4
INFORMATIVO DA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA

FIQUE LIGADO

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DA CDRB
RECEBEM RECONHECIMENTO DA ANVISA

CDRBNotícias

RESOLUÇÃO DE CASOS CLÍNICOS FREQUENTES
NA CONSULTA NEFROLÓGICA
CURSO ON-LINE
(7 de agosto a 17 de setembro)
Informações: nefroclinica.evimed.net
NEFROFORUM 3
RECIFE - PE
(31 de agosto a 1 de setembro)
Informações: www.nefroforum2018.com.br

Nefrologia pela Vida
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SEGURANÇA DO PACIENTE

EDITORIAL

CONGRESSO BRASILEIRO DE NEFROLOGIA
RIO DE JANEIRO - RJ
(19 a 22 de setembro)
Informações: www.nefro2018.com.br

No 5º Encontro Distrital de Segurança do Paciente e Controle de Infecção, promovido pela Gerência de Risco em
Serviços de Saúde da ANVISA-DF, o nosso Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) recebeu o Certificado de Reconhecimento pela experiência Aplicação dos Protocolos de
Segurança do Paciente em uma clínica de terapia renal substitutiva.
Estes protocolos de segurança são determinamos pelo Ministério da Saúde visando melhorar a qualidade no atendimento hospitalar no Brasil.
O evento contou com a apresentação de cases de hospitais no DF. A CDRB foi a única clínica selecionada. Ficamos
honrados e orgulhosos com esse reconhecimento do nosso
trabalho em equipe.

Investir constantemente na qualidade
da prestação dos
serviços é a nossa

15TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IGA NEPHROPATHY
BUENOS AIRES - ARGENTINA
(27 a 29 de setembro)
Informações: www.iigann2018.com

maior motivação.
Essa edição destaca
a nossa nova unida-

EUROPEAN UPDATE CONGRESS IN NEPHROLOGY
BUDAPESTE - HUNGRIA
(5 a 6 de outubro)
Informações: www.nephro-update-europe.eu

de em Taguatinga. Além do investimento
na infra-estrutura, o espaço reflete nossa
vocação em oferecer condições de excelência e qualidade de vida para clientes

WORLDWIDE - FÓRUM INTERNACIONAL DE ATUALIZAÇÃO
E INOVAÇÃO EM DIABETES
BRASÍLIA - DF
(1 a 3 de novembro)
Informações: sbdforum.com.br

e colaboradores dentro da clínica. Essa
excelência também é aplicada aos nossos
Protolocolos de Segurança do Paciente,
reconhecidos pelo Governo do Distrito

PARABÉNS
AGOSTO
1. Alessandro de Castro Camargo; 7. Amanda Cristina Serra
Souza; 8. Janaina Silva Souza Carvalho; 10. Luciane Pereira V.
Montinegro; 12. Adaiana Fernandes Davi; 13. Nures Gomes Batista; 23. Vivian Ferreira de Almeida; 30. Paulo Sérgio Ferreira
Oliveira.
SETEMBRO
1. Ursula Keller Venis Rodrigues; 6. Mariana Valente de Albuquerque Rocha; 7. Cosmo de Oliveira; 8. Elisângela Lisboa de
Oliveira; 10. Lourença Cardoso dos Santos; 15. Maria Cristiane
Barbosa de Sousa; 18. Francílio Marco Camelo; 25. Dra. Elisa
Sales Nascimento; 27. Bruna Nunes Batista; 28. Severino Marques Ferreira.
OUTUBRO
8. Maria da Conceição Nogueira Paraguai; 9. Janaina Aparecida
Rodrigues dos Santos; 18. Elayne da Silva Coelho; 19. Luciana
Custodio de Souza; 20. Elisângela Lacerda Modesto; 28. Patrícia
Costa de Aquino; 30. Liliane Oliveira Pereira Galvão.

Espaço Gourmet da CDRB em Taguatinga

Federal durante o 5º Encontro Distrital

NOVA UNIDADE

de Segurança do Paciente e Controle de

TAGUATINGA GANHA UNIDADE DA CDRB

Gerência de Risco em Serviços de Saúde

Infecção. O evento foi promovido pela

A CDRB conta com uma nova unidade localizada no Centro Hospitalar Anchieta, em Taguatinga. As instalações foram modernizadas para oferecer
diferenciais como o espaço gourmet para os pacientes e a farmácia satélite.
A vocação de excelência da CDRB também se refletiu no grande investimento em novas tecnologias e na qualificação de serviços e profissionais.
Assim como em outras unidades, a de Taguatinga oferece transporte de
pacientes, as mais confortáveis camas e poltronas e várias atividades de
entretenimento para qualificar o tempo do paciente durante o tratamento.
A CDRB replica em Taguatinga o reconhecido modelo de atendimento multidisciplinar composto por médicos nefrologistas, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos
e assistente sociais, oferecendo um tratamento humanizado e seguro às
vidas sob nossos cuidados.

da ANVISA-DF e a CDRB foi a única clínica selecionada em meio aos hospitais do
DF. Esse reconhecimento muito nos honra.
Portanto, aproveito para parabenizar toda
nossa equipe por essa e outras conquistas
e pelo trabalho constante a fim de oferecer
sempre o que há de melhor e mais moderno em atendimento nefrológico.
Boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor
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COMPARTILHAR EMOÇÕES

