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Dia Mundial da Saúde 

 

Habitualmente, celebramos no dia 7 de abril o “Dia Mundial da Saúde”, e este ano a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) promoverá atividades em todo o mundo para sensibilizar que nossas escolhas individuais e 

comportamentos sociais afetam nosso planeta, a saúde dos seres humanos, dos animais, plantas e todas as criaturas 

vivas, tendo como tema desta campanha, “Nosso planeta, Nossa saúde”. 

A SPDM, sendo uma associação civil de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, de grande representatividade 

no Brasil, também celebra esta data, tendo em vista sua atuação nas área de saúde e educação, presente em sete 

estados do terrítorio nacional, atingindo em 2021 o número de 5.262 leitos hospitalares e cerca de 10 milhões de 

consultas médicas, além de contribuir para a formação de mais de 16 mil alunos em 53 Instituições de ensino superior 

e 17 de ensino técnico, em todas as especilidades médicas.  

Nas palavras do Diretor-Presidente da SPDM, Prof. Dr. Ronaldo Larajeira, estar à frente da maior Organização 

Social de Saúde (OSS) do país “...é extremamente gratificante, porque promovemos a qualidade de vida da 

população, através da melhoria dos serviços públicos de saúde e da qualidade do ensino em saúde.” (entrevista 

publicada no relatório de sustentabilidade - 2020). 

E é neste sentido que agradecemos a todos os profissionais que, direta ou indiretamente, atuam para oferecer 

saúde e qualidade para a população - seja em áreas administrativas ou assistenciais. 

Neste contexto, destacamos as equipes do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT), assim como as demais equipes que participam do Programa de Qualidade de Vida da SPDM “Viver 

Bem”, cuidando da segurança, saúde e bem estar dos nossos mais de 50.000 colaboradores. 

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos é o princípio da ODS 03 (Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável), da agenda internacional da Organização das Nações Unidas (ONU)”. 
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