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Novos horários
A partir de julho, os encontros dos Grupos de Suporte
Familiar da última sexta-feira de cada mês acontecerão em novos horários. O grupo é desenvolvido com
mediação da equipe de psicologia da CDRB para troca
de experiências, integração e suporte psicológico nas
relações familiares e aspectos emocionais decorrentes
das doenças renais. Confira os novos horários:
Familiares e cuidadores de pacientes conveniados ao SUS
• Manhã – 9h30 às 10h30
• Tarde – 15h às 16h
Familiares e cuidadores de pacientes de outros convênios
• Manhã – 10h30 às 11h30
• Tarde – 17h às 18h

Semana do cliente CDRB
Bem estar durante as sessões de hemodiálise

Fique ligado
15º Congresso Brasileiro Multidisciplinar e
Multiprofissional em Diabetes
São Paulo – SP
(23 a 25 de julho)
Informações: diretoria@anad.org.br
13º ISPD - México 2010
Cidade do México – México
(23 a 26 de julho)
Informações: http://ispd2010mexico.org/

SEMANA BRASILEIRA DE
ENFERMAGEM

NefroUSP
São Paulo – SP
(10 a 13 de agosto)
Informações: http://www.nefrousp.org.br/

CDRB realizou atividades para homenagear os
profissionais da área

XV Curso Internacional de Atualização em Terapia
Intensiva Adulto, Pediátrica e Neonatal
São Paulo – SP
(13 a 15 de agosto)
Informações: sopati@sopati.com.br

A Semana Brasileira de Enfermagem foi comemorada entre
os dias 12 de maio (Dia do Enfermeiro) e 20 de maio (Dia do
Técnico de Enfermagem). A nossa equipe foi homenageada
durante a semana com várias atividades, dentre elas: ginástica
laboral, dia da beleza – com cortes de cabelo, escova, limpeza de
pele e maquiagem – podologia, auriculoterapia, massagem facial
e palestra sobre nutrição saudável. Para finalizar essa semana de
homenagens foi oferecido um coquetel com música ao vivo.

XXIII International Congress of The
Transplantation Society
Vancouver – Canadá
(15 a 19 de agosto)
Informações: www.transplantation2010.org/
Curso Intensivo de Nutrição Clínica em
Pacientes com Doença Renal
São Paulo – SP
(Início: 26 de agosto)
Informações: www.racine.com.br
I Jornada de Doença Renal Crônica do
Distrito Federal
Brasília – DF
(27 e 28 de agosto)
Informações: sbndf@ambr.com.br
15º Congresso International de Nefrologia
Pediátrica
Nova Iorque – EUA
(29 de agosto a 2 de setembro)
Informações: www.ipna2010.org

Parabéns

Em comemoração aos dias do Psicólogo e do Nutricionista, que acontecem respectivamente em 27/8 e 31/8,
as equipes de Humanização, Enfermagem e Fisioterapia
da CDRB promoverão o projeto Encantando Clientes.
Serão realizadas atividades terapêuticas visando o bem
estar dos nossos pacientes durante as sessões de hemodiálise. As atividades acontecem nos dias 25 e 26 de
agosto de 2010.

JUNHO
03 – Simone Nunes; 06 – Dejane Ferreira; 08 – José
Dorgival; 09 – André da Silva / Djanio Ricardo; 20 – Silvana
dos Anjos; 25 – Leônidas Leonardo / Maria de Jesus do
Nascimento; 28 – Dra. Maria Letícia

Dr. Evandro Reis
Diretor

AGOSTO
08 – Janaina Sousa; 10 – Luciane Pereira; 16 – Valmir de
Brito; 23 – Michele Rodrigues; 30 – Klaudia de Freitas /
Paulo Sérgio; 31 – Shirley Pereira

Sonho adiado
CDRB entrou no clima da Copa
para torcer pelo Brasil
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Brasília distribuída aos pacientes
e profissionais/estudantes de
medicina.

