4

ANO 1 • Nº1 • JUL./AGO. 2008

Foto: Arquivo pessoal

Diretores da CDRB participam do primeiro
congresso do gênero realizado no Brasil

Fique ligado
Endosul 2008 – SC
(18 a 20 julho)
Fórum de debates da
endocrinologia sul-brasileira.
Informações:
www.endosul2008.com.br
XVI Congresso Brasileiro
de Hipertensão – RJ
(7 a 9 de agosto)
Informações: www.sbh.org.br

Foto: Gustavo Lima

CDRB marca presença no Congresso
de Gestão em Diálise da ABCDT

Editorial
O ano de 2008 vai marcar a
história da CDRB para sempre. Uma história que co-

XXIV Congresso Brasileiro
de Nefrologia – PR
(13 a 17 de setembro)
XXIV Congresso Brasileiro de
Nefrologia / 14º Congresso
Brasileiro de Enfermagem em
Nefrologia. Informações:
www.nefro2008.com.br

Dr. Evandro, Dra. Maria Letícia e Hans Donner

Entre os dias 18 e 20 de abril, Joinville recebeu médicos, enfermeiros,
administradores e pessoas ligadas a
clínicas de hemodiálise para o Congresso de Gestão em Diálise da Associação Brasileira dos Centros de
Diálise e Transplantes (ABCDT). Primeiro evento do gênero realizado
no País, o congresso aconteceu no
Hotel Bourbon e contou com renomados profissionais que atuam no
Brasil e no exterior. A CDRB estava
representada por seus diretores
Dr. Evandro Reis e Dra. Maria Letícia.
“Eventos como esse são uma oportunidade única para a troca de co-

nhecimentos e de experiências que
resultam no aprimoramento profissional e na melhoria da nossa capacidade de atendimento”, afirma
Dra. Letícia.
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da nova sede, a CDRB consolida-se como uma
Dr. José Aluísio Vieira, Dra. Maria Letícia, Dr. Evandro Reis e Dr. Charles

CDRB INAUGURA NOVA SEDE

nossa fé em Deus, do trabalho árduo de nos-

Convidados ilustres marcam presença
na festa de inauguração da clínica
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01 – Etevalter; 02 – Antônio de Melo;

de pessoas ligadas à nefrologia vindas de todas as partes

lestra do Dr. Allan Collins, presiden-

04 – Zélia Silva; 06 – César Adri-
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O congresso terminou com uma
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para conciliar as necessidades humanas com os melhores
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estrutura de mais de 1.300m , cuidadosamente planejada

Dentre as presenças que exaltaram a importância da
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mos estar cada vez mais próximos de todos.
Pensando nisso é que nasceu o CDRB Notícias.
A partir de agora, a cada dois meses, você
passa a receber o seu jornal informativo da
CDRB. Ele traz as novidades da clínica, além
de dicas de saúde, curiosidades e alguns dos
principais assuntos relacionadas à nefrologia.
Boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor
Entenda melhor
Água Ultrapura
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Fala Doutor
As vantagens do atendimento
multidisciplinar
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sos profissionais e da relação de confiança com

inauguração para a medicina brasileira, estavam o deputado
distrital e médico Dr. Charles, o presidente da Associação
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das mais bem estruturadas clínicas de nefrologia do mundo. Esse crescimento é fruto da
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Expediente
CDRB Notícias é uma publicação

sempre em primeiro lugar. Com a inauguração
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rapia intensiva do Hospital

cos, em que o respeito ao ser humano esteve

Brasília ganhou uma clínica de nefrologia de primeiro

de gerir os recursos. Em seguida, os

atender os pacientes da te-

a CDRB cresceu fundamentada por valores éti-
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Vieira, falou sobre a importância

meira unidade criada para
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Nefro USP 2008 – SP
(12 a 15 de agosto)
11º Curso anual de Atualização
em Nefrologia. Informações:
www.nefrousp.org.br

Saiba mais na pág. 2

CDRB no Congresso
de Gestão em Diálise
da ABCDT
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Dica de Saúde

