
Caminhando 
juntos.
Sem deixar de acreditar, 
vencendo desafios, seguimos 
trabalhando... Sem perder o 
otimismo, nos agrupamos, 
seguimos despertando 
conhecimento, cuidando 
da vida... Sem deixar de 
sorrir, com suor, inspiração 
e trabalho, representamos a 
nossa Aldeia... 

Sem parar de crescer, 
seguimos servindo.
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Mais um ciclo se encerrou, com muito 
aprendizado para todos. Precisamos ter 
força e esperança de que dias melhores 
virão, de que 2021 nos trará novos desafios, 
bem como conquistas.

Mais que do que nunca, percebemos a 
importância da união e da empatia. Valores 
que sempre buscamos manter e colocar em 
prática em nossa Aldeia.

Nesta edição da Revista DaVita Informa, 
mostramos mais uma vez o espírito de 
integração de nossa Aldeia e de nossos 
pacientes, com a realização de vários 
eventos, mesmo com tantos desafios.

Foram realizadas ações como a “Semana do 
Pertencimento e da Conformidade”, além 
de projetos de educação do paciente para 
o tratamento renal – Informações sobre o 
Fósforo, Acesso Vascular, Diabetes, além de 
Diálise em Trânsito.

E, apesar de todos os percalços que a 
Covid-19 trouxe para a nossa Aldeia, 
não perdemos um de nossos valores: a 
Diversão. Realizamos ações de Halloween, 
o Dia das Crianças e as Festas de Fim de 

Ano, porque acreditamos no valor de um 
sorriso.

Estamos mudando o mundo da Nefrologia. 
Fechamos 2020 com um crescimento 
de quase 60% e 26 novas operações, 
totalizando 74 em todo o Brasil. É com 
resiliência, suor, garra e inspiração que 
firmamos cada vez mais nossa Missão: a 
excelência em servir.

Um por todos!

Palavra do
Presidente

Bruno S. Haddad
Presidente
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Halloween

Datas Comemorativas

O Halloween é uma tradicional festa 
norte-americana, reproduzida em 
diferentes países, inclusive no Brasil. 
Essa festa se realiza no dia 31 de outubro 
e é marcada por pessoas que se fantasiam 
de monstros e saem à procura de doces.

Realizamos em outubro o Halloween em 
nossa Aldeia. 

Para tal, ornamentamos o ambiente, 
nos caracterizamos com a temática e 
também providenciamos um lanche 
segundo o estilo do tema.

Foi nosso primeiro ano com essa temática 
e pudemos perceber o envolvimento e a 
participação tanto de colegas quanto de 
pacientes.

Bárbara Pessoa, Carmem Lucia, Vanussa Pereira, Maria 
José e Paula Medeiros - DaVita João Pessoa

Halloween - DaVita Ceilândia Halloween - DaVita Ceilândia Colegas DaVita São Geraldo

Colegas DaVita São Geraldo
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Festas de Fim de Ano
Mesmo com a pandemia, as Unidades 
comemoraram as festas de fim de 
ano, respeitando todas as regras e as 
orientações.

Para celebrar o fim de ano em nossa Unidade, os funcionários, a equipe de Produção 
de Alimentos e a equipe Multidisciplinar fizeram um momento de reflexão e 
agradecimento pelo ano difícil que superamos e com esperança de dias melhores.

DaVita Informa | Outubro - Dezembro • 2020 | Datas Comemorativas

Adauto Araújo de Oliveira
(paciente/ganhador) e Antônia 

Emília (assistente social).

Francisca Denise dos Santos Monteiro
(paciente/ganhadora), Antônia Emília

(Assistente Social) e Francisca Batista de Lima
(técnica de enfermagem).

Sônia Maria Alves de Andrade
(paciente/ganhadora), Antônia Emília

(Assistente Social) e Beatriz Cesar
(psicóloga).

Cleide Lima, Danielle Freitas, Valdirene Oliveira,
Jassireide Silva, Nayara Cruz, Vitória Costa, Lélia Santos,

Regina Barbosa, Cristiane Gomes, Rosane da Silva - DaVita Ceilândia

Decoração da clínica | João Pessoa
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Outubro Rosa

Novembro Azul

A Campanha de Conscientização 
tem como objetivo principal alertar 
as mulheres e a sociedade sobre 
a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de mama.

Novembro é o mês dedicado à 
conscientização e à prevenção do câncer 
de próstata. Prevenir é sempre a melhor 
opção!

Sendo assim, ressaltamos entre pacientes 
e colegas a importância das ações 
preventivas e dos cuidados por meio 
da ornamentação da nossa Aldeia e da 
distribuição de material informativo. 
Abordamos também os preconceitos e os 
tabus ligados à doença. 

Por fim, os médicos da DaVita solicitaram 
exames de PSA aos pacientes. 

6
Mural Novembro Azul | DaVita João Pessoa
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Dia das Crianças
Comemorado no dia 12 de outubro, esta data celebra os direitos das crianças e dos 
adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas sobre os cuidados necessários 
durante essa fase da vida.
 

