
A DaVita 
não parou!
Nossa Aldeia continua 
disponibilizando a 
nossos pacientes e aos 
colegas toda a atenção e 
os cuidados necessários.
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Queridos colegas, 

Continuamos nosso caminho e nossa 
evolução no Brasil. A cada dia, aprendemos 
mais com nossos passos e buscamos 
compreender tudo que nos cerca, com 
o objetivo de melhorar nosso propósito 
de cuidado e atenção com a comunidade 
em que vivemos. Nos últimos meses, 
como parte do processo de expansão, a 
DaVita chegou a novos lugares. Hoje já nos 
fazemos presentes em 12 Estados além do 
Distrito Federal e continuaremos a crescer! 
Já são mais de 60 operações em todo o 
Brasil, unindo colegas, pacientes, amigos, 
prestadores e toda a comunidade ao seu 
entorno.

Sabemos como tem sido desafiador passar 
por tudo o que vivemos neste ano. Mesmo 
com todas as dificuldades, temos hoje um 
time engajado, maduro e que embasa suas 
atitudes e conduta nos valores da DaVita, 
nos bons valores da Vida! Tem sido cada dia 
mais empolgante ver que projetos e ações 
são criados com a intenção de promover 
a felicidade, o amor, o acolhimento e o 
cuidado a cada pessoa que passa por 
nossas unidades. Parabéns a todos por isso! 

Nesta edição da Revista DaVita Informa, 
quero reforçar minha gratidão e orgulho 
pelo que construímos, somos e vivemos 
em conjunto. Parabéns a vocês, colegas 
de trabalho, que saem de casa todos os 
dias para mostrar o seu valor, doando-se 
e nos ajudando a cuidar da vida de todos 
os nossos pacientes e das pessoas que 
amamos. 

E aos pacientes, parabéns por sua força e 
por nos servirem de inspiração. MUITO 
OBRIGADO por sua confiança. 

Juntos somos MUITO mais fortes!

Um por todos!

Palavra do
Presidente

Bruno S. Haddad
Presidente
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Dia das Mães

Datas Comemorativas

As plantas suculentas são resistentes às 
dificuldades do meio ambiente, mas não 
perdem nem o viço nem a delicadeza. 
Essa é a imagem perfeita das mães, que 
se empenham pela felicidade da família e, 
mesmo em condições adversas, sempre 
mantêm o brilho e a beleza de um sorriso. 

Todo dia é dia de homenagear as 
mães, porém, no segundo domingo 
de maio, vale uma homenagem 
ainda maior a essas guerreiras, que 
precisam descansar, é claro, mas 
lutam sem perder a ternura jamais.

 

Vídeo Holding Mural decorado com mensagens

 Paciente Elza Seba e
enfermeira TR Diene

Presente entregue
às mães

Vasinhos de minissuculentas
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Dia do Enfermeiro
Como disse o poeta Augusto Branco, 
“heróis superam os próprios limites e, 
quando recebem os louros, dividem 
suas vitórias com uma nação inteira”. 

Dia 12 de maio é dia de toda a nação 
parar um pouquinho para retribuir a 

generosidade e agradecer ainda mais o 
empenho incessante dos enfermeiros, 
verdadeiros heróis que, todos os dias, 
salvam o país, sobretudo nos momentos 
mais difíceis da História. Muito obrigado! 
Temos muito orgulho de vocês!

Mariza, Mariana, Jaqueline
Diene e Diogo G.

Aline Queiroz

Gabriel de Medeiros, Roberto Jurandir 
Fernandes Parente e Vilma Souza Mesquita

DaVita Sobradinho

Aldeia DaVita Meireles

Decoração para 
Enfermagem
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No momento de pandemia, a nossa 
psicóloga Shelsi Vetterlein fez uma linda 
homenagem à equipe de Enfermagem, 
representada pela colega Vanilda Rocha 
–  enfermeira RT da unidade. 

O tempo não espera... De repente, está nas 
mãos de vocês, enfermeiros e técnicos de 
Enfermagem, a missão de dar qualidade de 
vida a outrem. Sim, aqui vocês são fator 
determinante, para que o paciente da 
hemodiálise reaja ao tratamento a que se 
submete. O tempo não espera mesmo... 
2020 mal chegou e tudo está diferente. 
Nada mais será como antes. Ouço dizer 
que é um ano louco, cansativo e incrível.

