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A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, i

sentimento do povo que representa por outorga, faz inserir nos seus Anais,

MOÇÃO DE 
'LOUVOR Ê APLAUSOS ao HOSPITAL AGNUS DEI'

ela excelência no atendimento prestado

aos pacientes com COVID-19.

O Hospital Agnus Dei foi criado em 1998. lniciando com apenas 14 leitos,

mas com grãnde incentivo institucional, como pioneiro na assistência ao

parto, pro[orcionou um grande desenvolvimento na região. O Hospital

Agnus Dei Sempre pioneiro em várias frentes, entre aS quais a

módernização das instalaçÕes físicas, instalação redes de internet e Wifi

para oS uiuários, integração multiprofissional, além da incorporação de

princípios de segurança, e qualidade na rotina de trabalho.

O conceito de humanização envolve também muitos outros aspectos que

orientam nossa planta física, a seleção de cores e texturas do ambiente, o

cuidado no mobiliário e vestimentas em todos os processos que podem

quebrar a privacidade dos pacientes.

Conta hoje com mais de 55 leitos distribuídos entre emergência, unidade

aberta, UTI e 2OO proflssionais dedicados entre médicos e demais

profissionais de saúde. Para o atendimento das necessidades complexas da

especialidade existem diversos equipamentos que são renovados num ritmo

muito acelerado, adaptando-se rapidamente aos novos conhecimentos

médicos e à disponibilidade de novas técnicas e materiais. Como exemplo a

instalação de uma tomografia computadorizada.

TRATAMENTO DO COVID.1g

Neste momento de Pandemia, estive internado por 15 dias na UTI COVID-

19 e fui muito bem acompanhado e tratado portodos da equipe do hospital.

Recebi um tratamento completamente humanizado, com muito cuidado e

carinho de todos, assim como pude perceber a mesma atenção para todos

os pacientes do hosPital.
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Dê-se ciência desta Moçáo ao HOSPITAL AGNUS DEI de Catu, em nome
da Dra. lsabel Mendonça, atual coordenadora médica da UTI do Hospital,
agradeço a todos os profissionais envolvidos: os médicos (as), enfermeiros
(as), fisioterapeutas, Nutricionistas, técnicos (as) de enfermagem, assim
como a todo pessoal da copa, cozinha segurança e limpeza por todo o
tratamento e excelência durante esse perÍodo.

dejunho de2021.
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