Talita Aline Silva Marques, Vilma de Sousa Mesquita 
Michelle Raimi Figueiredo e Glauco Tagliari Castelli 

Colegas DaVita Gama

Helaine da Silva Oliveira, Glauco Tagliari Castelli
Michelle Raimi Figueiredo e Vilma de Sousa Mesquita

Colegas DaVita Gama 
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Foi uma semana repleta de atividades 
especiais, realizada pela Equipe 
de Wisdom. Tem como objetivo 
comemorar a diversidade,    que  torna 
nossa Aldeia única, trazer ainda mais 
internacionalidade (diversidade) para 
o Jeito DaVita e gerar o sentimento de 
pertencimento.

Semana do Pertencimento

Ações e Projetos

Como parte das ações, preparamos 
os cartões enviados pela DaVita e os 
distribuímos entre os colegas, além de 
partilhar as mensagens entre nós.

Realizamos uma acolhida em grupo para 
expressar nossos sentimentos e afetos e 
finalizamos com com um lanche coletivo.

Adenise Souza, Katarina Santana, Mateus Nogueira, 
Francibeth Monteiro, Josenice Silva | DaVita João Pessoa

Colegas DaVita Santana Colegas DaVita Uberlândia
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Na DaVita  Vila Olímpia, foram 
distribuídas lembrancinhas aos colegas 
para  mostrar-lhes o quanto são 
importantes para todos.

A DaVita Ceilândia dedicou uma semana 
para discutir os motivos que nos fazem 
sentir parte de nossa grande Aldeia.

DaVita Transrim DaVita Boa Vista DaVita Sobradinho

DaVita Recife DaVita Moema
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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 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).

Entrega de Pins

DaVita Informa | Outubro - Dezembro • 2020 | Ações e Projetos

Técnica Janete Bovolin – Pin Valores

Camille Paixão | DaVita Niterói

Celebrada no mês de novembro, as ações 
ficam a cargo do time de Compliance, 
que distribui as Pílulas da Integridade 
em todas as Unidades, lembrando das 
nossas obrigações dentro da Aldeia.

Semana de Conformidade
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SIPAT - Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do 
Trabalho.

A Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho é realizada 
anualmente  na DaVita, nos meses 
de outubro e novembro, em todas as 
Unidades.

É uma semana especial com foco em 
promover conhecimento e conscientizar 
os colegas sobre, as doenças e os 
danos ao meio ambiente. Faz parte da 
Programação, a divulgação de dicas 
fundamentais para a realização das 
atividades de forma segura.

Outros Eventos

Bárbara Pessoa, Paula Medeiros, Renata Leão, Maria José e 
Liliane Rolim | DaVita João Pessoa

Colegas DaVita João Pessoa

Colegas DaVita Araruama Colegas DaVita Araruama
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Preparar a equipe para situações de 
incêndio dentro da Unidade e fortalecer 
o treinamento da Brigada para esse 
momento foram os principais objetivos 
da simulação.

A simulação de incêndio se deu tendendo 
às normas e condutas passadas pela 
equipe de brigadistas.

A DaVita Ceilândia preparou uma 
comemoração, com muita alegria, para 
celebrar mais um ano de vida de nossos 
colegas.

Simulação de Incêndio
DaVita Mondubim

Aniversário
DaVita Ceilândia

Equipe na parte externa da clínica após 
evacuação da Unidade

Simulação de atendimento externo Brigadista e “pessoa ferida” comemorando 
o sucesso da simulação
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Dia D Campanhas de Educação para 
pacientes nas Unidades. 

Dia D – Fósforo

Folder Controle de Fósforo Nutricionista, Aline Lemos, que, com muita criatividade, 
construiu personagens e material lúdico para trabalhar a 

temática do mês

Equipe multiprofissional, técnicos de Enfermagem, enfermeiros, 
médicos, administração, maqueiro, manutenção prontos para 
entrar em sala a fim de trabalhar a temática com os pacientes

“Super Renagel”, como foi intitulado nosso maqueiro, paciente 
Rosenilda de Melo Silva e a nutricionista Aline Lemos



14
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Dia D – Acesso Vascular

Paula Medeiros e Helen Potter | DaVita João Pessoa

Nívea Gonçalves | DaVita Vila Olímpia

DaVita São Geraldo

Foi realizado o “DIA D” - Dia do Acesso 
Vascular.

Como parte da Programação do evento, 
as equipes Multi e de Enfermagem  
visitaram as salas de hemodiálise para a 
abordagem da temática. 

Na ocasião, a nossa coordenadora 
de Enfermagem  discorreu sobre a 
importância dos esclarecimentos, 
dúvidas, informações da relação entre a 
fístula e/ou cateter com o tratamento de 
hemodiálise. 

