
Alívio e emoção na 
linha de frente
Começaram a ser aplicadas, em fevereiro, as va-
cinas contra a Covid-19 nos colaboradores do 
Hospital Santo Amaro (HSA), que está seguindo o 
Plano Municipal de Vacinação proposto pela Pre-
feitura do Recife. Depois de meses de angústia 
e perdas provocadas pela pandemia, os funcio-
nários veem agora a esperança de dias melhores. 

Em abril de 2020, o técnico de Enfermagem 
Antônio Bernardo da Silva precisou se afastar 
por 22 dias do HSA, onde trabalha há 16 anos, 
na linha de frente. Por esse histórico, Antônio foi 
escolhido para ser o primeiro colaborador a tomar 
a vacina na unidade. “Tive sintomas graves, fui 
socorrido. Além disso, perdi colegas de trabalho. 
Foi muito complicado, mas todos me deram muito 
apoio”, conta Antônio, emocionado após a aplica-
ção da primeira dose.

A imunização no HSA teve início pelo grupo 
que atua na enfermaria regulada para Covid, de-

pois a Clínica Médica e UTI. Também receberam 
as vacinas os profissionais de saúde da atenção 
básica que trabalham no Serviço de Atendimen-
to Domiciliar (SAD), uma cogestão entre a Santa 
Casa e a Prefeitura do Recife. Os colaboradores 
com mais de 60 anos que atuam no hospital e 
na Administração Central da Santa Casa também 
já estão sendo imunizados, conforme cronogra-
ma municipal. 

“Estamos atentos à programação divulgada 
pela Secretaria de Saúde do Recife e esperamos 
ser contemplados, em breve, com as doses ne-
cessárias para imunizar todos os nossos colabo-
radores das áreas médica e assistencial”, reforça 
a Gerente de Pessoas, Érika Passos.

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Acompanhe em nossas redes sociais a 
cobertura completa da vacinação

Muito mais do que se prevenir, vacinar-se é uma 
forma de cuidar do outro. É o que afirma o médico 
do Trabalho da Santa Casa Recife, Eduardo Salles, 
que garante que as vacinas aprovadas pela Anvi-
sa são seguras e eficazes. “As vacinas são a única 
condição para atingirmos a tão desejada imunida-
de coletiva. Nenhuma epidemia viral é eliminada 
sem vacinação. Ao se vacinar, você está ajudando 
toda a comunidade, pois a vacina reduz a neces-

sidade de internação hospitalar por complicações 
da Covid-19, e também evita casos mais graves 
e óbitos pela doença. É muito importante que a 
gente acredite nos grandes centros de pesquisas 
e na Ciência. Nós somos exemplos vivos de que as 
vacinas funcionam, nós sobrevivemos na infância 
sem as doenças que atacavam tanto as pessoas 
no passado”, diz. 

“Vacinar-se é um ato de amor ao próximo”
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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
Diretor Administrativo e de Patrimônio: Hélio Lacerda
Diretor Financeiro: José Alves do Monte
Gerente de Educação e Assistência Social: Esmeralda Moura 
Coordenadora de Comunicação: Cínthia Carvalho

Contato:
comunicacao@santacasarecife.org

www.santacasarecife.org.br
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Para muitas pessoas cegas ou com baixa visão, 
a hora de atravessar a rua é um momento de 
preocupação. Mas uma tecnologia adotada pela 
Prefeitura do Recife vem trazendo mais seguran-
ça e tranquilidade para esse público: os semá-
foros com alertas sonoros e avisos em braille. 
Um dispositivo desse tipo foi instalado em 26 

pontos da cidade e um deles foi em frente ao 
Instituto de Cegos Antonio Pessôa de Queiroz 
(IAPQ), no bairro das Graças. 

A irmã Ana Tereza Freitas, gestora da unida-
de, celebrou a iniciativa. “Já aconteceram aciden-
tes com nossos alunos nesta travessia. Alguns 
caminham devagar, ainda não têm segurança 

Lideranças da Santa Casa apresentaram a obra 
social à nova gestão da Prefeitura do Recife. A 
reunião abordou a ampliação dos convênios 
para fortalecer as áreas de Educação, Saúde e 
Assistência Social. 
Confira a matéria completa no site.

O Carnaval não passou em branco no Centro Ge-
riátrico Padre Venâncio, que é mantido pela Santa 
Casa Recife. Por lá, o tradicional Bailinho das ido-
sas, geralmente repleto de convidados e muita 
música, deu lugar a uma festa diferente neste 
ano. A programação contou com oficina de pro-
dução de máscaras e “cinema” com direito a pi-
poca e sorvete. As moradoras também puderam 
se refrescar com um banho de piscina no quintal 
da unidade. Olha que maravilha esses sorrisos!

           CARNAVAL EM TEMPO DE PANDEMIA

Bailinho das idosas 
teve filme, piscina e 
muita alegria

             CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Com o tema “Fraternidade e diálogo: compromisso de 
amor”, a Campanha da Fraternidade 2021 tem como 
proposta derrubar os muros de ódio que fortalecem 
as polarizações e construir pontes de compreensão 
e respeito à diversidade. Esta edição adota o lema 
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma uni-
dade”, trazendo uma mensagem que o nosso tempo 
necessita: de união e comunhão em Cristo. O arcebis-
po de Olinda e Recife e presidente de honra da Santa 

Casa Recife, Dom Fernando Saburido, afirmou que o 
tema ”vem responder aos desafios deste momento do 
mundo e também das Igrejas” e que o caminho da fé, 
qualquer que seja a expressão religiosa, é o amor e o 
diálogo. ”Que essa CF nos ajude a sair desta pande-
mia mais unidos e comprometidos com a paz, a justiça 
eco-social e a fraternidade humana”, declarou.

                   PARCERIA

Diálogo para derrubar muros de ódio

e firmeza no uso da bengala, então melhora a 
questão da mobilidade. Foi um benefício muito 
relevante para a realidade deles, sobretudo na 
segurança e autonomia”, afirmou.

Mais segurança e autonomia para pessoas cegas

ACESSIBILIDADE

 Acesse o nosso site e leia o artigo completo “Frater-
nidade e Diálogo: nosso caminho pascal”, escrito 
por D. Fernando.