Parceria de Qualidade
CDRB e Laboratório SABIN
juntos para atender melhor Pág. 3

DIRETORIA DA CDRB:
Dr. Evandro Reis da Silva Filho | CRM DF 3606 | Diretor Executivo
Dra. Maria Letícia C. de Azevedo Reis | CRM DF 5246-9 | Diretora Administrativa
PROJETO GRÁFICO, REDAÇÃO, EDITORAÇÃO E ARTE-FINAL:
design e comunicação | www.cascelli.com

SEP/Sul 710/910 Ed. Vital Brasília Lote A (Térreo e Subsolo) Brasília-DF CEP 70.390-108 Tel.: (61) 2109 0404 www.cdrb.com.br
As notícias publicadas neste periódico têm caráter informativo e não geram nenhum tipo de direitos e obrigações.
Os artigos assinados são de total responsabilidade do(s) autor(es). É permitida a reprodução parcial ou integral do conteúdo dessa publicação desde que citada a fonte.

Fotos: Divulgação

da Clínica de Doenças Renais de

Tornar a vida dos nossos
pacientes a mais agradável
possível dentro da clínica é uma premissa para a
CDRB. Para isso, não medimos esforços. Além do
investimento contínuo na
melhoria da infraestrutura, do atendimento e dos procedimentos clínicos, fazemos
questão de aproveitar cada oportunidade para alegrar o ambiente da clínica. Nessa edição destacamos as Festas Juninas e a
Copa do Mundo. Pacientes e colaboradores
entraram no clima de alegria que contagiou
o mundo para torcer pela nossa seleção.
A CDRB fez questão de investir na produção
de materiais exclusivos e na ambientação da
clínica para unir colaboradores e pacientes
nessa corrente positiva. Essas iniciativas nos
aproximam cada vez mais de nossos clientes.
Confiantes e relaxados eles enfrentam com
mais naturalidade até mesmo alguns dos
procedimentos clínicos mais delicados. Essa
cumplicidade é uma grande conquista.
Boa leitura!

JULHO
02 – Michelle Villas Boas; 05 – Rosimeire Gonçalves / Diva
Maria; 07 – Dr. Alexandre de Góes Martini; 10 – Renato
Epaminondas / Olerrandro Basília; 17 – Patrícia Silva;
20 – Francisco Eduardo; 30 – Dra. Neila de Fátima

Expediente
CDRB Notícias é uma publicação

Editorial
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Grupos de Suporte Familiar

Semana do Cliente
Atividades para o bem estar
dos pacientes
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Sonho adiado

Parceria de qualidade

CDRB entra no clima das Festas Juninas e da Copa do Mundo

CDRB e SABIN unidos pela qualidade do atendimento

A CDRB entrou em campo para torcer junto com co-

A CDRB firmou parceria com o Laboratório Sabin para a realização dos exames
dos pacientes submetidos ao tratamento
de hemodiálise. Além de atendimento
personalizado, os pacientes contam com
o padrão de qualidade reconhecido do
Sabin. Para conforto dos clientes, uma
unidade do laboratório está localizada ao
lado da CDRB e todos os exames realizados pelos clientes são entregues na própria clínica.

aparelhos de TV foram adicionados à estrutura, tabelas e camisetas exclusivas foram distribuídas para
acompanhar os jogos e a decoração foi especialmente preparada para homenagear a participação
da nossa seleção na Copa da África do Sul. Além
disso, o clima de festa junina tomou conta da clínica com a realização de várias
atividades para alegrar ainda
mais o ambiente. Infelizmente

Informações preciosas

o sonho da conquista de mais

CDRB investe em material informativo para melhorar
a qualidade de vida dos clientes

um título mundial foi adiado.
Mas em 2014 tem mais. E a

A CDRB incorporou aos seus procedimentos de atendimento a distribuição de impressos exclusivos
com informações acessíveis sobre
os vários aspectos do tratamento.
O Guia do Paciente traz esclarecimentos sobre o funcionamento
dos rins, a alimentação adequada,
os aspectos psicológicos, a importância da fisioterapia e os direitos
dos pacientes renais. Os clientes recebem ainda o folder de Admissão
de Pacientes – Passo a Passo. Essa
peça orienta o paciente desde sua
chegada à clínica até o término da
sua sessão de hemodiálise.

