestão de saúde”.
Durante a cerimônia, o prefeito
Marco Aurélio Bertaiolli contou
que a unidade será referência
para a região. “Construímos um
ambiente de respeito ao ser humano. O hospital é um lugar de
carinho, de atenção, de mão
amiga, de alguém que apoia no
momento que mais precisamos.
E é este o hospital que estamos
entregando hoje!”
Fotos: Guilherme Berti – PMMC

Casal junto há 54 anos se casa em hospital
Um paciente de 73 anos, que
está em tratamento desde maio,
passou por um momento muito
especial no Hospital Regional
do Baixo Amazonas, no Pará.
O sr. Luiz de Castro Moura e
a sra. Maria de Lurdes, que
estão juntos há 54 anos, se
casaram na capela da unidade. A cerimônia contou com a
presença da equipe do hospital, além da filha, netos e amigos do casal.

Segundo Luzimara Costa Moura, filha dos noivos, o pai já pas-

sou por dois procedimentos cirúrgicos. “Nós saímos daqui hoje
mais esperançosos de que a
saúde do meu pai vai ser restabelecida pela nossa demonstração de fé”, contou Luzimara.
Essa foi a primeira vez que
uma celebração de casamento
foi realizada na capela do HRBA.
A cerimônia contou até com o
tradicional buquê de rosas vermelhas, que foi jogado pela
noiva no final.
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Equipe de hospital atende criança em casa
Portador da Síndrome de Down,
Davi Santos Silva, de dois anos,
faz tratamentos cardíacos, renais
e respiratórios e, agora, os profissionais do Hospital Regional
Público do Sudeste Dr. Geraldo
Veloso, no Pará, têm garantido
uma melhora sensível no quadro
clínico da criança.
Após ficar quatro meses internado
na unidade, a equipe médica achou
melhor que Davi voltasse para
casa, onde possui mais tranquilidade e conforto ao lado da mãe.
Hoje ele recebe a visita da equipe

do hospital frequentemente.
Pelo menos uma vez por mês a
pediatra intensivista Claudia Bueno, coordenadora da UTI Pediátrica

do Hospital Regional, visita o Davi,
enquanto Carla Nogueira Soares,
fisioterapeuta intensivista, atende
ele duas vezes por semana.
A pediatra observa que no caso
de Davi, o melhor atendimento tem
mesmo de ser em casa, pois é
difícil o deslocamento até o hospital, podendo causar uma piora
clínica. “Quando ele chegou ao
Hospital Regional estava muito
debilitado e agora conseguiu ganhar peso e está em fase de recuperação. O cuidado da mãe também conta muito”, explica.

Colaboradores treinam para múltiplas vítimas
Com o objetivo de capacitar todos os setores do hospital em
casos de catástrofes, com múltiplos atendimentos, o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Rio
de Janeiro, preparou um treinamento para sua equipe.
O simulado de trauma contou com
a ajuda de médicos e enfermeiros
da Universidade de Miami e envol-veu todas as equipes da unidade. Após a capacitação, todos
os colaboradores se reuniram
para discutir os pontos positivos e
os pontos que serão melhorados.
“Este foi o primeiro simulado de
trauma da unidade, que é referên-

cia para acidentes durante grandes eventos no RJ, em acidentes
no aeroporto internacional e também para as refinarias mais próximas, além do arco rodoviário, que
será inaugurado em breve. No
geral, o resultado foi muito bom.
A equipe demonstrou grande integração, disposição e excelente
qualidade no atendimento prestado às vítimas”, contou Paulo
Silveira, coordenador de Trauma
do HEAPN.
O treinamento, segundo Silveira,
compreende simulados rotineiros,
com o próximo agendado para o
segundo semestre deste ano. “No

próximo, vamos corrigir as falhas
identificadas neste, com possibilidade de envolvimento da equipe
pré-hospitalar e preparação para um maior número de vítimas
simultâneas”.
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Idosos do CCI participam da Festa Junina
O Centro de Convivência do
Idoso (CCI) de Agulha, em São
Paulo, realizou neste mês a tradi-

cional Festa Junina com participação dos Projetos Sociais, do
Centro de Convivência da Criança
e do Adolescente, e da comunidade em geral.
Comidas típicas, brincadeiras,
quadrilha e muita diversão foram
algumas das atrações da festa.
A Coordenadora do Centro de
Convivência dos Idosos, Magda
Suzana, ressaltou a importância
do evento. “As festas comemorativas trazem ainda mais alegria e
animação aos idosos atendidos.

Esses eventos valorizam e respeitam todos eles, que merecem uma
atenção especial”.

Crianças comemoram a Copa do Mundo no Brasil
O Centro de Educação Infantil
Jardim São Jorge, em São Paulo,
realizou algumas atividades em
comemoração a Copa do Mundo,
com o objetivo de estimular e
desenvolver a compreensão das
crianças.
Durante duas semanas, foram
feitas atividades com os temas
Festa Junina e Copa do Mundo,
de forma integrada. As crianças
participaram de brincadeiras, co-

Uma grande festa também foi
organizada com a participação
de todos os alunos e colaboradores, com comidas típicas de
Festa Junina.

mo pinturas utilizando as cores
do Brasil, pescaria, tomba-latas,
boca do palhaço, argolas, e outras.

Curta e compartilhe a página da Pró-Saúde no Facebook:

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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