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Nesse período de 
pandemia, todas as 
medidas preventivas e 
cuidados necessários 
devem ser constantes.
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para manter o atendimento ao paciente e o 

parte de toda nossa Aldeia. 

Técnicos, psicólogos, médicos, 

nosso crescimento como organização 

pandemia, foram mais de seis operações 

forte, mais competente, mais resiliente e 

Palavra do
Presidente

Bruno S. Haddad
Presidente
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medidas tomadas por nossas

Especial Covid-19



Nós
batemos
palmas
para 
você!
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Sessões de
Meditação
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Criação do programa 
Mente Presente
Sessão de meditação para 
todos os colegas da Aldeia.

Campanha Fique em Casa

A todos os colegas da Aldeia.

tema central diferente, tornando assim cada 
experiência única.
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-

-

Carnaval

Datas Comemorativas



-
-

e pacientes.

Páscoa

Happy Hour Carnaval 
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Mulher de Destaque
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O mês foi escolhido estrategicamente 

-

-

-

Janeiro Branco
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do impacto da doença renal. 

tema foi “Saúde dos rins para todos. 

-

presença de doenças renais em todo o 
-

dessas enfermidades.

Dia Mundial do Rim
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Mural da Fama

Ações e Projetos

12



Programa de Excelência 
em Saúde e Segurança 
do Trabalho

DaVita Informa | Janeiro - Março | Ações e Projetos

13

-
dades operacionais.

Corrente “Cuidando 
de Quem Cuida.”
“

DaVita Araraquara
DaVita Valparaíso
DaVita Perdizes 
DaVita Santan
DaVita São José dos Campos

a



-

                  ad airohlem a arap sedadiroirp sa

-
-

dos nossos pacientes em pontos. Nos-

Informes Gestão da 
Qualidade-Revista 
DaVita informa 1-2020

Destacamos e parabenizamos as 

3 - Londrina 
4 - Aranpongas 

2 - Londrina 
3 - Arapongas 

-

as clínicas abaixo se destacaram na 

Parabéns a todos pela melhoria!

7 - Itapecerica 

10 -  Recife

7 - João Dias 
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Clínica, hospital ou matriz: DaVita 
Interlagos, DaVita Botafogo, DaVita Rien 
Ramos.

reconhecimento da Organização Nacional 
de Acreditação (ONA). 

reconhecidos internacionalmente pela 

os Departamentos do escritório e das 

Projeto Acreditação
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-
to as necessidades do paciente. 

Pontos fortes destacados 

-

em Interlagos).

-

-

          so arap ”oreZ onrodA“ ahnapmaC •

-
-

com foto. 

alinhado aos riscos. 

-
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Treinamento Brigada de Incêndio
+ Simulação Evacuação
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Sua diálise foi agendada para remover toxinas e líquidos que podem 
causar problemas para o seu corpo. Comparecer a todos os tratamentos 
faz com que você se sinta melhor e diminua o risco de internação.

A diálise ajuda você a se sen  melhor e a viver mais!
Aqui estão as dicas para uma boa diálise:

Compareça a todos os tratamentos agendados

A duração de cada tratamento de diálise é determinada pelo seu 
médico. Você ficará conectado à máquina apenas o tempo necessário 
para limpar todo o seu sangue. Se você sai mais cedo ou chega mais 
tarde, as toxinas e o líquido vão ficar acumulados. Faça a sua sessão 
completa para garan  que todas as toxinas sejam removidas e você
se sinta bem!

Faça a sessão completa para limpar seu sangue

Seu acesso faz grande diferença em como seu sangue será filtrado. 
Um cateter venoso centr
rapidamente pela máquina c
Isso significa que menos sangue será limpo durante o tratamento. 
Converse com seu médico sobre outras opções de acesso.

Conheça o fluxo de sangue prescrito para você e seu tempo de 
diálise. Pergunte ao seu médico sobre o seu Kt/V mensalmente e 
acompanhe de perto os resultados do seu tratamento!
Você é a chave mais importante para o sucesso!

Atenção ao melhor acesso para sua diálise

As melhores práticas
para sua diálise

-
-
- os desenhos da FAV e do CVC estão estranhos...

Dia D
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-
nar, técnicos de enfermagem, enfermeiros, 

-

Humanização

-

Outros Eventos

Chá de bebê



A DaVita tem o prazer de comemorar o 

Aniversariantes do Mês
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para nossos enfermeiros, técnicos de 

dias, de acordo com a demanda trazida 

-

-

20
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-

-

-

-

-

-

Maria do Socorro Moura
Paciente | DaVita João Pessoa

Socorro Moura

Histórias Inspiradoras
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milhões de pessoas em isolamento social, 

anos de idade. 

“Sairemos dessa 
mais amorosos e 
unidos”

Glauco Tagliari Castelli
Colega | DaVita João Pessoa

passado se repetem. 

Glauco e seu Pai Filhos do Colega Glauco
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Agradecimento

nossos corações em prantos e faz com 

deixar nosso agradecimento a essa 

internada. 

Esse é o nosso agradecimento a vocês. 
Um abraço e mais uma vez obrigado!

Família Tamburi Karlguth

Vivam de forma 
mais leve possí-
vel, aproveitem 
cada segundo e 
não desistam.
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