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Menor Aprendiz

Fique ligado

CDRB apoia a formação de jovens para
inserção no mercado de trabalho

Conceitos, Métodos e Avaliação de
Desnutrição na DRC
Estocolmo - Suécia
(2 a 4 de dezembro)
Informações: www.era-edta.org
I Simpósio Integrado de Nefrologia
Salvador - BA
(4 e 5 de dezembro)
Informações: simposionefro@yahoo.com.br

Editorial
Estamos chegando a mais
um final de ano. Foi um
ano de muito trabalho e

Simpósio Internacional de Nefro-Urologia
Pediátrica - 2ª Edição
São Paulo - SP
(4 a 6 de março de 2010)
Informações: www.nephrokids.com.br

Em setembro a CDRB teve a satisfação em receber
dois estudantes do programa de aprendizagem profissional Menor Aprendiz. Em sintonia com a Lei nº
10.097/2000, a CDRB investe na preparação e inserção
de jovens no mercado de trabalho por meio de uma
formação técnico-profissional compatível com o seu
desenvolvimento físico, moral e psicológico.

Confraternização de Natal

V Encontro Nacional de Prevenção da
Doença Renal Crônica
Salvador - BA
(11 a 13 de março de 2010)
Informações: www.st-eventos.com.br
Enuresis, daytime incontinence and
other bladder disturbances in childhood
ICCS - International Continence Children
Society na America Latin
Rio de Janeiro - RJ
(18 a 20 de março de 2010)
Informações: www.iccs-latam.com.br

Parabéns
SETEMBRO
08 - Ângela Nut; 16 - Sandra / Ângela Rocha; 18 - Francílio; 28 - Noêmia

Foto: Stock.xchng

OUTUBRO
03 - Maria Jerônimo / Nelly / Vânia; 11 - Weliston;
16 - Vanessa; 18 - Elayne Coelho; 19 - Luciana;
20 - Elizângela; 22 - Maria Helena; 30 - Dr. Marcelo;

Nos dias 16 e 17 de dezembro vamos celebrar com nossos clientes a festa de Natal e mais um ano de trabalho,
dedicação, aprendizado, ajuda mútua e troca de experiências. Teremos a presença ilustre do Papai Noel com
distribuição de presentes, shows musicais entre os turnos
e apresentação do Coral CDRB.

NOVEMBRO
04 - Rayane; 11 - Dr. Gabriela; 17 - Maria Aparecida /
Renata; 23 - Lígia; 28 - Dr. Evandro; 30 - Elizafa / Lílian;
DEZEMBRO
05 - André Luiz; 09 - Luciano; 15 - Dr. Rafael / Everaldo;
29 - Márcia Helena; 31 - Danielle
JANEIRO (2010)
09 - Elza; 12 - Gildete; 14 - Miryelle; 23 - Dalva Leite;
24 - Jaqueline / Alvetânia; 27 - Saulo; 31 - Laurene
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implementamos

serviços

sente em diversos eventos e feiras cumprindo um importante papel social ao levar até a
comunidade conhecimentos essenciais sobre
os cuidados com os rins. Apesar do nível de
excelência que já é marca registrada da CDRB,
os nossos esforços em busca do aperfeiçoamento não param. Nessa edição destacamos o início

CDRB dá início ao processo
de Acreditação

do nosso processo de Acreditação. Um impor-

Clínica investe na melhoria contínua do seu
atendimento para garantir ainda mais qualidade
de vida aos pacientes e colaboradores.

para desejar a todos os nossos pacientes e co-

No início de outubro, a CDRB deu o primeiro passo no
processo de Acreditação assistido pela Organização
Nacional de Acreditação – ONA. Trata-se de um sistema
voluntário e periódico de avaliação e certificação da

tante passo para consolidar a melhoria contínua
da qualidade dos nossos serviços. Aproveito
laboradores que fazem da CDRB uma clínica tão
diferenciada, um Feliz Natal e um Ano Novo de
muita saúde e paz.

Boa leitura e Boas Festas!
Dr. Evandro Reis
Diretor

qualidade dos serviços de saúde prestados. Um útil
instrumento de gerenciamento para que as organizações de
saúde possam avaliar o atendimento e estimular a melhoria
Na primeira fase foi realizado um diagnóstico
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mos nosso atendimento e

sos pacientes. Além disso, a CDRB esteve pre-

continua dos seus métodos.
Expediente

para a CDRB. Aprimora-

essenciais para a qualidade de vida dos nos-
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Os aprendizes Mariana e Wilker

de importantes conquistas
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International Cardiology Metabolism and
Thrombosis Congress (ICMTC)
São Paulo - SP
(20 a 23 de janeiro de 2010)
Informações: www.socesp.org.br

organizacional, onde todos os setores da clínica foram
avaliados por duas consultoras em conjunto com a Diretoria.

