
 

 

 

 

 

 

No início de julho, os profissionais da Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato 

participaram da primeira aula do Curso Modular do paciente de sala de emergência. 

 

O curso é composto por quatro aulas, incluindo parte teoria e prática sobre 

atendimento a PCR adulto (parada cardiorrespiratória - suporte avançado). De acordo 

com a Coordenadora da Educação Continuada do Instituto de Ensino e Pesquisa Maria 

Patrocínia Pereira Ventura – IEP Dona Cica, Adriana Bacchin Pelissari, o curso tem como 

principal objetivo formar multiplicadores, a fim de que os treinamentos realizados no 

São Cristóvão Saúde sejam replicados para toda equipe de enfermagem da Santa Casa 

de  Francisco Morato. Desde  o início de 2021, o São Cristóvão Saúde assumiu 
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integralmente a gestão 

administrativa e assistencial da 

Santa Casa de Francisco Morato, 

por meio da parceria firmada em 

2020 entre o São  Cristóvão 

Saúde, a Secretaria de Saúde de 

Francisco Morato e a Santa Casa 

de Misericórdia. “Tivemos o 

enorme prazer em receber parte 

da equipe de enfermagem da Santa Casa de Francisco Morato para os treinamentos de 

fundamental importância na prática diária. O primeiro foi ministrado pela médica 

endocrinologista e intensivista do HMSC, Dra. Graziella Bertucci, com o tema 

‘Cetoacidose Diabética e Estados Hiperosmolares’. Em seguida tivemos o treinamento 

teórico-prático sobre atendimento a PCR adulto com as enfermeiras da Educação 

Continuada, sendo muito prazeroso e de grande enriquecimento profissional para 

todos”.  

 

O curso foi realizado dentro das dependências do IEP- Dona Cica e contou com a 

participação de enfermeiros assistenciais e coordenação da enfermagem da Santa Casa 

de Francisco Morato, que aproveitaram a oportunidade para conhecer o novo espaço 

dedicado a Ensino e Pesquisa do Grupo São Cristóvão Saúde. “Receber os profissionais 

da saúde de Francisco Morato em nossa sede do IEP foi muito bom e gratificante, pois, 

através das novas instalações, oferecemos aulas, cursos e treinamentos com ainda mais 

qualidade, envolvendo equipe multidisciplinar especializada e equipamentos de alta 

tecnologia, resultando no melhor aproveitamento de todos”, finaliza o Presidente/ CEO 

do Grupo, Engº Valdir Pereiras Ventura.   

  