Louco porque, da noite para o dia, nos 
vimos isolados, sem poder sentir o abraço 
daqueles que mais amamos, o aperto de 
mão se tornou uma arma, e nossa saliva, 
veículo de transporte para a Covid-19, 
“o inimigo invisível”. 

Cansativo porque nos foi retirada a 
liberdade, o nosso direito de ir e vir; 
tivemos cerceadas nossas escolhas, o que 
levou a humanidade... ao isolamento social. 
Enquanto isso, o planeta se regenera, e a 
natureza agradece. Mas a vocês coube 
a missão de cuidar e acender o sopro de 
esperança de dias melhores para cada 
paciente que recebeu seus cuidados. 

Muitos de vocês, abrindo mão de estar 
em casa com a família, mesmo que em 
estado de confinamento, doaram-se 
inteiros em prol da vida. Horas de labor, 
CARREGADAS de estresse numa luta 
incessante contra “o inimigo invisível”, e, ao 
mesmo tempo, com doçura, atenuaram o 
medo da morte, o qual nossos pacientes 
renais enfrentam.

Um ano de início incrível. Apesar de 
todos os percalços, vocês, com amor, 
carinho e humildade, abraçaram com 
profissionalismo ÍMPAR o ofício que 
escolheram servir. 

Às vezes, nós, humanos falhos que somos, 
precisamos depender para valorizar. Mas, 
desta vez, foi diferente.

VOCÊS nos deram a lição de amor ao 
próximo, a cada instante, quando se 
vestiram de coragem e vieram para a 
linha de frente, de cabeça erguida COMO 
GUERREIROS IMPLACÁVEIS, curando 
a dor, o medo e a insegurança de nossos 
pacientes de hemodiálise. 
Devolvendo-lhes a dignidade para o 
enfrentamento da doença renal. 

2020 um ano épico, um MARCO na 
História da Enfermagem. Assistimos 
ao mundo ovacioná-los em forma de 
agradecimento, enfatizando que vocês 
fazem toda a diferença quando somos 
acometidos por qualquer tipo de doença. 
Vocês merecem esta homenagem. 2020 
jamais será esquecido. 

O ano em que o mundo PAROU,  e a 
Enfermagem NÃO SE RENDEU. Um 
brinde a vocês, enfermeiros e técnicos 
de Enfermagem, pela honrosa profissão. 
Gratidão e respeito a todos vocês, nossos 
HERÓIS DE MÁSCARA.
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Dia do Assistente Social
“É preciso dar o seu coração para obter 
em troca o dos outros". Esse desejo de 
São Vicente de Paulo é também o nosso 
desejo neste 15 de maio, tão especial aos 
assistentes sociais: que vocês recebam 

de volta todo o amor que espalham pelo 
mundo. Aquele tipo de amor concreto, 
porque sempre é preciso cuidar de quem 
cuida do próximo.

Páscoa
A Páscoa na Aldeia DaVita foi assim: um 
momento acolhedor e feliz de união, para 
que toda a equipe “abastecesse” a alma 

do espírito pascoal de renascimento, que 
renova, todos os dias, nossa esperança e 
todos os sentimentos que nos fazem bem.

Helaine da Silva Oliveira

Nossas colegas: Ticiane Godim, Socorro, 
Priscila, Lânia, Elaine e Régia MaiaDecoração da Páscoa

Assistente social Luciana e
Gerente Operacional Roseli
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O mês junino foi celebrado com muita 
alegria nas operações DaVita: pacientes 
e colaboradores caracterizados, comidas 
típicas, música ambiente e e Barraca do 
Beijinho. Ô treeem bom sôooo!

Festa Junina
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Priscila, Diane, Patrícia, Jalisson, 
Edna, Mariza e Sandra

Rubens, João, Adilson e Maxuel Jhon, Marcelo e Junio

Brenda, Josiane e Helaine

   Talita Aline e Erica Fontes
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DaVita Santana - Recepção decorada



Corrente/campanha criada pela equipe 
de Wisdom em prol da saúde e do  
bem-estar dos nossos colegas no 
combate à Covid-19. 