CDRB marca presença
na Feira Nacional de
Saúde – ASSEFAZ
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Educação Nutricional
A importância da alimentação
adequada
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Em seguida foram definidos o Planejamento Estratégico, a
Missão, a Visão e os Valores da CDRB com a participação de
todos os gestores da organização.

Menor Aprendiz
CDRB apoia a formação
de jovens profissionais

Pág. 4

3

2

Entenda melhor

CDRB na Feira Nacional de Saúde da ASSEFAZ

Fala Doutora

da Feira Nacional da Saúde promovida pela
ASSEFAZ, no anexo do Ministério da Fazenda.
Durante o evento, a equipe da CDRB apresentou ao público técnicas de Terapia Renal Substitutiva (Hemodiálise e Diálise Peritonial), por
meio das máquinas AK 200 e Home Choice.
Foram distribuídos panfletos educativos com
orientações sobre prevenção, cuidados e detecção da doença renal.
Na oportunidade, foi divulgado o trabalho
multidisciplinar realizado pela equipe da CDRB
composta por médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, psicólogos, assistente social,
nutricionistas e fisioterapeutas.

Educação Nutricional

como uma das maiores e mais completas clí-

Alimentação adequada promove qualidade de vida

nicas de nefrologia do Brasil levando conhecimentos para a comunidade.

Foto: Divulgação CDRB

Mais uma vez a CDRB cumpre seu papel social

O serviço de nutrição da CDBR
vem realizando projetos de educação nutricional com os clientes
portadores de insuficiência renal
crônica em tratamento dialítico.
As atividades tem por objetivo
aprimorar o nível de conhecimento e promover maior adesão
ao tratamento dietético, garantindo assim, o aumento da qualidade de vida dos pacientes.

Você sabia?
A equipe de um hospital chamado Children’s Medical Center, em Dallas, nos
Estados Unidos, transmitiu ao vivo pelo Twitter um transplante de rim entre

site do jornal local Dallas News. Segundo a equipe, foi a primeira vez que um
hospital transmitiu uma cirurgia via Twitter.
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pai e filho. A sequência de mensagens também foi transmitida ao vivo pelo

Depoimento

Gostaria de parabenizar a CDRB
pela qualidade do atendimento
e pela moderníssima estrutura.
Fica evidente a preocupação
com a qualidade de vida dos
pacientes.

Venho por meio desta mensagem elogiar toda equipe da CDRB.
Agradeço a Deus por colocar em meu caminho dois anjos que me
acompanham desde os 12 anos de idade. Hoje, com 27 anos, continuo
a minha luta. Mas com muita fé e despreocupada pois sei que sempre
poderei contar com Dra.Letícia e Dr Evandro. Obrigada a todos!

Igor de Souza – Taguatinga

Guaciane Nunes de Oliveira – Brasília

“

A CDRB é simplesmente ótima.
O atendimento e o preparo de
todos da equipe só merece elogios.
A qualidade, o conforto,
a limpeza, enfim, tudo isso se
traduz em segurança, tranquilidade
e uma qualidade de vida muito
grande para os pacientes.
Jafet Afonseca – Cristalina

Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br

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

“

Espaço do leitor

Ilustração: Anderson

A técnica utiliza uma
membrana semipermeável e muito vascularizada que existe dentro do
nosso corpo chamado
peritônio, que reveste
todo o abdômen. Por
meio de uma pequena
cirurgia, é colocado um
cateter peritonial de
longa permanência no
abdômen a fim de permitir que a solução de diálise entre e saia da cavidade abdominal. O peritônio atua como filtro retirando o excesso de
água e as substâncias tóxicas do organismo.

No dia 13 de novembro, a CDRB participou

Foto: Cidu Okubo

Diálise Peritonial

Equipe leva conhecimentos de nefrologia para a comunidade

Ao receber o
diagnóstico de
doença renal
crônica, o paciente passa
por um significativo abalo
emocional.
A diretora da clínica, Dra. Maria Letícia, fala do aprendizado
diário para conviver de maneira
saudável com a doença.
CDRB Notícias: Quais são os impactos emocionais que o paciente enfrenta ao receber o diagnóstico de insuficiência renal?
Dra. Letícia: Algumas alterações
de comportamento são esperadas, particularmente ao iniciar a
hemodiálise, dentre elas: oscilações de humor, dificuldades em
estabelecer convívio social, perda
da autonomia, necessidade de
atenção, ansiedade e, em alguns
casos, depressão.
CDRB Notícias: Como minimizar
essas alterações?
Dra. Letícia: Em primeiro lugar,
o apoio da família é primordial.
Uma abordagem multidisciplinar
e humanizada também é fundamental para o sucesso do tratamento. A CDRB disponibiliza
Grupos de Suporte Psicológico
para acolher, orientar, avaliar e
acompanhar o paciente e sua família durante o tratamento. Essa
abordagem possibilita a criação
de instrumentos de enfrentamento para a saúde emocional
do paciente, aumentanto a qualidade de vida dentro das limitações impostas pela doença.
Envie sua pergunta para
cdrbnoticias@cdrb.com.br

