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Lugares grandiosos, porém acolhedores. Com 
centenas de anos de fundação, mas resilien-
tes no propósito. São muitas semelhanças 
entre o Hospital Santo Amaro (HSA) e o 
Instituto de Cegos Antonio Pessôa de Queiroz 
(IAPQ), e uma delas é que ambos completam, 
em março, seus aniversários de fundação. 

A trajetória do HSA começou ainda no século 
19, quando a instituição assumiu o papel de 
dar assistência e abrigar pessoas em 
situação de rua. A unidade passou por 
reformulações e hoje, 152 anos depois, é 
considerada uma importante retaguarda da 
saúde pública de Pernambuco, atendendo, 
com excelência e humanização, pacientes 
que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Já no IAPQ são 113 anos de uma história 
dedicada à cidadania e inclusão de um público 
que sofre com os estigmas da sociedade. O 
Instituto habilita, reabilita e oferece todo o 
apoio psicossocial para que pessoas cegas ou 
com baixa visão possam conquistar seus 
espaços e viver com liberdade e autonomia. 

Março é marcado pelos 
aniversários do HSA e 
do Instituto de Cegos

DUAS UNIDADES, UM SÓ LEGADO

São duas unidades com papéis distintos, mas 
com um só legado: amparar os irmãos que 
mais precisam. A Santa Casa Recife se orgulha 
de ser a mantenedora desses dois locais 
revestidos de solidariedade e de amor ao 
próximo.

O 8 de março é marcado, mundialmente, por 
diversas homenagens e manifestações, simbo-
lizando a luta histórica das mulheres por 
direitos e equidade. A programação na Santa 
Casa de Misericórdia do Recife lembrou os 
desafios das mulheres ao longo dos séculos, 
com a roda de conversa sobre empoderamento 
feminino, conduzida pela psicóloga convidada 
Renata Dias. As 959 colaboradoras também 
receberam brindes da instituição. “O mimo 
simboliza a coragem para enfrentarmos as 
dificuldades e escrevermos a nossa própria 
história. E o chocolate foi para adoçar e trazer 
alegria para o nosso dia. É simples, mas cheio de 
afeto e significado nesta data tão importante”, 
explicou a gerente de Pessoas, Aline Lira. 

Ações celebram o 
Dia Internacional 
da Mulher

MARÇO TAMBÉM É DELAS

Acesse o nosso site e confira
as peças comemorativas que
preparamos para essas datas

Confira, no site, a cobertura
completa da ação



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.
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NOTÍCIAS DE SAÚDE 

A Santa Casa Recife conta, desde o início de março, 
com duas ações voltadas ao bem-estar e valoriza-
ção dos colaboradores, idealizadas em conjunto 
pelos setores de Gerência de Pessoas e Ouvidoria. O 
“Papo da Casa” é a oportunidade de escuta ativa e 
de acolhimento dos colaboradores, com o objetivo 
de identificar possíveis ruídos e aprimorar o diálogo 
e o trabalho em grupo. Já no “Disque Destaque”, o 
momento é de homenagear aqueles que foram bem 
avaliados na Pesquisa de Satisfação da Ouvidoria. 
Além de uma carta, eles receberam um mimo: uma 
plantinha vinda do solo da instituição, representan-
do a missão diária que eles têm de cuidar. 

A gerente de Pessoas, Aline Lira, comemorou o 
início das atividades, que definiu como excelente. 
“No primeiro Papo da Casa, conversamos com a 

‘Papo da Casa’ e 
‘Disque Destaque’
são lançados

Confira essas e outras novidades 
em nosso canal do YouTube

equipe de Conservação e Limpeza do HSA, que foi 
muito participativa, trouxe muitos tópicos, que já 
estamos em busca de solucionar”, afirma Aline, 
destacando que todas as unidades serão contem-
pladas até o fim do ano. Na primeira edição do 
Disque Destaque, seis colaboradores do HSA 
receberam a homenagem e a entrega foi marcada 
por lágrimas e gratidão. “Tenho certeza que todos 
colheremos bons frutos dessas duas campanhas”, 
celebra a ouvidora Taciana Farias. 

Após quase 12 anos, a Santa Casa Recife se 
despediu da gestão da Unidade de Pronto 
Atendimento Dulce Sampaio, conhecida 
como UPA Torrões. Representantes da 
instituição se reuniram, no último dia 03 de 
março, para uma solenidade de encerra-
mento, com a presença dos novos gestores. 
A Santa Casa Recife agradece a todos os 
nossos colaboradores pelo compromisso e 
dedicação durante esta jornada e deseja 
muito sucesso aos colegas do Hospital 
Maria Lucinda, entidade que, a partir deste 
mês, assumiu a gestão da unidade. 

A nossa despedida 
da UPA Torrões

Em março, o HSA realizou um mutirão de 
cirurgias para retirada de hérnia, com o 
intuito de desafogar a fila de espera para 
este procedimento, considerado de comple-
xidade moderada. Foram dez pacientes 
atendidos e cerca de 20 profissionais 
envolvidos na ação. “Foi um sucesso. 
Agradecemos às equipes que trabalharam e 
desejamos uma rápida recuperação a todos 
os pacientes”, disse a diretora médica do 
HSA, Fabiana Emerenciano. Segundo ela, 
outros mutirões – de hérnia e de vesícula – 
estão previstos para abril.

Mutirão de cirurgias 
de hérnia

As ostomias, ou estomias, são procedimen-
tos cirúrgicos muito comuns e que ainda 
causam muitas dúvidas. Como forma de 
orientar profissionais de saúde sobre os 
cuidados básicos neste tratamento, foi 
realizado, no último dia 28, o 1º Workshop 
de Estomaterapia do HSA. O encontro foi 
conduzido pela estomaterapeuta convidada 
Patrícia Figueiredo e contou com a participa-
ção de 20 profissionais, entre médicos, 
enfermeiros, técnicos e estudantes da área 
de saúde. “Atingiu demais as expectativas”, 
contou o médico-cirurgião do HSA, Pedro 
Gonzaga, um dos organizadores do evento.

1º Workshop de 
Estomaterapia

#naMídia

     Aniversário | O programa Resgatando a 
Cidadania, da Rádio Folha, realizou uma 
edição especial em comemoração aos 113 
anos do IAPQ, com a participação do 
superintendente geral da Santa Casa Recife, 
Genildo Lira.
   Inclusão | O Bom Dia PE, da TV Globo, 
exibiu matéria com a história de Luzia 
Borba, jovem atleta beneficiada pela Santa 
Casa Recife que sonha em chegar à seleção 
brasileira de Goalball.
     Solidariedade | A gerente de Educação e 
Assistência Social, Esmeralda Moura, foi 
uma das convidadas do Debate na Nova, da 
TV Nova Nordeste, e falou como as 
doações impactam a realidade de quem 
vive em situação de vulnerabilidade social.

Em março, a Santa Casa Recife 
conquistou espaço em importantes 
veículos da imprensa local, mas 
compartilhamos três destaques 
que você não pode perder!

Em nosso site e redes sociais, você
confere um vídeo emocionante 
do Disque Destaque, com os 
depoimentos dos homenageados.
Acesse e fique por dentro!
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