Dentro dessa corrente, a equipe 
implementou iniciativas como “Mente 
Presente”, ou seja, sessões de meditação 
guiada para todos os colegas. Além 
disso, produziu um vídeo motivacional e 
divulgou um canal gratuito de assistência 
financeira, jurídica e psicológica.

Criado pelo time de Wisdom, o projeto 
teve o intuito de replanejar o pilar de 
Desenvolvimento, direcionado aos 
colegas do escritório.

Foi uma oportunidade para trabalhar 
competências que os ajudassem a passar 
por novos desafios. 

Assim, o PED, que sempre ocorreu de 
forma presencial, foi transformado em 
Pílulas de Conhecimento, através de 
sessões on-line de curta duração. 

Os temas implementados foram: 
“Inteligência Emocional em tempos de 
incerteza” e “Como se manter motivado 
e produtivo diante do cenário atual”.

Corrente do Cuidado Programa Evolua DaVita

Ações e Projetos
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Mural no corredor PED Líderes

DaVita Silva Jardim



Evento de boas-vindas para as unidades 
recém-adquiridas, realizada pela equipe 
de Wisdom. 

Em razão da pandemia, houve 
necessidade de readaptação. Assim, essa 
iniciativa passou a ser de forma on-line, 
para que os novos colegas conhecessem 
a DaVita e a nossa história. 

Além disso,  foi possível sanar eventuais 
dúvidas a respeito da aquisição.

Welcome

DaVita Informa | Abril - Junho • 2020 | Ações e Projetos

10

Mais uma iniciativa do Plano de Ação da 
Pesquisa de Engajamento foi colocada 
em prática: a Integração dos Novos 
Colegas das Unidades Operacionais. 

Com esse novo programa, podem-se 
acompanhar mais de perto os primeiros 
meses do colega na Aldeia. 

Programa de Integração Novos 
Colegas das Unidades Operacionais

Isso envolve sua recepção na unidade, 
o acompanhamento dos treinamentos 
obrigatórios, a avaliação do seu líder e a 
autoavaliação do colega. 

Desta forma, a equipe de Wisdom 
fortalece o sentimento de pertencimento 
desde o primeiro dia de trabalho dos 
novos colegas na nossa Aldeia.

DaVita Campinas

DaVita Rio Branco



Projeto de retorno dos colegas ao 
escritório, criada pela equipe de Wisdom. 

Treinamento on-line dos colegas. 

Sinalização de onde é permitido sentar, 
informações sobre distanciamento de 
segurança, etc.

O Projeto, implementado pela equipe de 
Tecnologia, proporciona diversos benefícios 
à nossa Aldeia. Vejamos:

Maior integração – ligação de ramal para 
ramal entre clínicas e matriz. 

Mobilidade - facilidade na manutenção dos 
ramais e gestão com um portal único. 

Modernização - disponibilização de novos 
aparelhos de telefonia fixa e de recursos 
tecnológicos para localidades com PABX 
obsoleto.

Retorno com 
responsabilidade

Telefonia IP Clínicas

DaVita Informa | Abril - Junho • 2020 | Ações e Projetos
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Padronização - plataforma única na nuvem, 
com alta disponibilidade; redução de custos; 
URA (Unidade de Resposta Audível); novos 
recursos e benefícios futuros.

Treinamento de Retorno Novo visual do escritório

Eloise Arantes - Nutricionista
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DaVitation consiste na ambientação e na 
decoração interna das clínicas, baseada na 
cultura da DaVita. 

No projeto DaVitation, além da instalação 
dos quadros decorativos, há a pintura da 
paredes nas cores da Aldeia, cores essas 
projetadas com cromoterapia, para trazer 
qualidade de vida aos ambientes das 
clínicas. De maneira geral, as cores têm 
qualidades específicas e produzem efeitos 
diferenciados nas pessoas – calmantes, 
repousantes, apaziguadores, refrescantes, 
excitantes etc. 

Outro benefício do uso das cores é que 
elas podem provocar bem-estar, aumentar 
ou diminuir emoções, causar alterações 
fisiológicas e psíquicas. 

