
Tanto os pacientes em tratamento, quanto as crianças são in-
divíduos que podem estar com a sua imunidade comprome-
tida. Preserve a sua saúde e a da sua criança, evite trazê-las 
em dias de consultas e procedimentos.

  Para bebês com até 2 anos, tenha cuidados em dobro: evite 
  totalmente ambientes de clínicas, hospitais e laboratórios;

  Crianças maiores de 2 anos somente devem acessar a
  clínica quando não houver outra possibilidade.

para todos.SEGURANÇA E BEM-ESTAR

Saiba tudo o que você precisa para colaborar com a segurança
e bem-estar de pacientes, acompanhantes e equipe.

Manter o ambiente com o menor nível de ruído é importante 
para manter o espaço confortável para todos, além de ajudar 
na boa comunicação.

  Fale em voz baixa;

  Coloque seu celular em modo “vibrar”;

  Vídeo e Áudios de celular somente com fones de ouvido.
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SILÊNCIO

ACOMPANHANTES

CRIANÇAS

Por questão de segurança, as salas de infusões são ambi-
entes controlados e devem ser frequentadas somente por 
equipe técnica e pacientes. 

  Acompanhantes têm um espaço confortável na 
  recepção ou bistrô;

  Pacientes, evitem trazer mais de um acompanhante nas 
  consultas e procedimentos.
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A Oncotrata está sempre atenta às melhores práticas de saúde, de forma a observar 

condutas que atuem em benefício dos pacientes e familiares. Hoje, atuamos com dois 

Centros Especializados: o Centro de Oncologia, cujos protocolos seguem um reconhecido 

padrão de qualidade e o Centro de Infusões, que atua exclusivamente com terapias 

imunobiológicas em pacientes de diversas especialidades médicas. Ambos os espaços 

oferecem ambientes com rígido controle de qualidade e otimização dos processos. Isso 

faz da Oncotrata referência no sul do país, o que reforça o nosso dever de orientar ao 

nosso paciente sobre a melhor forma de conviver em nossos espaços e colaborar para 

a segurança e bem-estar de todos. Prova disso foi a agilidade com a qual adequamos 

todos os nossos procedimentos ante a pandemia Covid-19, através da nossa equipe 

especializada na gestão da segurança dos processos.

mais cuidados com você.
MAIS ESPAÇO FÍSICO, MAIS PACIENTES,

Resp. Técnico - Dr. Edison Carlos Paganotto Filho - CRM 22.064
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