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Transporte de clientes

Fique ligado

CDRB amplia serviço de transporte
solidário para conforto dos pacientes

IV Thematic Symposium “Frontiers in
Physiological Science”
São Paulo - SP
(29 a 30 de julho)
Informações: www.fisio.icb.usp.br

Editorial

Segundo Congreso del Capítulo
Latinoamericano de ISPD
Foz do Iguaçú - PR
(30 a 31 de julho)
Informações: www.jz.com.br/congressos/ispd

O CDRB Notícias está recheado de novidades. Nesta
edição, destacamos o Grupo

te solidário de clientes. O serviço opcional e gratuito

NEFROUSP 2009
São Paulo - SP
(18 a 21 de agosto)

conta com carros adaptados inclusive para aqueles

Informações: (11) 5548- 3372 / www.nefrousp.org.br

com dificuldade de locomoção. Os veículos são conduzidos por profissionais treinados para buscar clientes que moram em uma mesma região e que realizam
sessões de hemodiálise em horários próximos. Ao término das sessões, os pacientes são levados de volta
aos seus domicílios. Para os clientes que utilizam veículos próprios, a CDRB disponibiliza vagas na garagem.
O transporte solidário de clientes e a disponibilização
de vagas são iniciativas que refletem a filosofia da
CDRB em buscar sempre a excelência no atendimento
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e valorizar, acima de tudo, o bem-estar dos pacientes.

dos nossos pacientes. Destacamos também a Semana Interna de Prevenção a Acidentes realizada
durante a Semana de Enfermagem e que contou

CDRB Notícias é uma publicação

CDRB valoriza o apoio da
família no tratamento dos
pacientes renais crônicos
Serviço de psicologia da clínica realiza reuniões
para o intercâmbio de experiências
O serviço de psicologia da CDRB realiza mensalmente o
Grupo de Suporte aos familiares e cuidadores dos pacientes
renais crônicos atendidos na clínica. Os encontros acontecem
na última sexta-feira de cada mês e são coordenados pelas

trimestral da Clínica de Doenças
Renais de Brasília distribuída
aos pacientes e profissionais/
estudantes de medicina.
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nâmicas de grupo que promoveram a melhoria
na qualidade de vida dos nossos colaboradores.
continuamente no bem-estar de nossos pacientes, aumentamos a nossa frota de veículos para
o serviço de transporte solidário. Todas essas
ações refletem nossa filosofia em buscar sempre
o aprimoramento do nosso atendimento, colocando o ser humano em primeiro lugar, seja ele
paciente ou colaborador.

Boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor

psicólogas Miryelle Pedrosa e Natália Almeida. As reuniões
possibilitam o intercâmbio de experiências entre os familiares
que discutem a vivência diária com os sintomas mais comuns
relativos à doença e ao tratamento são trabalhados por
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com o apoio do SENAC para a realização de di-

E, dando sequência à nossa política de investir

dos doentes renais crônicos. Os aspectos psicológicos
Expediente

entes renais crônicos que vem
atividade essencial para o sucesso do tratamento

Ilustração: Anderson

Foto: Cidu Okubo

A CDRB adquiriu mais um veículo para o transpor-

miliares e cuidadores dos dose consolidando como uma

Informações: (31) 3273.1121 / www.sbh.itarget.com.br
II Curso Estadual de Diálise Peritoneal
Salvador - BA
(6 de agosto)
Informações: (71) 3372-2951

de Suporte psicológico aos fa-

Foto: Cidu Okubo

Inter-American Society of Hypertension
XVIII Scientific Sessions
XVII Congresso da Sociedade
Brasileira de Hipertensão
XVIIIth Scientific Sessions American
Society of Hypertension
Belo Horizonte - MG
(5 a 8 de agosto)

meio de atividades focais. Além disso, os envolvidos podem
falar sobre impacto das mudanças nas relações familiares,

Semana Interna de
Prevenção à Acidentes /
Semana de Enfermagem
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Fala Doutor
A importância da prescrição
de medicamentos
Pág. 3

perda de autonomia do paciente, dependência, alterações
de humor e comportamento. O Grupo já se consolidou como
uma atividade fundamental para o sucesso do tratamento.

