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Hospital Santo Amaro 
disponibiliza leitos
de Covid-19

A Santa Casa de Misericórdia do Recife se 
uniu a outras quatro entidades assistenciais 
e organizações não governamentais (ONGs) 
de Pernambuco para somar forças e angariar 
recursos em meio à pandemia de Covid-19. O 
movimento Juntos Pela Solidariedade reúne, 
além da Santa Casa, o Grupo de Ajuda à Crian-
ça Carente com Câncer – Pernambuco (GAC-PE), o 
Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), o Núcleo 
de Apoio à Criança com Câncer (NACC) e o Movi-
mento Pró-Criança. É a primeira vez que cinco 
das grandes instituições do estado se mobili-
zam em uma campanha conjunta. Em comum, 
todas sofrem com um cenário de muita difi-
culdade: com a crise provocada pela pande-
mia, houve uma grande queda nas doações 

que ajudam na manutenção das unidades. A 
intenção, além da arrecadação, é sensibilizar 
toda a população para a transformação social 
que existe em um ato de solidariedade.

“As doações irão possibilitar o atendi-
mento a crianças e idosos em situação de 
vulnerabilidade social, pessoas com deficiên-
cia visual e pacientes que dependem exclusi-
vamente do SUS. Além disso, vão proporcionar 
mais condições de trabalho para as nossas 
equipes dos serviços essenciais, que seguem 
empenhadas e enfrentando a pandemia. 
Unindo as nossas forças, esperamos continu-
ar levando mais cuidado e amor aos nossos 
irmãos mais necessitados”, afirma Amaro Lins, 
superintendente geral da Santa Casa Recife.

Em maio, o Hospital Santo Amaro (HSA), 
mantido pela Santa Casa Recife, começou 
a receber os primeiros pacientes com Co-
vid-19, em sua Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI). São dez vagas destinadas exclu-
sivamente aos cuidados com esse público, 
atendendo à solicitação da Secretaria Es-
tadual de Saúde, que é a responsável pela 
regulação do acesso aos leitos. Para isso, a 
UTI ganhou novas sinalizações, como áreas de 
paramentação/ desparamentação. Houve, tam-

bém, investimento em EPIs e reforço nos 
treinamentos, sob supervisão do Serviço 
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) 
e da Coordenação Médica da UTI, entre 
outras medidas que garantem a proteção 
aos colaboradores e a qualidade na assis-
tência ao paciente. 

Santa Casa se une a quatro 
ONGs em campanha inédita
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Agradecemos o 
empenho de todos 
os envolvidos e 
desejamos um bom 
trabalho às equipes!
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A Santa Casa de Misericórdia do 
Recife é  uma organização civil – 
sem fins lucrativos,  ligada à 
Arquidiocese de Olinda e Recife – 
que oferece serviços nas áreas de 
Saúde, Educação e Assistência Social. 
Conheça o trabalho das nossas 
unidades: www.santacasarecife.org.br.

Presidente Santa Casa de Misericórdia do Recife:
Dom Fernando Saburido
Superintendente Geral: Amaro Henrique Pessoa Lins
Superintendente Financeiro: Leonardo Nogueira
Diretor Administrativo e de Patrimônio: Hélio Lacerda
Gerente de Educação e Assistência Social: Esmeralda Moura 
Coordenadora de Comunicação: Cínthia Carvalho
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comunicacao@santacasarecife.org
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Ensino à distância 
ganha força em 
tempo de pandemia
A medida mais eficaz para conter o avanço 
da Covid-19 é o isolamento social, e esse 
cenário atual de pandemia acabou eviden-
ciando a importância do ensino à distância. 
Por enquanto, o processo de aprendizagem 
terá que ser totalmente virtual. A Santa Casa 
mantém duas unidades que oferecem ensino 
regular e que precisaram se adaptar e prepa-
rar conteúdos específicos.

Longe das salas de aulas e da interação 
física com as crianças, os professores têm 
usado a criatividade e os recursos tecnoló-

gicos disponíveis a favor da educação. Mas 
tem sido um grande desafio para todos os 
envolvidos: escola, educadores, pais, alunos. 
“Nosso esforço é para que as crianças não 
fiquem ociosas e para que não percam o ano 
letivo. Queremos assegurar o conteúdo, da 
forma como for mais proveitoso, dentro da 
realidade dessas famílias, que vivem em si-
tuação de vulnerabilidade social”, explica a 
gerente de Educação e Assistência Social da 
Santa Casa Recife, Esmeralda Moura.

Empresas. Artistas. Grupos voluntários. Anôni-
mos. Vindas de várias partes do estado, as do-
ações têm chegado à Santa Casa para contribuir 
com a manutenção dos serviços e reavivar a es-
perança em dias melhores. São cestas básicas, 
kits de higiene pessoal, produtos de limpeza, 
equipamentos de proteção individual. Todos os 
materiais passam por higienização e estão sen-
do distribuídos a centenas de pessoas benefi-
ciadas, entre moradores dos abrigos e famílias 
das crianças atendidas nos educandários.

Além disso, entre abril e maio, a Santa Casa 
registrou a doação de cerca de 1.500 litros de 
álcool 70% e quase 600 unidades de face shiel-
ds (protetores faciais), dois importantes aliados 
para a proteção das equipes que trabalham na 
linha de frente das unidades de saúde mantidas 
pela instituição. 

“Estou gostando muito das aulas online. 
Pensei que fosse ser mais difícil, mas 
estou me adaptando”
- Letícia Nascimento, aluna do 5º ano do 
Colégio Santa Luísa de Marillac

“Ela está ocupando a mente dela, 
fazendo atividades. Ela sabe que não 
está de férias. Que está de quarentena 
por conta de um vírus. Agradeço ao 
educandário por toda assistência”
- Djanete, mãe da aluna Camila Wanderley, 
do Educandário São Joaquim

“Meu desejo como pedagoga é que se 
pensem em ações práticas para que 
essa modalidade de ensino se torne real 
e possível a todos os alunos do nosso 
Brasil. É uma questão de equidade”
- Cristina Melo, professora do Colégio 
Santa Luísa de Marillac

“Estamos focando em atividades 
que possam exercitar criatividade e 
habilidades deles. É um formato pouco 
convencional para nós, mas estamos 
sendo impulsionados a desenvolver”
-  Jane Pedrosa, diretora do Educandário
São Joaquim

OS QUATRO PILARES: ALUNOS, 
PAIS, PROFESSORES E ESCOLA

Em nosso site, você confere a matéria 
completa e um clipe com relatos de 
professores e crianças atendidas pela 
Santa Casa.

A Santa Casa agradece a todos os que 
contribuíram, de alguma forma, com a 
nossa obra. A lista completa dos doa-
dores está disponível em nosso site.

DOAÇÕES

Onda de solidariedade
invade a Santa Casa

Em abril, o setor de Medicina do Trabalho da 
Santa Casa Recife imunizou 719 colaborado-
res contra a gripe H1N1.
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