
 Tendo em vista o compromisso e o cuidado 
com os pacientes e funcionários, 
diante do cenário de pandemia 
provocada pelo novo coronavírus 
(COVID-19), bem como o aumento 
no número de casos suspeitos atre-
lado à doença no País; a Fundação 
Ilumina precisou adaptar os atendi-
mentos seguindo as determinações 
do Ministério da Saúde e da Secre-
taria de Saúde do Estado.

1. Os atendimentos presenciais 
foram transferidos para a teleorien-
tação. Casos considerados de risco 
continuam sendo atendidos pres-
encialmente; considerando a 
biossegurança dos colaboradores 
seguindo as orientações da vigilân-
cia sanitária.
2. O Programa de Rastreio Ativo Organizado foi inter-
rompido temporariamente.
3. As atividades da Unidade Móvel foram suspensas e 
esta está disponível para ações coordenadas de 
Prevenção para a pandemia do Corona Vírus, segundo 
a Secretaria Municipal de Saúde.
4. Os exames de rastreio no Hospital foram suspensos. 
Pacientes com suspeita alta de câncer estão sendo 
priorizados e seus exames mantidos, por serem 
considerados no grupo de risco de vida.
5. As atividades da Educação, administração e back 
office foram transferidas para home office.
6. As atividades de captação de recursos foram redire-
cionadas com foco na confecção de projetos e pesqui-
sa de editais, videoconferências e central de doações.
7. Todas as ações de comunicação estão sendo 
priorizadas para orientações de interesse de utilidade 
pública.
8. As atividades do departamento de eventos foram 
suspensas e serão remarcadas em momento oportuno.
9. Houve a necessidade de reduzir o quadro de 
funcionários para garantir a folha de pagamento. 

Estas medidas estão em vigor e são válidas para os 
próximos 20 dias, podendo sofrer alterações.
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Covid-19: medidas durante a pandemia
Estamos 100% a serviço da Prevenção e continuamos atuando a favor da vida

Queremos minimizar o impacto do Covid-19

 Utilizando toda expertise 
adquirida no Programa de 
Rastreio Ativo Organizado do 
Câncer, estamos atuando de 
forma preventiva ao Covid-19 com 
as seguintes ações:
- Implantação de teleassistência 
aos pacientes Ilumina consideran-
do-os como vulneráveis;
- Investimento em ações educacio-
nais para a população;
- Reformulação das mídias 
digitais para educação, infor-
mação e entretenimento;
- Estruturação de plano de ação e 
preparo para assumir UPA para 
atendimento exclusivo do 
Covid-19;

- Disponibilização do Hospital e da Carreta para ações 
relacionadas ao Covid-19.
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A pandemia do novo coronavírus já impôs 
uma queda significativa na captação de 

recursos financeiros do Hospital Ilumina, 
impactando diretamente na 

sustentabilidade da Fundação.

Ajude o Ilumina a continuar 
salvando vidas. DOE!
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100 mil pessoas alcançadas pelas ações de Educação em Saúde



Os dias em que tudo parou
O livro, traduzido do 
Espanhol para o Português 
pelo Centro de Educação em 
Saúde Ilumina, retrata as 
dificuldades vividas pelas 
crianças durante a pandemia 
do Covid-19 e demonstra 
através da sua historinha 
como lidar com essas 
dificuldades, com exemplos e 
exercícios para as crianças 
resolverem, é uma 
ferramenta didática que 
permite discutir dúvidas e 
preocupações.
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Programa de educação em saúde
Interatividade Nossos 

profissionais
Os profissionais da Fundação Ilumina se conectaram com as redes 
sociais para tratar dos mais variados temas relacionados à 
Pandemia do Coronavírus, aos cuidados com pacientes 
oncológicos e dicas para promoção da saúde física (alimentação 
saudável e atividade física) e emocional (entretenimento e 
reflexões) de toda a população.

O Quiz Ilumina trouxe 
conteúdo e interação com os 
nossos seguidores
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100 mil pessoas alcançadas pelas ações de Educação em Saúde


