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Homenagem a trabalho de pioneiro
Médico Waldemiro Saraiva da Cruz dá nome ao Hospital de Urgências de
Goiânia. Ele teve também várias atividades sociais de destaque
Sua dedicação à medicina rendeu-lhe muitas homenagens. Entre elas está
o batismo de um dos hospitais mais importantes de Goiânia: o Hospital
Valdemiro da Cruz - que também é conhecido por Hospital de Urgências de
Goiânia (Hugo). A escolha do nome do médico pioneiro é motivo de orgulho
para a sua mulher, a musicista Maria Luíza Póvoa da Cruz (Dona Tânia): "A
homenagem veio após a morte dele e soubemos que muitas pessoas
concordaram com a escolha, pois lembraram-se do amor que tinha pela
profissão. A medicina para ele era um sacerdócio", declarou ela.
A filha, a juíza aposentada e advogada Maria Luíza Póvoa Cruz, destacou
que a família sempre se sentiu muito honrada com a homenagem, que para
ela é mais do que merecedora. "Meu pai foi uma pessoa extraordinária. Foi
um grande médico, muito importante para a pediatria em Goiânia. É uma
pena que muitas pessoas não saibam e que não seja divulgado que o
Hospital de Urgências leva o nome dele", falou. O nome completo da
unidade de atendimento é Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro
da Cruz.
Valdemiro Saraiva da Cruz nasceu em Barbalha (CE), em 1925. Para realizar
o desejo de ser médico, mudou-se para o Rio de Janeiro. Foi também no Rio
que conheceu a mulher, Maria Luíza, nascida na cidade de Goiás, e que
estava na cidade para estudar. Em 1952 os dois se casaram. Tiveram quatro
filhas. Valdemiro especializou-se em gastroenterologia e dermatologia
infantil e abriu consultório de pediatria na capital. Foi também médico
puericultor (que trata de recém-nascidos) do Estado por dez anos e
presidente da Junta Médica Oficial do Estado. A filha, Tereza Cristina Póvoa
da Cunha e Cruz, lembra que o pai colocava garrafas de água quente nos
berços das crianças prematuras, porque não havia incubadoras na época.

A vida social de Valdemiro foi intensa. Exerceu inúmeros cargos no Rotary
Clube de Goiânia, entre eles o de presidente. Foi vice-presidente do Country
Clube de Goiânia e recebeu por duas vezes o título de médico do ano do
Grêmio Lítero-Teatral Carlos Gomes. Morreu aos 61 anos, em 1986, de
parada cardíaca.
Localizado no Setor Pedro Ludovico, o Hospital de Urgências de Goiânia Dr.
Valdemiro da Cruz é uma unidade pública estadual de saúde vinculada à
Secretaria Estadual de Saúde (SES). Foi criado em 1987 e estruturado em
1990. Em junho de 1991, uma lei alterou a nomenclatura inicial dada à
unidade, com a inclusão do nome do médico pioneiro.
Segundo a SES, o hospital possui 221 leitos de internação e um centro
cirúrgico com 10 salas em funcionamento. Referência no Planalto Central,
o Hugo é o único na área de urgências e emergências que atende todo o
Centro-Oeste e outros Estados, dedicado exclusivamente ao Sistema Único
de Saúde (SUS).