Quando se pensa na aplicação de cores nos 
ambientes de saúde, sempre é necessário 
ter a visão de que o objetivo é o aumento 
da qualidade de vida, seja do paciente, seja 
da própria equipe da Aldeia. 

Cromoterapia: 

Azul: possibilita aumento  da produtividade 
de trabalho. 

Verde: traz relaxamento, acalma.

Laranja: ajuda na integração social e traz 
energia.

Na ambientação, são instalados quadros 
com lindas imagens e com frases 
motivadoras e inspiradoras sobre a vida, 
quadros para avisos e comunicados e 
adesivos motivacionais.

DaVitation

DaVita Informa | Abril - Junho • 2020 | Ações e Projetos

DaVita Barra, Ramos e São Caetano
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A Premiação dos pins, criada pela equipe 
de Wisdom, faz parte do Programa de 
Reconhecimento da DaVita, voltado para 
as Unidades Operacionais.  

Cada pin representa um dos valores da 
DaVita, e a entrega de cada um deles é 
feita anualmente pelos líderes em suas 
respectivas unidades.

Vale ressaltar que esse Programa de 
Reconhecimento faz parte do Pilar de 
CASP (Criando um Lugar Especial).

Pins

Outros Eventos

Erica Fontes O. Lopes e Vilma de S.

 
 

Eliane Fernandes e Erica F. Lopes

Maio - Pin: Diversão | Colega: Joel dos Santos

Entrega dos pins pelo colega Rubens ao 
colaborador Antonio.

Entrega dos pins | Dra. Viviane, assistente 
social Luciana e técnica Alessandra



A DaVita tem o prazer de comemorar o 
aniversário de colegas e pacientes, tão 
queridos e especiais para nós. 

Abaixo temos algumas fotos dessas 
comemorações:

Aniversariantes do Mês

DaVita Informa | Abril - Junho • 2020 | Outros Eventos
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Sydilene Araújo e Fernanda dos Santos

Bernardino T. (Paciente mais idoso da Unidade 
DaVita Santana)

Lauro Cadurim Jr. (Paciente)

Aparecida e Marivanda

Pio Calvacante (Paciente)José Salvador Bispo de Oliveira (Paciente)
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Houve orientações pessoais, sinalização 
com cartazes de prevenção à Covid-19, uso 
de máscaras, medidas de distanciamento 
social, segurança e higiene, conforme 
protocolo estabelecido. 

Foram distribuídas máscaras de cortesia. 

Foi instalado escudo acrílico para a 
proteção do atendimento. Todos os colegas 
receberam treinamentos via Webex.

A Campanha de Prevenção na DaVita 
Gama é realizada anualmente em função 
do Dia Mundial de Prevenção a Quedas.

Campanha de 
informações sobre
a Covid-19

Estrela Dançante

Campanha de 
Prevenção a Quedas

DaVita Informa | Abril - Junho • 2020 | Outros Eventos

O projeto faz parte do Programa de Reconhecimento criado pela unidade DaVita                          
Santana,  com o intuito de incentivar os colegas. Cada mês uma nova votação para a escolha 
da  Estrela Dançante.
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Sou uma pessoa que trabalha desde os 12 
anos. Vim do interior para João Pessoa, com 
sonhos e projetos de um dia conseguir meus 
objetivos. Mas a vida não foi tão fácil assim: 
passei por provações, terminei o 2º grau e 
depois voltei para o interior. 

Morava na casa da minha tia, porque 
não tinha condições de me manter aqui. 
Trabalhei no interior por dois anos como 
professora e logo minha tia mandou me 
buscar, dizendo dizendo: “Venha, minha 
filha, que hoje tenho condições de pagar 
seu curso”. 

Não pensei duas vezes; meus pais não 
queriam que eu viesse, mas eu vim. Comecei 
a estudar – Técnico de Enfermagem – e me 
senti muito feliz.  
No mesmo ano, minha amada tia faleceu; foi 
horrível pra mim. Fiquei com meus primos, 
mas não era a mesma coisa. 

Passei por várias situações nessa época. 
Meus pai ligavam, perguntavam se estava 
tudo bem, e, mesmo não estando, sempre 
dizia: “Está tudo bem”. Logo terminei meu 
curso, consegui um estágio voluntário, ia 
e vinha a pé, pois não tinha dinheiro para 
pagar a passagem,  mas ia com todo o  
orgulho. 