DICA DE SAÚDE

FALA DOUTORA

E-LASTIC: INOVAÇÃO E MODERNIDADE
NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO

HUMANIZAR É CURTIR MOMENTOS
ESPECIAIS JUNTOS

SUBSTITUIR O SAL COMUM SEM PERDER O SABOR

DIÁLISE PERITONIAL
A diálise peritoneal é uma
alternativa para
muitos pacientes com DRC
(Doença Renal
Crônica). A diretora da clínica, Dra. Maria Letícia, fala sobre o tema.
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A FORÇA DA FISIOTERAPIA

CDRB Notícias: No que consiste a diálise
peritonial?
#TIME CDRB
Durante a Copa, nossos pacientes e colaboradores receberam camisetas personalizadas e tabelinhas das partidas para torcer e acompanhar o bolão. Não foi dessa vez
que o #timeCDRB pôde comemorar o hexa, mas não faltou animação e a nossa torcida já está se reforçando para
a próxima copa.

Acesse: www.cdrb.com.br

Receita:
· 25g de alecrim desidratado.
· 25g de manjericão desidratado.
· 25g de manjerona desidratada.
· 25g de salsinha desidratada.
· 25g de orégano desidratado.
· 25g de cebolinha desidratada.
· 25g de sal de cozinha comum.

#ARRAIÁRENAL
No Arraiá da CDRB teve quadrilha, casório junino, bingo
e até paciente vestido de Lampião do sertão. Diversão garantida para pacientes e colaboradores.

www.facebook.com/cdrb.nefro

ABRE ASPAS

@cdrbnefro

VOCÊ SABIA?
Daniel Neves tem 10 anos. Aos 8 meses de idade, ele foi diagnosticado com uma doença que afeta o funcionamento dos seus rins. Durante as sessões de hemodiálise, Daniel
aprendeu a pintar. Os próprios médicos pagaram um curso de pintura para o menino e
organizaram uma exposição dos quadros. Os temas preferidos de suas pinturas são animais e imagens de santas e santos católicos. Daniel até criou a imagem de uma santa:
Nossa Senhora dos Rins. Ele acredita que a santa irá protegê-lo no transplante renal.
O menino está na fila de transplante e aguarda um doador compatível.

Modo de fazer:
Bater tudo no liquidificador,
guardar em um pote e utilizar
no lugar do sal comum. Caso
não consiga pesar as quantidades, utilize como medida
caseira 1 colher de sopa cheia.

CDRB

A CDRB, em parceria com a REABVIDA Fisioterapia, inova
mais uma vez ao trazer o que há de mais moderno em termos de avaliação de força muscular e exercícios utilizando cargas elásticas como resistência. Por meio do E-lastic,
é possível saber precisamente o grau de força (em Kg)
que o paciente está utilizando para realizar os exercícios,
assim como quantificar, por meio de gráficos, a evolução
de força do paciente durante todo o processo de reabilitação. O aparelho envia um sinal para o celular ou tablet
do fisioterapeuta durante a sessão e, dessa forma, o paciente acompanha em tempo real a intensidade da atividade tornando-a mais produtiva, dinâmica e prazerosa.

Pessoas com doença renal crônica precisam reduzir o sal na dieta. Seja
por causar hipertensão (pressão alta) ou pelo fato de que o consumo excessivo de sal eleva a sede e, consequentemente, o aumento da ingestão
de líquidos. Isso pode causar edemas (inchaços) e sobrecarga no coração. O sal de ervas pode ser uma boa alternativa em substituição ao sal
comum. Além de melhorar o sabor dos alimentos, o sal de ervas utiliza
menor quantidade de sódio em sua composição.

Carlo Rodrigo

Paciente da CDRB

+

Leia o depoimento
completo: www.cdrb.com.br

Sou paciente da CDRB há quase
um ano. Só tenho a agradecer
todo apoio psicológico e a infraestrutura para realizar o tratamento completo. Fazer hemodiálise
é muito difícil e intenso. Quero
aproveitar a oportunidade para
elogiar a clínica, seus profissionais, em especial, a técnica Marileide que faz meu acompanhamento diariamente. Sou muito
grato a todos vocês!

A diálise peritoneal é uma alternativa
quando a diálise convencional não é conveniente ou possível. Geralmente indicada para idosos, crianças ou pacientes
com doença vascular grave, essa modalidade utiliza uma solução dialítica inserida por meio de um cateter em um filtro
natural chamado peritônio, membrana
que reveste a cavidade abdominal.
CDRB Notícias: Em quais condições é realizada a diálise peritonial?
A diálise peritoneal pode ser feita manualmente pelo paciente durante o dia.
Esse é o tipo mais comum, denominado
Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua – CAPD. Existe também a Diálise
Peritoneal Automática, realizada durante o sono da noite com a ajuda de uma
pequena máquina cicladora: a Home
Choice Claria.
CDRB Notícias: O paciente que se enquadra nessa modalidade de diálise precisa de
alguma orientação específica?
Todo paciente que recebe a indicação da
diálise peritonial passa por um período de
treinamento junto com seus familiares.
A CDRB tem profissionais dedicados
exclusivamente para esse treinamento.
A diálise peritonial é de fácil aprendizagem e deve tornar-se parte da rotina desses pacientes em casa e/ou até mesmo
em suas viagens.

