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Ambulatório de volta às atividades

O Hospital Santo Amaro (HSA) comemo-
rou, em julho, mais uma importante conquista: a 
unidade zerou a ocupação de leitos na UTI Covid. 
“Agradeço e parabenizo a todos os profissio-
nais que atuaram em nossa UTI neste período 
tão difícil, que se dedicaram com muito amor 
e respeito pelos nossos pacientes, que luta-

Além do encerramento da UTI Covid, outra no-
vidade é a retomada das consultas e exames 
no ambulatório do HSA. Para evitar aglome-
rações dentro da unidade, foram instalados 
toldos para acomodar os pacientes na área 
externa, além da demarcação de assentos e 
medição de temperatura na entrada. A utiliza-
ção das máscaras é obrigatória para todos e há 

Depois do HSA, que ganhou o projeto Visitas 
Virtuais em maio, é a vez do Centro Geriá-
trico Padre Venâncio comemorar: a cam-
panha deu certo e a unidade ganhou um tablet 
para realizar as videochamadas entre idosas 
e seus familiares. Na edição de junho do San-
ta Casa Notícias, mostramos que o abrigo 
completou 92 anos e pedia o equipamento de 
presente para trazer mais alegria às idosas 

ram incansavelmente pela vida”, destacou a 
diretora médica Roberta Almeida. A UTI Covid 
do HSA estava funcionando desde maio, sob 
determinação da Secretaria de Saúde de Per-
nambuco, como forma de desafogar o aten-
dimento da rede pública em plena pandemia.

pias e dispensadores de álcool gel à disposição. 
“São medidas importantes neste momento de 
retomada gradual das atividades, que reforçam 
a proteção aos nossos colaboradores e aos pa-
cientes. Estamos prontos para recebê-los”, afir-
ma a gerente de Gestão Hospitalar, Cléo Alves. O 
atendimento no ambulatório do HSA é feito por 
meio da Central de Regulação do estado.

que moram no local. A doação chegou e já 
está sendo utilizada no abrigo, amenizando 
a dor da saudade - agravada pela pandemia 
e a necessidade de isolamento social. De 
acordo com a Direção, as ligações do público 
em geral também são bem-vindas. Para visi-
tar o Centro virtualmente é só agendar pelo 
Whatsapp, no número (81) 9 8108.3574

...E A CAMPANHA
CONTINUA!

Você tem um tablet antigo, 
que não usa mais? Doe 
à Santa Casa! Com isso, 

podemos implantar as visitas 
virtuais também no Abrigo 

São Francisco e investir 
na educação de crianças 
atendidas pela instituição. 
Ligue (81) 3412.3800 para

mais informações.

SOLIDARIEDADE

HSA zera número 
de pacientes
na UTI Covid

MISSÃO CUMPRIDA

A comunidade Santa Casa 
Recife lamenta profundamente 
a partida de D. Henrique 
Soares, que conduzia, com 
amor e entusiasmo, a Diocese 
de Palmares/PE. Ele faleceu 
em 18 de julho, no Recife, após 
complicações da Covid-19. 
Registramos aqui a nossa 
solidariedade a familiares, 
amigos e fiéis.

NOTA DE PESAR

 Leia mais em nosso site.



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
Diretor Administrativo e de Patrimônio: Hélio Lacerda
Gerente de Educação e Assistência Social: Esmeralda Moura 
Coordenadora de Comunicação: Cínthia Carvalho

Contato:
comunicacao@santacasarecife.org

www.santacasarecife.org.br

/santacasa.rec

@santacasarecife

Mais conforto
e segurança
para alunos do 
Instituto de Cegos

Os educandários da Santa Casa Recife 
serão as instituições beneficiadas numa cam-
panha promovida pelos Anjos Multiplicadores, 
grupo apoiado por diversas empresas e vo-
luntários, e que atua em Pernambuco desde 
2006. A “vakinha” virtual, organizada por 
eles, já conta com quase R$ 9 mil - a meta 
é R$ 15 mil. O valor será destinado à com-

pra de cestas básicas, que são distribuídas 
às famílias das crianças atendidas. Em julho, 
participantes do grupo realizaram ações nos 
educandários Santa Tereza, em Olinda, e Casa 
da Providência, no Recife, e entregaram 350 
cestas básicas a moradores do entorno, além 
de máscaras, kits de higiene e lanches.

O prédio do Instituto de Cegos Antonio 
Pessôa de Queiroz (IAPQ) está passando 
por melhorias para receber os seus alunos 
com mais segurança quando voltarem às 
atividades. Foi feita a ampliação dos pisos 
táteis já existentes, que auxiliam as pes-
soas com deficiência visual. Também foram 
atendidas algumas queixas dos alunos, 
como a remoção de colunas e outros obstá-
culos que atrapalhavam o percurso. Pátio e 
quadra ganharam nova iluminação de LED e a 

sala de informática recebeu um aparelho de 
ar condicionado.

Além disso, houve aplicação de cerâmica 
nas paredes, a fim de evitar infiltrações e 
desgaste na pintura. “Sem dúvida, ficará um 
ambiente muito mais agradável e seguro para 
acolher os nossos alunos, assim que as aulas 
se reiniciarem”, conta a gerente de Educação 
e Assistência Social da Santa Casa Recife, 
Esmeralda Moura. Segundo ela, ainda não há 
previsão de retorno às atividades do IAPQ.

LIVES SOLIDÁRIAS:
Durante as festas juninas, artistas 
locais deram voz ao trabalho da 
Santa Casa. Em shows transmitidos 
ao vivo pela internet, eles pediram 
donativos para as nossas unidades. 
Entre os parceiros estão DJ Angelus, 
Karla Karolla, Rafa Cout e Luca de 
Melo. Na live da cantora Paty Fir-
mino, foram arrecadados R$ 3,9 mil, 
que serão destinados à reforma da 
cozinha do Abrigo São Francisco, 
em Palmares.

PRESENÇA DIGITAL:
O Instagram da Santa Casa Recife 
(@santacasarecife) alcançou a mar-
ca de 5.000 seguidores em julho. O 
número representa um aumento de 
mais de 700% em um ano, mos-
trando o crescimento da instituição 
também nas redes sociais.  

Educandários recebem ajuda 
dos Anjos Multiplicadores

VAKINHA VIRTUAL

REFORMA

 Leia mais em nosso site.

FAÇA A SUA PARTE!

A Santa Casa atende cerca 
de 500 crianças em situação 

de vulnerabilidade e, por 
conta da suspensão das 

aulas durante a pandemia, 
muitas delas estão sem apoio 

nutricional e suas famílias 
enfrentam dificuldades 

financeiras. Por isso, cestas 
básicas estão sendo 

essenciais neste período. 
Aponte o celular para o QR 
Code abaixo e veja como 

doar. #DoeParaOBem