Após esse estágio voluntário, consegui 
meu primeiro emprego, também com 
hemodiálise. Meu chefe sabia da minha 

história de vida, me ajudou muito, me dava 
uma ajuda de custo, produtos de higiene    
pessoal, coisas que não podia comprar e 
não queria pedir aos meus primos; sempre 
ficava “emocionada” com esse gesto do meu 
chefe. Foi nessa época que conheci meu 
marido. Trabalhando, comecei a comprar 
minhas coisinhas e nos casamos. 

Construí uma família linda, tivemos duas 
filhas as quais hoje são a razão da minha 
vida, fomos muito felizes, passamos 11 anos 
juntos, mas chegou ao fim, nos separamos. 

“Nossa e agora?”, pensei. Me vi sozinha, 
perdida, com duas filhas para criar e educar. 
Tive que vender meu sonho, minha casa, em 
razão da separação me vi em uma situação 
na qual tive que trabalhar mais ainda para 
educar minhas filhas. 

Sou Técnica de Enfermagem, costumava 
trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Tive 
a oportunidade de fazer parte da empresa 
Clínica do Rim, em 2016, atual DaVita João 
Pessoa, onde continuo até hoje. De uma 
jornada de trabalho de 12h/36h, fui para 
24h/24h, trabalhando em duas empresas, 
mas feliz. 

Fui aos poucos organizando minha vida, 
cuidando das minhas filhas. Tinha que me 
dividir para o trabalho, minhas filhas e minha 
família (pai, mãe, irmãos). 

Histórias Inspiradoras

Juliana Caldas
Colega DaVita João Pessoa



17

Paciente idoso, relatava muitas dores 
por artropatia gotosa, e, em decorrência 
de medicações para amenizar as dores 
intensas, junto a outras comorbidades, 
chegou ao tratamento hemodialítico. 

Sempre alegre e com humor contagiante, 
trazia muitas histórias que sempre 
animavam as sessões de hemodiálise. 

Com família extensa, orgulhava-se da 
carreira de policial, seguida por vários 
filhos, bem como de suas viagens, que fazia 
questão de manter. 

Diante das restrições ao tratamento 
realizado por seis anos, persistiu na lista de 
transplantes. 

DaVita Informa | Abril - Junho • 2020 | Histórias Inspiradoras

Agnaldo de Souza Paz 
Paciente DaVita Valparaíso

Juliana Caldas

E, mesmo com idade avançada, obteve 
êxito, tendo sido a cirurgia um sucesso. 
Assim, continuou inspirando ainda mais 
pacientes e equipe.

Agnaldo de Souza Paz

No meio do caminho, encontrei pessoas 
maravilhosas, fiz amizades verdadeiras, 
conheci histórias incríveis, chorei, sorri, 
ganhei, perdi, mas continuei, não podia 
parar, só seguir em frente. Nesse mesmo 
ano, consegui conquistar meu sonho: a casa 
própria.
 
Nossa, quanta alegria. E como sou grata a 
Deus por tudo. 

Hoje me considero uma mulher rica, diante 
de toda dificuldade que passei. Grata a Deus 
por tudo que vivi, por tudo que passei, por 
tudo que aprendi e por tudo que tenho hoje. 

Sigo em busca em busca de um novo sonho: 
voltar a estudar. Vou conseguir!
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Instalação de novas 
fachadas pelo Brasil

DaVita Campinas - SP DaVita Perdizes - SP

DaVita Taubaté - SP

DaVita Santo André - SP

DaVita Transmirim - SP DaVita Vila Bastos - SP

DaVita Araruama - RJ DaVita Cabo Frio - RJDaVita Vila Olímpia - SP
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DaVita Juiz de Fora - MG DaVita Mandubim - CE

DaVita Meireles - CE DaVita São Geraldo - CE

DaVita Bandeirantes - PR DaVita Lago do Parque - PR

DaVita Niterói - RJ DaVita Barra da Tijuca - RJ DaVita Itaboraí - RJ

DaVita Ramos - RJ

DaVita Goiânia - GO

DaVita Valparaíso - GO
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