
HOSPITAL MATERNIDADE CACHOEIRINHA COMPLETA 36 ANOS, COMEMORA 

CONQUISTAS E INAUGURA JARDIM DAS CEREJEIRAS 

 

O Hospital Municipal Maternidade-Escola Vila Nova Cachoeirinha “Dr. Mario Moraes 

Altenfelder Silva” (HMEC) completou 36 anos, neste último dia 16. A Comemoração destacou 

os cuidados com o meio ambiente, que garantem saúde e qualidade de vida. 

 

Em 2008 o hospital recebeu o certificado “Ambiente Livre de Tabaco” outorgado pelo Centro 

de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), da, da Secretaria de Estado da 

Saúde. O Programa de Promoção de Ambiente Livre de Tabaco incentiva por meio de 

premiações empresas, edifícios e outros espaços públicos que banirem totalmente o fumo de 

seus recintos. A adesão é voluntária. Para receber o selo, os estabelecimentos precisam ser 

vistoriados e aprovados por agentes da Vigilância Sanitária. 

 

Foi inaugurado também o Jardim das Cerejeiras, projeto e execução de Antônio Sakae 

Iamanishi, morador do bairro, que realiza um trabalho voluntário de plantio de árvores e 

flores, principalmente cerejeiras. “Fiz o jardim pensando sempre na preservação do meio 

ambiente, das fontes de água e ao combate ao aquecimento global”, afirma. 

 

O Hospital também contou com a apresentação do grupo de teatro dos funcionários, Os 

Nababos; do Grupo de Dança de Rua Stylo Loko; e o grupo de Dança Vocacional do Centro 

Cultural da Juventude Ruth Cardoso. 

 

Hospital Maternidade Cachoeirinha – “Cachoeirinha: O Hospital da Mulher” 

Referência em atendimento de neonatologia e obstetrícia, principalmente para gestações de 

risco, o HMEC inaugurou em 2008 um conjunto de serviços, ampliando o atendimento à 

saúde da mulher. Entre as novidades, houve a entrega da UTI adulto, com sete leitos, que 

permitiu ao Hospital exercer sua nova missão, ser um “Complexo Hospitalar da Mulher”, com 

atendimento completo voltado para o universo feminino.  

Entre os serviços oferecidos na área de ginecologia estão: reprodução humana, medicina 

fetal, uroginecologia, climatério, oncologia clínica (pélvica e mamária), quimioterapia, além 

de um núcleo de diagnóstico de imagem que possibilita a agilidade nos resultados. 

Este ano o HMEC recebeu a recertificação do selo de Controle e Qualidade Hospitalar (CQH), 

emitido pela Associação Paulista de Medicina e CREMESP (Conselho Regional de Medicina de 

São Paulo). 

 