Transporte de clientes
CDRB aumenta a frota para
conforto dos pacientes
Pág. 4
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Prevenção de acidentes de trabalho / Semana da Enfermagem

Dica de Saúde

CDRB promove qualidade de vida dos colaboradores

Beber leite causa pedra nos rins?
Ao contrário da crença popular,

A CDRB realizou a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho (SIPAT) concomitante à
comemoração da Semana da Enfermagem. Além das atividades
científicas, foram realizadas ações
para a promoção da qualidade de
vida dos colaboradores, tais como:
ginástica laboral, orientações nutricionais e previdenciárias e dinâmicas de grupo. O SENAC foi parceiro
da CDRB no oferecimento de ser-

o leite não provoca aumento de
Foto: Cidu Okubo

depósitos minerais que levam
à formação de cálculos renais.
Pesquisas

da

Universidade

de

Chicago mostraram que as pessoas podem consumir 600 mg
de cálcio (o equivalente a 2 xícaras de leite) sem aumentar seu
risco de formação de cálculos.
O estudo sugere inclusive que a
ingestão de leite está associada

viços como massoterapia, estética
e podologia. Os eventos contaram
com a participação de todos os colaboradores da clínica e o encerramento aconteceu com a palestra
“O encantador de clientes” ministrada pelo assessor de recursos humanos Sérgio Alves Garcia.

com taxas menores de formação
Foto: Stock.xchng

de cálculos renais. Além disso, o
leite é essencial para fortalecer os
Fotos: Divulgação CDRB

ossos e evitar a osteoporose.

Depoimento

“

Você sabia?
Os gatos não bebem muita água porque originalmente seus ancestrais eram
animais do deserto. Em virtude disso, os rins dos felinos são capazes de
Foto: Stock.xchng

Fala Doutor

No momento que retomo as
atividades após minha cirurgia de
transplante renal, venho agradecer

eliminar toxinas sem precisarem de muito líquido. Isso explica o motivo da

profundamente a assistência

urina dos gatos ser tão concentrada e possuir um cheiro constantemente

humana e profissional que recebi

desagradável.

do Dr. Evandro e de todos os
funcionários da CDRB.
Por minha experiência, tenho certeza
absoluta de que Brasília conta

Espaço do leitor

nada a qualquer outro dos grandes
centros do País. Que Deus continue
abençoando o Dr. Evando e a Dra.

Bruno Camelo da Silva
Neto – Piauí

Letícia na condução desta obra
também social que realizam.
Foto: Cascelli Design

Roberval Marques do Amaral – Asa Sul

serviço de nefrologia que não deve

Meus parabéns ao Dr. Evandro
e toda equipe da CDRB por essa
moderníssima clínica.

Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br

“

Sou testemunha ocular e muito agradecido ao Dr. Evandro Reis que
descobriu um tumor na supra-renal em minha esposa, Celuta,
levando-a a uma cirurgia que eliminou o problema.
Que Deus lhe dê saúde para continuar a fazer o bem a todos nós.

hoje, por meio da CDRB, com um

Arnaldo Augusto Setti – Asa Sul

Envie seu depoimento com foto para cdrbnoticias@cdrb.com.br

A utilização correta de medicamentos exige
atenção para se
obter o restabelecimento da
saúde e a melhoria da qualidade
de vida. Os remédios devem ser utilizados somente quando necessário
e com orientação adequada. A diretora da clínica, Dra. Maria Letícia,
fala dos principais cuidados para a
ingestão segura de medicamentos.
CDRB Notícias: Quais são os riscos
dos pacientes renais consumirem
medicamentos sem prescrição médica?
Dra. Letícia: O remédio é uma combinação de produtos químicos preparados especialmente para combater
doenças específicas. Assim, um mesmo medicamento pode fazer bem
para determinadas pessoas e mal para
outras. As possíveis consequências vão desde o agravamento da
doença, a intoxicação, as reações
alérgicas ou até mesmo a morte.
CDRB Notícias: Como utilizar medicamentos com segurança?
Dra. Letícia: A receita médica é que
vai fornecer as informações sobre
o uso correto do medicamento. Ela
representa o resultado do diagnóstico dado pelo médico por meio do
exame clínico e da queixa do paciente. O médico está capacitado para
esclarecer todas as dúvidas sobre a
doença, o medicamento e o tratamento receitados. Esses esclarecimentos proporcionarão segurança
ao paciente durante o tratamento.
Envie sua pergunta para
cdrbnoticias@cdrb.com.br

