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“Se a ação é preventiva, a volta para casa é 
garantida.” Com esse tema, o setor de 
Segurança do Trabalho da Santa Casa Recife
realizou, em julho, uma campanha interna de 
conscientização para prevenir acidentes de 
trabalho. A proposta foi sensibilizar os colabo-
radores para a adoção de boas práticas, 
fundamentais para um retorno seguro ao lar. 
A ação aconteceu nos dias 27 e 28, no jardim 
do Hospital Santo Amaro (HSA), em alusão ao Dia 

Nacional de Prevenção de Acidentes de Traba-
lho. As equipes apostaram em brincadeiras 
interativas, distribuição de brindes e decora-
ção para chamar a atenção para o tema. De 
acordo com o setor responsável, a expectativa 
é que, em agosto, as demais unidades da Santa 
Casa Recife também recebam a ação.

Leia a cobertura completa 
em nosso site 

A Santa Casa Recife se uniu pelo segundo ano 
consecutivo ao Instituto de Hematologia do 
Nordeste (Ihene) para uma ação em prol da 
vida. Realizada no último dia 13, no HSA, a 
iniciativa mobilizou 45 colaboradores, que se 
voluntariaram para doar sangue na sede do 
Ihene. A analista contábil Larissa Vicente foi 
uma das doadoras. “Os funcionários do Ihene 

são extremamente atenciosos e cuidadosos. 
Não tive nenhum incômodo durante e após a 
doação, apenas felicidade pela oportunidade 
em salvar vidas”, relatou a colaboradora, que 
doou sangue pela segunda vez em uma ação 
interna da Santa Casa. "Agradeço à instituição 
por conscientizar os colaboradores da impor-
tância dessa atitude."

Eu cuido de mim 
para poder cuidar 
dos outros!

Santa Casa Recife realiza ação para lembrar 
Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
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A Santa Casa Recife se uniu pelo segundo ano 
consecutivo ao Instituto de Hematologia do 
Nordeste (Ihene) para uma ação em prol da vida. 
Realizada no último dia 13, no HSA, a iniciativa 
mobilizou 45 colaboradores, que se volunta-
riaram para doar sangue na sede do Ihene. 
A analista contábil Larissa Vicente foi uma das 
doadoras. “Os funcionários do Ihene são 
extremamente atenciosos e cuidadosos. Não 

tive nenhum incômodo durante e após a 
doação, apenas felicidade pela oportunidade 
de salvar vidas”, relatou a colaboradora, que 
doou sangue pela segunda vez em uma ação 
interna da Santa Casa. "Agradeço à instituição 
por conscientizar os colaboradores da impor-
tância dessa atitude."

Doar sangue é doar vida e afeto

Assista à cobertura completa da 
ação em nossas redes
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Luiz Monteiro tem um vínculo desde a infância 
com a Santa Casa Recife. Ele foi aluno do Educan-
dário Magalhães Bastos, onde foi alfabetizado. 
“Foi uma época muito boa para mim, para a 
minha educação”, conta Luiz, que hoje é mais 
conhecido como “Seu Luizinho” ou apenas 
Luizinho.

Colaborador há 12 anos, ele cultiva relações 
em diversas unidades da Santa Casa, atuando 
como motorista. “Trabalho com dedicação, 
empenho e faço o meu melhor. É gratificante”. 
Agora, do outro lado da missão, Luizinho 
devolve para as crianças e idosas atendidas 
pela Santa Casa todo o cuidado e amor que 
recebeu da instituição. “É uma permuta. Fui 
ajudado e hoje sou eu quem ajudo o próximo. 
Tenho orgulho disso”, completa.

IMUNIZAÇÃO

CUIDE-SE

O crescente número de casos de 
Varíola dos Macacos, que tem coloca-
do o mundo inteiro em alerta, foi 
tema de palestra no mês de julho, no 
HSA. O encontro contou com a 
presença de colaboradores de 
diversos setores, que puderam tirar 
dúvidas sobre os principais aspec-
tos da doença, que já está presente 
em 16 estados brasileiros, incluindo 
Pernambuco.
O vírus Monkeypox se espalha por 
órgãos e pele, e a transmissão é por 

meio do contato direto com o 
infectado ou com materiais conta-
minados. A boa notícia é que a 
tecnologia da vacina contra a varíola 
já existe e protege até 85% da 
doença. “A vacina não está mais 
presente em nosso calendário 
vacinal, pois a varíola comum foi 
erradicada há 50 anos. O nosso 
desafio agora é retomar essa 
imunização em escala global”, 
explica  o infectologista João Paulo 
França.

As hepatites virais provocam 
inflamação no fígado e, por serem 
doenças silenciosas, muitas pesso-
as não percebem que estão infecta-
das. Para alertar sobre esse perigo, 
o mês de julho é chamado “Julho 
Amarelo” e o dia 28 é voltado para 
conscientizar e informar a popula-
ção sobre a importância da preven-
ção e do diagnóstico.
“Se não tratadas precocemente 
podem levar a complicações sérias, 
como cirrose, câncer hepático e até 

a morte”, alerta João Paulo. O 
diagnóstico das hepatites é feito 
por meio de testes rápidos e de 
exames de sangue específicos. Para 
o tipo B, também existe a vacina. 
Tanto a imunização quanto os 
testes estão disponíveis na rede de 
serviços de saúde do SUS.

Uma dinâmica simples e muito criativa 
deixou o Dia do Amigo ainda mais especial 
em nossas unidades. Na ação, realizada 
pelo setor de Comunicação e Marketing, 
os colaboradores entregaram (e, claro, 
também receberam) recadinhos cheios 
de afeto aos seus amigos de trabalho. 
Não faltaram sorrisos, abraços e gratidão.

“Assim como os perfumes alegram a vida,
a amizade sincera dá ânimo para viver” 

Provérbios 27:9 

Colaboradores da Santa Casa Recife aprovei-
taram uma campanha interna, nos dias 11 e 
12 de julho, para atualizar a vacina contra a 
Influenza. Já no último dia 26, foi a vez dos 
colaboradores da Arquidiocese de Olinda e 
Recife, que foram atendidos por uma equipe 
do HSA. Nos três dias de campanha, foram 
aplicadas 181 doses. O bispo auxiliar       
Dom Limacêdo Antônio foi um dos imunizados 
na ação, organizada pelo setor de Saúde 
Ocupacional da Santa Casa.

Varíola dos Macacos

Campanha 
contra a Influenza

Ação interna 
fortalece laços
no Dia do Amigo 

Hepatites Virais

Saiba mais!
Convidamos o infectologista João Paulo França para dar mais detalhes sobre essas doenças. 
Acesse o nosso canal no YouTube ou nossas redes sociais para assistir aos vídeos e fique bem informado! 

Quer relembrar? Confira no clipe, 
divulgado em nossas redes sociais, 
alguns registros desse momento

contra a Influenza
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a morte”, alerta João Paulo. O 
diagnóstico das hepatites é feito 

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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