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No dia 12 de julho, a Unidade de Pronto 
Atendimento Dulce Sampaio, mais conhe-
cida como UPA Torrões, administrada pela 
Santa Casa, ganhou destaque em vários 
telejornais locais com uma notícia muito 
esperada: a unidade zerou o número de 
pacientes com Covid-19 nesse dia. “Esta 
é a primeira vez que passamos tanto 
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tempo com leitos vazios. Aproveitamos 
para fazer uma desinfecção geral”, con-
tou a coordenadora geral da UPA, Simone 
Araújo. Emocionados, os colaboradores 
comemoraram com cartazes e cantan-
do a canção Conquistando o Impossível. 
“Estamos muito felizes com o que acon-
teceu, mas sabemos que a qualquer 
momento poderão chegar novas pessoas 
infectadas, até porque a transmissão do 
vírus não acabou”, alertou Simone. A UPA 
Torrões conta com dez leitos em funcio-
namento - cinco da ala vermelha e cinco 
da ala amarela.

Santa Casa Recife 
prestigia formatura 
dos Agentes 
Populares de Saúde

MÃOS SOLIDÁRIAS CONTRA A COVID

No último dia 21 de julho, 717 pernambucanos da 
Região Metropolitana, interior e sertão do esta-
do receberam a certificação do Curso de Forma-
ção de Agentes Populares de Saúde, que nasceu 
com a proposta de capacitar voluntários para 
propagar ações educativas no enfrentamento 
à pandemia da Covid-19 e suas consequências, 
buscando a organização popular e solidária lo-
cal. A Santa Casa de Misericórdia do Recife, a Ar-
quidiocese de Olinda e Recife e diversas outras 
instituições e movimentos sociais apoiam o 
projeto, que integra as ações da Campanha Mãos 
Solidárias, organizada pelo Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra (MST) em Pernambuco.

A cerimônia de formatura, restrita a poucos 
convidados, aconteceu na Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) e contou com a presença 
do superintendente geral da Santa Casa Recife, 
Amaro Lins, e do presidente de honra da Santa 
Casa Recife e arcebispo metropolitano de Olinda 
e Recife, Dom Fernando Saburido. "Após uma par-
ticipação intensiva, vocês agora são agraciados 
com esse certificado, que será um bem para vo-
cês e para toda a comunidade da qual vocês par-
ticipam. Expresso a nossa satisfação e alegria 
em fazer parte desse movimento Mãos Solidá-
rias. Eu vejo, em tudo o que escutei hoje, a mão 
de Deus", disse Dom Fernando, na cerimônia. Imagens: Ascom UFPE / Anderson Lima
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Em meio ao enfrentamento à pandemia, presenciar o milagre 
da vida é algo que renova as esperanças. E na manhã do dia 
09 de julho, as equipes do Hospital Santo Amaro (HSA), unidade 
mantida pela Santa Casa Recife, foram testemunhas do nasci-
mento de um bebê – o que não faz parte da rotina do hospital. 
Mesmo sem oferecer Obstetrícia nem Pediatria, o HSA acolheu 
uma jovem grávida, que estava sendo socorrida por uma viatu-
ra da Polícia Militar de Pernambuco, já em trabalho de parto. Os 
primeiros atendimentos foram realizados e tudo ocorreu bem. 
Ketheley Ferreira deu à luz à pequena Layza Kemilly que veio 
ao mundo cheia de saúde e transformou o dia de dezenas de 
pessoas que trabalham na unidade hospitalar.

De 26 a 30 de julho ocorre, no Hospital Santo 
Amaro (HSA), a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (Sipat), que nesta edi-
ção traz o tema: “Ambiente seguro e mente 
saudável fazem parte do nosso cuidado”. O 
evento é promovido pela Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), formada por 
colaboradores de diversos setores. Além de 
palestras e quiz sobre temas diversos rela-
cionados à saúde e segurança, a programação 
deste ano conta com uma ação para lembrar o 
#JulhoAmarelo, com realização de testes rápi-
dos e vacinação contra hepatite B. A cobertura 
completa será divulgada nas redes sociais e 
site da Santa Casa.

Na última semana de junho, 48 gestores da Santa 
Casa Recife participaram de mais um módulo do 
Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL), 
uma iniciativa da área de Gestão de Pessoas e que 
conta com a condução da consultora Ana Karla 
Cantarelli. O programa iniciou em 2019, mas pre-

cisou ser pausado em 2020 devido à pandemia 
de Covid-19. Agora, para a segurança de todos, 
os encontros retornam de forma 100% remota 
e foi disponibilizada uma plataforma online de 
acesso aos materiais de estudo. "Este programa 
mostra a preocupação que temos em capacitar 
cada dia mais as nossas lideranças, mantê-las 
atualizadas e sintonizadas, pois temos um papel 
importante a desenvolver em prol da sociedade", 
afirmou o superintendente geral Amaro Lins, no 
encerramento do módulo "Papéis e Responsabi-
lidades dos Líderes". Outros dois módulos serão 
realizados até o fim deste ano.
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Confira um vídeo com os detalhes dessa 
história em nosso site e redes sociais
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