Houve muita interação entre os pacientes 
e a temática. Por fim, entregamos 
material informativo da DaVita.
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Dia D – Diabetes

Mural Lúdico para melhor compreensão dos 
pacientes sobre a temática

Dr. João Paulo  de Brito, médico RT , apresentando 
a temática em salas de HD

Equipe Multi da Davita São Gerardo Equipe Multi da Davita São Gerardo

Yasmin Neri Pinheiro, enfermeira da Unidade, 
discorrendo sobre o tema em sala de HD

A DaVita Mondubim criou um Painel 
explicativo, lúdico para a melhor 
compreensão dos pacientes sobre o 
assunto. 

Em sala de HD, foram realizadas 
palestras e entrega do material impresso. 
O médico RT da Unidade, com apoio 
das equipes Multiprofissional e de 
Enfermagem, explicou detalhadamente a 
temática. Confira!
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Dia D – Diálise em Trânsito
A DaVita Ceilândia realizou uma palestra 
com cada turno de diálise detalhando 
a possibilidade de dialisar em outros 
estados, seja para fazer exames, seja 
para divertir. Confira abaixo!

Fabrício Mota, Cleide Lima e 
Leslie Rocha | DaVita Ceilândia

Peça Diálise em Trânsito

Helaine da Silva Oliveira, Glauco Tagliari Castelli,
Michelle Raimi Figueiredo | DaVita Gama

Helaine da Silva Oliveira e Michelle Raimi Figueiredo 
DaVita Gama 
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Histórias Inspiradoras
Luiz Antônio
Colega DaVita Meireles

Eu sou o Luiz, para alguns “Seu” Luiz , para 
outros, pai, avô, marido, tio, genro, sogro, 
irmão e sempre amigo.

Sou um homem simples, trabalhador, e 
essa característica da minha personalidade 
me levou a superar inúmeras vezes 
durante minha vida. Em alguns momentos, 
encontrei-me em situação de boa saúde, 
minha vida econômica bem tranquila, mas, 
para a situação mudar rapidamente e de 
forma inesperada, minha última superação 
foi referente a minha saúde. 

Por algumas vezes, pensei e concluí que 
realmente não cuidei de minha saúde, não 
olhei para mim, pois precisava ter pisado 
no freio, mas não o fiz.

Precisei fazer um procedimento cirúrgico – 
artrodese cervical –, tive uma parada respiratória, 
fiquei em coma por algumas horas. Tive uma boa 
recuperação, mas preciso continuar a fazer 
fisioterapia por mais algum tempo.

Durante a convalescença, resolvi retirar uma 
pinta que eu tinha nas costas; porém, para 
minha surpresa, a médica detectou um câncer 
de pele. Fui encaminhado ao profissional 
indicado, fiz o procedimento com total 
retirada sem haver necessidade de algum 
outro tratamento.

Como isso tudo é muito recente, para que 
eu conseguisse estar bem, foi necessário 
resiliência, disciplina e paciência.

Aprendi que as dificuldades me permitiram 
superar obstáculos na vida e mudar meu 
comportamento continuamente.

Posso me inspirar em tudo o que passei, 
aos cuidados e ao carinho recebido. Em 
relação ao companheirismo de minha 
família, posso garantir que essas atitudes 
me inspiram colher bons ensinamentos 
para vencer e continuar  cada vez melhor.

Luiz Antônio
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Temos a história de nossa paciente Maria 
Ivonete, que nos inspirou bastante em 
2020.

Essa paciente nos deu uma lição de amor 
à vida e à resiliência, quando descobriu um 
câncer de mama, seguido de mastectomia. 

Ela ficou bastante debilitada, mas nunca 
perdeu o sorriso e a vontade de viver, 
apesar da aparência sofrida pelos anos de 
hemodiálise.

Vinha com seu lencinho na cabeça com 
cores vibrantes e o batom nos lábios.
Sempre com palavras de ânimo e otimismo, 
parecia que as doenças só existiam no seu 
prontuário.

Ivonete sentia dor, desconforto, e 
chegamos  até a vê-la quase sucumbindo 
ao pessimismo e à revolta pela sua 
condição, mas não poderia ser diferente. 
Afinal de contas, ela é humana e tem seus 
momentos de medo como qualquer outra 
pessoa. 

Mas o que a torna uma personagem 
de história inspiradora? Nossa resposta 
é: a cada troca de palavras com ela, 
percebíamos que, mesmo em situação 
confortável, saudável, produtiva, muitas 
vezes nós nos lamentamos da vida, por 
coisas tão “pequenas” e simples.

Às vezes, ficamos abatidos quando temos 
algum problema com o carro ou, por 
exemplo, com uma viagem que não dá 
certo, e víamos Maria Ivonete ali lutando 
pela sua dignidade e nos dando um “banho 
de gratidão e de vida”. Sempre sorrindo 
e dizendo que tudo ia passar e tudo daria 
certo. 

E assim foi! Hoje ela está muito bem, 
mantendo seus outros tratamentos 
paralelos, já ganhou peso, e o cabelo 
cresceu. Ela continua conosco, sorrindo e 
fazendo do nosso ambiente de trabalho 
um lugar inspirador para cada um de nós. 

DaVita Informa | Outubro - Dezembro • 2020 | Histórias Inspiradoras

Maria Ivonete
Paciente DaVita São Geraldo

Maria Ivonete
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