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Leia a matéria completa em nosso site.

Confira a cobertura completa deste
aniversário e dos outros eventos em 
nossas redes sociais e site.

A capela do Hospital Santo Amaro (HSA) 
reabriu as portas em junho para receber o 
Programa de Assistência Virtual da Pastoral 
da Saúde da Arquidiocese de Olinda e Recife 
(AOR), uma iniciativa que vai levar suporte e 
acolhimento a pacientes internados, seus fa-
miliares e toda a comunidade hospitalar. Para 
dar início às ações, uma bênção foi realiza-
da no dia 02 de junho, no hospital, e con-
tou com celebração do Pe. Padre José Paulo 
Pinto e do Pe. Heleno, além da presença das 
irmãs Magdala, Marina e Zezé, da Congregação 
Filhas de Sant’ana. A proposta é a realização 
de missas quinzenais, com participação das 
pessoas pela internet, para que seja mantido 
o distanciamento social.

“Nosso objetivo é dar uma assistência 

espiritual aos doentes nesse momento tão 
delicado que vivenciamos. Não poderíamos 
esperar que a pandemia passasse, deixando 
nossos irmãos enfermos desassistidos. Va-
mos levar a palavra de Deus e o acolhimento, 
mesmo à distância, contando com a tecno-
logia”, explica Fred Cordeiro, coordenador 
arquidiocesano da Pastoral da Saúde. Com 
transmissão ao vivo pelas redes sociais da 
Santa Casa, as missas foram realizadas nos 
dias 09 e 23 de junho - e a próxima está pre-
vista para 07 de julho. O projeto da Pastoral 
também inclui uma campanha para arrecada-
ção de donativos para pacientes em situação 
de vulnerabilidade social atendidos no HSA.

ACOLHIDA À DISTÂNCIA

Hospital Santo Amaro
é escolhido para
sediar projeto da 
Pastoral da Saúde

Com “arraiás” virtuais, cafés da manhã tí-
picos da época e muita alegria, as nossas 
unidades comemoraram as festas juninas, 
sem deixar de lado a proteção. No refei-
tório do HSA, além das delícias de milho, a 
decoração também se destacou, com peças 
confeccionadas por moradores de uma Uni-
dade de Acolhimento gerida pela Santa Casa 
Recife. Já o Centro Geriátrico Padre Venâncio 
teve mais um motivo para celebrar em junho: o 
abrigo completa 93 anos de fundação!
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Colaboradores vacinados
em educandários de
Olinda e Jaqueira 

Treinamentos 
reforçam práticas 
contra coronavírus
e Aedes aegypti 

Neste mês, os municípios de Olinda e de Ja-
queira começaram a vacinar os trabalhado-
res da Educação contra a Covid-19. Momento 
muito esperado pelos nossos colaboradores 
dos educandários Santa Tereza e São 
Joaquim, que já garantiram as suas pri-
meiras doses do imunizante. Em Olinda, a 
professora Milena Gomes fez questão de levar 

Ainda estamos em guerra contra o 
coronavírus, mas em junho, mês de chuvas 
intensas em Pernambuco, outro inimigo 
quase imperceptível surge para nos preocu-
par: o mosquito Aedes aegypti, transmissor 
de doenças como dengue, chikungunya e 
zika. As unidades da Santa Casa Recife 
vêm promovendo diversas ações para edu-
car e conscientizar colaboradores e também 
pessoas atendidas pela instituição. 

Nos meses de maio e junho, todas as 
unidades receberam treinamentos com 
agentes de saúde da Prefeitura do Reci-
fe, que levaram orientações aos colabo-
radores sobre como evitar criadouros do 
mosquito, tanto no trabalho quanto em 

a plaquinha feita à mão com os dizeres “Vacina 
sim” para exibir na hora da aplicação: “Um alí-
vio, é a esperança acesa em nós”. 

Já na Mata Sul, os colaboradores do Edu-
candário São Joaquim comemoraram bastante 
no posto de atendimento montado pela prefe-
itura de Jaqueira, que também disponibilizou 
plaquinhas. A de  Caetano Soares dizia “Estou 

suas residências.
Como forma de minimizar os impac-

tos da pandemia em comunidades caren-
tes do entorno do Educandário Santa 
Tereza ,  em Olinda, a Santa Casa realizou 
o último módulo do curso de Agentes Po-
pulares de Saúde, em parceria com o pro-
jeto Mãos Solidárias e a Fiocruz. “Aprendi 
a importância que as comunidades têm 
neste momento. Estamos juntos nessa 
luta para salvar famílias. Agradeço muito 
a Santa Casa por ajudar a nossa comuni-
dade”, contou Caline Maria da Silva ,  mo-
radora do V8 e mãe de aluna.

vacinado e vou continuar me cuidando” - 
orientação que, segundo ele, vai ser seguida à 
risca. “Eu só tiro a máscara para tomar banho, 
comer e dormir”, disse, aos risos, o conheci-
do motorista do educandário e funcionário da 
Santa Casa há mais de 30 anos.

#VACINASIM

ATITUDES SIMPLES SALVAM VIDAS

Confira a matéria completa no site.

Confira a matéria completa no site.

ALTA CONFORMIDADE

O Hospital Santo Amaro alcançou 100% 
em conformidade nos indicadores da 
Avaliação das Práticas de Segurança do 
Paciente em 2020.
Parabéns, colaboradores do HSA!