CDRB vai estar torcendo junto
com você por mais um título
Fotos: Divulgação

da nossa seleção, desta vez jogando em casa.

Você sabia?
A lista das invenções de Benjamin Franklin revela um homem de muitos
talentos e interesses. Apesar de não ser famoso por seu estudo da biociência,
a sua curiosidade natural o fez encontrar maneiras de ajudar o corpo humano
a funcionar melhor. Para amenizar a dor do irmão mais velho que sofria de
pedra nos rins, Franklin desenvolveu um cateter flexível urinário que pode ter
sido o primeiro a ser produzido na América.

Espaço do leitor

Honra ao Mérito

Parabéns pela iniciativa de orientar
pacientes e seus familiares por
meio de cartilhas e folhetos quanto
aos procedimentos utilizados
durante o tratamento.
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Larissa Gomide – Riacho Fundo

Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br
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laboradores e pacientes pelo hexa do Brasil. Novos

Fala Doutora

Depoimento
O nosso paciente Evane Amaral foi
condecorado com a Ordem do Mérito
Joaquim José da Silva Xavier – Tiradentes.
A medalha é o reconhecimento do
trabalho daqueles que fazem o bem para
a sociedade e acrescentam benfeitorias na
segurança pública de Brasília. As medalhas
foram entregues pelo Governador, pela
Vice-governadora, pelo Comandante-geral
da PMDF e pelo Secretário de Segurança
Pública do DF. Parabéns Evane!

A CDRB não é uma clínica como outra
qualquer. A gente cria vínculos com todos,
desde o pessoal da copa até os médicos
mais conceituados. A equipe sabe das
particularidades do paciente. Assim, o
paciente se sente menos em uma clínica e
mais em casa. O meu marido, Raimundo, já
é cliente há dois anos e não troca a CDRB
por nenhuma outra clínica.
Rita de Cássia – Sobradinho
(esposa do paciente Raimundo Laurindo Neto)
Envie seu depoimento com foto para cdrbnoticias@cdrb.com.br

O diabetes é
um problema
de saúde crescente que atinge milhões de
pessoas. Hoje,
40 a 50% dos
pacientes que
iniciam tratamento dialítico tem problemas
relacionados a essa doença. A diretora da clínica, Dra. Maria Letícia, fala sobre o tema.
CDRB Notícias: Como o diabetes
afeta os rins?
Dra. Letícia: Com o passar do
tempo de doença e o mau controle da glicemia (níveis de açúcar
no sangue), inicia-se um processo
de comprometimento renal, evidenciado pela perda de pequena
quantidade de proteína na urina
(microalbuminúria), que pode
evoluir para perda de grande
quantidade de proteína na urina
(proteinúria) e progressiva redução da capacidade de filtração
renal até alcançar o estágio de
insuficiência renal que necessite
de tratamento dialítico. Esta sequência de eventos é chamada de
Nefropatia Diabética.
CDRB Notícias: Como o portador
de diabetes pode se prevenir da
insuficiência renal?
O bom controle dos níveis de
açúcar no sangue é o principal
aspecto para evitar o surgimento
de todas as complicações secundárias do diabetes (renais, cardíacas, vasculares, neurológicas e
oftalmológicas). O primeiro sinal
da doença renal é a microalbuminúria. O controle adequado da
glicemia por meio de dieta, atividade física, mudança de estilo de
vida e medicamentos pode reverter ou estacionar o acometimento renal. Recomenda-se pesquisa
anual de microalbuminúria por
meio de exame de urina e controle da pressão arterial.
Envie sua pergunta para
cdrbnoticias@cdrb.com.br

