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Fique ligado
I Seminário da FASEB Sobre Transplante
Renal e Hepático em Crianças – RJ
(2 de dezembro)
Informações: www.faseb.org.br/seminario

CDRB investe na responsabilidade
ecológica

I São Paulo Immunology Course
Simposium: “Research Advance and
Progress in Immunology”
Departamento de Imunologia do Instituto
de Ciências Biomédicas da USP –SP
(16 a 19 de fevereiro)

I Concurso ECO CDRB incentiva a preservação
do meio ambiente

Parabéns
DEZEMBRO
01 – Socorro Granjeiro; 02 – Gervázio; 03 – Edvânia
Prado; 04 – Francisca Silva / Francisco Jairo; 05 – André
Luiz; 07 – Reinaldo Spohr / Reinaldo José; 08 – Conceição Rios; 09 – Raimundo Nonato / Luciano; 11 – Ilton
Francisco; 15 – Dr. Rafael / Everaldo / Neusa Wanderley;
16 – Maria Marcelina; 20 – Antônio José / Demóstenes;
22 – Rogério dos Santos Gomes; 26 – João Caetano;
29 – Márcia Helena / Adalto; 31 – Danielle / José Edivaldo / Antonio Apoliano
JANEIRO
06 – Antônio Reis / José dos Reis; 07 – José Virgílio /
Reginaldo Domingos / Nelza Moraes; 08 – Paulo Ponciano; 09 – Elza / Valneides Rezende; 12 – Gildete;
13 – Neusa Alves / Artulino Guimarães; 14 – Miryelle / José de Oliveira; 17 – Elizangela; 18 – Maria
Helena Rios; 19 – José Magno; 20 – Sebastião Rodrigues da Costa; 23 – Dalva Lima; 24 – Jaqueline / Alvetania / Thasio; 26 – Sebastião Monteiro; 27 – Saulo;
31 – Laurene
FEVEREIRO
01 – Francisco Gomes; 06 – Nilda; 10 – Guilherme;
11 – Juan; 12 – Edson / Luis Carlos; 14 – Raimunda
Paiva; 16 – Márcio Moreira / Phillipe; 23 – Fulgêncio /
Brasilina; 25 – Adailton; 26 – Isabel; 27 – Pedro Esio /
José vicente; 28 – Leandro / Rahayu / Maria Abadia /
José Geraldo

O ano que está terminando foi muito especial para
a CDRB. A inauguração da

A CDRB, juntamente com a Clínica de Doenças
Infecto-Parasitárias (CLIDIP), premiou o pro-

da Clínica de Doenças Renais de
Brasília distribuída aos pacientes
e profissionais/estudantes de
medicina.

mento contínuo do atendimento e o investimento

fissional de saúde que elaborou a melhor fra-

comunicação nos consolidaram como uma

se sobre relação da clínica com a responsabili-

clínica de nefrologia de primeiro mundo.

dade ecológica, reciclagem e preservação do

A chegada de um novo ano é sempre uma

meio ambiente. A frase “CDRB: Empresa

época de confraternização e de renovação de

Amiga da Vida. Responsabilidade com

propósitos. Por isso, em nome da CDRB, apro-

o Equilíbrio Ecológico” de autoria da

veito para agradecer aos nossos pacientes,

Dra. Patrícia Segatto foi a vencedora.

colaboradores e parceiros pelas conquistas

O I Concurso ECO CDRB coordenado

de 2008. Aproveito também para fortalecer

pela enfermeira Márcia Helena e pela nutri-

o nosso compromisso em aperfeiçoar ainda
mais os nossos serviços e continuar oferecen-

cionista Elayne da Silva teve como objetivo incen-

do o padrão de excelência em nefrologia que

tivar a inclusão do conhecimento sobre o gerenciamento

nos consagrou.

dos resíduos de saúde nas tarefas diárias dos profissio-

Feliz Natal e um 2009 repleto de saúde, paz

nais de saúde.

e realizações!

Expediente
CDRB Notícias é uma publicação

nova sede, o aperfeiçoa-

em novas ferramentas de

Foto: Arquivo pessoal

Informações: (11) 3091 7277

Editorial

Foto: Cidu Okubo

I Congresso Capixaba de Doação e
Transplantes de Órgãos e Tecidos – ES
(11 a 13 de dezembro)
Informações: (27) 3315 0813

DIRETORIA DA CDRB:
Dr. Evandro Reis da Silva Filho | CRM DF 3606
Dra. Maria Letícia C. de Azevedo Reis | CRM DF 5246-9

Boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor

CDRB marca presença
na Feira de Saúde e
Nutrição
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CDRB no XXIV Congresso
Brasileiro de
Nefrologia
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Profissionais de saúde durante cerimônia de premiação

Fala Doutor
A importância do acompanhamento psicológico
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Dica de Saúde

Conhecimentos de nefrologia para a comunidade

Coca-Cola é isso aí?