Confira algumas das presenças ilustres que estiveram na inauguração da CDRB

O consumo regular de limonada
aumenta a produção de citrato
urinário, elemento presente na
urina que previne a formação
de cristais. Quando o extrato se
torna insuficiente, os minerais
solidificam, formando pequenas
pedras nos rins. A conclusão é
de um estudo da Duke University,
que avaliou a evolução clínica de
12 pacientes com esse problema.
Durante três anos, os pacientes
beberam, diariamente, 120ml de
limonada misturada com 2 litros
de água, acabando por repor os
níveis de citrato e reduzir em nú-

Corpo médico da CDRB

Representantes da GAMBRO

Colaboradores da CDRB

Fala Doutor
mero e tamanho as pedras presentes nos rins.
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Continuação da Matéria de Capa

Entenda melhor
Água Ultrapura

Paulo e Denise Zuba

Márcia Helena (enfermeira)

Pe. Samuel do Carmo

Dr. Lairson Vilar Rabelo

A água utilizada para as sessões de
hemodiálise precisa passar por um
rigoroso tratamento a fim de evitar
a possibilidade de contaminação.
Na CDRB, esse tratamento é feito
por meio do moderno equipamento
CWP 100, que possui sistema de desinfecção automatizado e dispensa
o contato humano. O CWP 100 fornece água ultrapura pelo sistema de
osmose reversa sem necessidade de
tanque de armazenamento, reduzindo para quase zero a possibilidade
de contaminação.

Rômulo Maroclo, Flávio Guimarães e
Eduardo Pimentel (urologistas)

Estudos da Universidade de

com o mesmo homem chegaram

Washington detectaram nos

a trocar socos porque cada uma

alimentos à base de soja níveis

delas insistia em ser a doadora de

preocupantes de oxalato,

um rim para o marido doente.

composto que se liga ao cálcio e

A solução? Sorteio.

forma pedras nos rins.

Opinião do leitor

Quem esteve por aqui
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Duas mulheres sauditas casadas

Depoimento

“

Esta seção foi criada para saber o que você tem a dizer sobre o
CDRB Notícias. O espaço está aberto para que você envie suas
sugestões de matérias, críticas ou elogios.
Escreva para:
cdrbnoticias@cdrb.com.br
A sua opinião é muito importante para nós!
Dr. Eli Toscano, um dos maiores
cardiologistas do Brasil, coloca o
papo em dia em visita à CDRB.

Estou visitando um amigo no Brasil. Como sou paciente renal,
procurei saber qual seria a melhor clínica em Brasília para
realizar minhas sessões de hemodiálise. Fiquei agradavelmente
surpreso com o que encontrei na CDRB. Nenhuma das clínicas
em que já estive, até mesmo nos Estados Unidos, pode se
comparar com o que a CDRB oferece.

“
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Você sabia?

Marshall Hampton – Maryland (EUA)

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

Sempre na vanguarda da nefrologia, a CDRB
reforça o conceito de atendimento multidisclinar em sua
nova sede. A diretora da clínica, Dra. Maria Letícia,
fala dos diferenciais desse tipo de
atendimento.
CDRB Notícias: Em que consiste o
atendimento multidisciplinar?
Dra. Letícia: Os problemas renais
geralmente não decorrem de uma
única causa. Vários fatores podem
estar interligados ocasionando o
quadro. Por isso, ampliar o atendimento à ação de vários profissionais aumenta consideravelmente
o sucesso do tratamento. Objetivos múltiplos exigem diferentes
abordagens. O atendimento multidisciplinar proporciona essa ação
diferenciada.
CDRB Notícias: Quais são os profissionais envolvidos na CDRB?
Dra. Letícia: Nossa equipe é formado por nefrologistas, técnicos, enfermeiros, nutricionistas, cirurgiões,
psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas.
CDRB Notícias: Quais são as vantagens desse atendimento?
Dra. Letícia: O trabalho em equipe
oferece aos pacientes uma gama
muito maior de possibilidades
de recuperação. Existem ainda as
vantagens para os profissionais.
A constante troca de informações
faz que cada um cresça e adquira
confiança individual e no atendimento como um todo.
Envie sua pergunta para
cdrbnoticias@cdrb.com.br