CDRB marcou presença na Feira de Saúde e Nutrição

vas tecnologias nas soluções de saúde, o
shopping Pátio Brasil recebeu a Feira de
Saúde e Nutrição. Durantes os quatro
dias do evento, promovido pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG)
em parceria com o Conselho Regional de
Nutricionistas do DF (CRN-DF), milhares
de pessoas visitaram stands montados
por universidades, entidades de saúde e
órgãos públicos.
No stand da CDRB, um dos mais requisi-

Foto: Stock.xchng

de vida, divulgar conhecimentos e no-

Foto: Cidu Okubo

Em um estudo publicado no periódico
Epidemiology, cientistas compararam
hábitos dietéticos de doentes renais crônicos e pessoas saudáveis. O estudo descobriu que beber diariamente duas ou
mais Coca-Colas (normais ou adoçadas
artificialmente) duplicava o risco de desenvolver doença renal crônica. O mesmo não se verificou com outros refrigerantes. As descobertas sustentam a idéia
que alguma coisa na Coca-Cola – o ácido
fosfórico, por exemplo, ou sua capacidade de retirar cálcio dos ossos – parece
aumentar o risco de danos aos rins.

Com o objetivo de promover a qualidade

tados, o público pôde conhecer de per-

CDRB no XXIV Congresso Brasileiro de Nefrologia

to o funcionamento de alguns dos mais

Trabalho científico à comunidade nefrológica

modernos equipamentos de hemodiálise.
mes e receberam orientações preventivas
para manter a saúde dos rins.

Curitiba recebeu, entre os dias 13 e
17 de setembro, o XXIV Congresso
Brasileiro de Nefrologia. A CDRB apresentou estudo científico sobre a correlação entre o prurido e a insuficiência
renal crônica. O comportamento de
130 pacientes, em diálise há pelo menos 6 meses, foi analisado e as conclusões científicas foram apresentadas à
comunidade nefrológica pela diretora
da clínica, Dra. Maria Leticia. O estudo
foi publicado pelo Jornal Brasileiro de
Nefrologia – Volume 30.

Foto: Divulgação

Além disso, os visitantes realizaram exa-

Você sabia?
Na Índia, uma equipe de médicos comandava uma operação ilegal de transplante
abastecendo rins para indianos ricos e estrangeiros. Um grupo de criminosos
Foto: Stock.xchng

Fala Doutor

conhecidos como “caçadores de rins” percorria os mercados de trabalho no estado
mais pobre da índia, procurando por doadores em potencial. Estima-se que nos
últimos nove anos, cerca de 500 casos foram constatados.
Dr. Allan J. Collins e Dra. Maria Letícia

Depoimento

Achei muito interessante a seção “Você Sabia” que trouxe a relação entre
o aquecimento global e os possíveis danos causados aos rins. É mais um
dado que serve para alertar quanto à importância de preservarmos o meio
ambiente. Ninguém está imune aos estragos que vem sendo causados ao
planeta pelas nossas atitudes irresponsáveis.
Pedro Paulo de Lima – Cruzeiro Novo
Caro Pedro, leia a matéria sobre o I Concurso ECO CDRB e descubra um
pouco mais sobre as ações de responsabilidade ambiental promovidas pela
clínica.
Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Gostaria de parabenizar a equipe
da CDRB pelo caráter humanizado
do atendimento.
Laura Dias – Lago Sul
Cara Laura, investimos
continuamente em todas as
áreas do nosso atendimento.
Leia a coluna Fala Doutor desta
edição sobre o acompanhamento
psicológico.

“

Procurei clínicas em São Paulo e
no Rio de Janeiro e posso afirmar
que o que há de melhor em
equipamentos e profissionais
de diálise e transplante está na
CDRB. Tenho plena confiança na
competência do Dr. Evandro e de
sua equipe.

“

Espaço do leitor

O acompanhamento psicológico é essencial
para o sucesso
do tratamento
de um paciente
renal. A diretora
da clínica, Dra.
Maria Letícia, fala dos serviços de
psicologia prestados pela equipe
de humanização da CDRB.
CDRB Notícias: Como se dá a atuação do serviço de psicologia na clínica?
Dra. Letícia: A atuação acontece junto aos pacientes, familiares e equipe
de saúde, trabalhando diretamente
nos tratamentos disponíveis para os
pacientes com insuficiência renal
crônica: a hemodiálise, a Diálise
Peritoneal Ambulatorial Contínua
(CAPD) e o transplante.
CDRB Notícias: Qual é o principal
objetivo dessa atuação?
Dra. Letícia: Melhorar a qualidade
de vida ao possibilitar que o paciente crie instrumentos de enfrentamento para sua saúde emocional dentro das limitações impostas
pela rotina do tratamento.
CDRB Notícias: Existe um acompanhamento diferenciado para os
pacientes transplantados?
Dra. Letícia: O serviço de psicologia da CDRB oferece acompanhamento ambulatorial para os
pacientes em preparação para o
transplante e para os pacientes
transplantados. Acolher, orientar,
avaliar e acompanhar faz parte do
trabalho da nossa equipe.

Viviane Medeiros – Taguatinga
Envie seu depoimento com foto para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Envie sua pergunta para
cdrbnoticias@cdrb.com.br

