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Confraternização
de clientes

Parabéns

Venha participar da
nossa festa de Natal
Nos dias 15 e 16 de dezembro
acontecerá na CDRB a festa de
Natal dos nossos clientes. Vamos comemorar essa data tão
especial com muitas canções,
emoção e clima de fraternida-

DEZEMBRO
09 – Luciano Karashima; 15 – Everaldo da Silva / Jorge
Fabiano; 18 – Everton Luis; 29 – Márcia Helena

Editorial

JANEIRO (2011)
12 – Gildete Alves; 23 – Dalva Silva; 24 – Alvetania Silva;
26 – Wanderson Queiroz; 27 – Saulo Pierre; 28 – Edna
Maria; 31 – Eliene Cardoso / Laurene Soares
Foto: Cidu Okubo

de. Estão todos convidados!

NOVEMBRO
02 – Maria Fernanda Reis; 04 – Christiane Rayane
Lima; 09 – Elza Martins ; 17 – Dra. Gabriela / Maria
Aparecida Ledesma / Renata Ribeiro; 23 – Lígia Souza;
27 – Dr. Evandro; 30 – Elizafã Almeida / Lilian Pereira

1ª EXPOTALENTOS CDRB
Exposição de produtos artesanais divulga talentos
e promove integração
Nos dias 21 e 22 de outubro, a CDRB promoveu em suas
instalações a primeira edição do projeto Expotalentos
CDRB. Além de divulgar as habilidades dos nossos clientes,
familiares e colaboradores para a criação de produtos
artesanais diferenciados, o projeto tem por objetivo promover
o desenvolvimento das nossas redes de apoio. Dentre os
destaques dessa primeira edição estão os trabalhos das
expositoras Azelaine Fernades (esposa do cliente José Willys),
Lindaci de Lima (esposa do cliente Deladier Batista de Lima) e
Rosely Terezinha (cliente da CDRB).

A chegada de um novo ano
é apropriada para fazer um
balanço das conquistas do
ano que está terminando.
2010 foi um ano de consolidação de objetivos importantes para a CDRB. Um
período em que avançamos com sucesso no
cumprimento das etapas do nosso processo de
Acreditação assistido pela ONA – Organização
Nacional de Acreditação. A avaliação contínua
dos nossos métodos fortaleceu ainda mais a
nossa incansável busca pela excelência no
atendimento. Além disso, avançamos em todos os setores do nosso atendimento multidisciplinar. Projetos como Encantando Clientes,
Pedalando para Reabilitação, Expotalentos,
Menor Aprendiz, Avaliação Nutricional, dentre outros, só reafirmam nossa vocação para a
superação dos nossos propósitos. Em 2011, o
nosso planejamento estratégico reserva muitas outras novidades que beneficiarão a todos.
Feliz Natal e um Ano Novo de muita saúde,
paz, realizações e amor!
Boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor

Dica de Saúde
Vegetais, frutas e alimentos
que fazem bem aos rins
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Expediente
CDRB Notícias é uma publicação
da Clínica de Doenças Renais de
Brasília distribuída aos pacientes
e profissionais/estudantes de
medicina.

Entenda melhor
Bacinete
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Fala Doutora
O aspecto da urina pode
indicar problemas renais
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Azelaine Fernandes

Rosely Terezinha

Lindaci de Lima
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Dica de Saúde

Confraternização pela vida

Clima de descontração toma conta da festa

Vegetais, frutas cítricas
e alimentos integrais
são benéficos aos rins
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Fala Doutora

No dia 3 de dezembro foi realizado o Encontro de

Os colaboradores da CDRB e da CDRT (Clínica de Do-

Transplantados. O evento foi organizado no auditório

enças Renais de Taguatinga) se reuniram para celebrar

da CDRB pela equipe de Humanização com apoio da

mais um ano de muito trabalho e conquistas. A con-

equipe de Enfermagem. Dentre as atividades, foi apre-

fraternização aconteceu numa churrascaria no dia 4

sentado um vídeo motivacional pelo serviço de Psicolo-

de dezembro. Em clima de muita descontração, distri-

gia, uma palavra cristã ministrada pela Dra. Maria Letí-

buição de brindes e música ao vivo com a banda Jota

cia e a entrega de lembranças para os pacientes.

e Zil, a festa seguiu animada até altas horas.

Você sabia?
Apesar de o transplante de córnea ter acontecido em 1905, o primeiro
transplante de órgãos considerado um sucesso só aconteceu quase 50 anos
Imagem: Stock.xchng

depois, precisamente em 1954, quando um homem de 23 anos doou um rim
ao seu irmão gêmeo. O sucesso de um transplante é definido como um ano de
sobrevida do transplantado com o novo órgão. No caso do transplante ocorrido
em 1954, o receptor viveu ainda por mais oito anos com o novo rim.

Espaço do leitor
Há tempos venho notando uma alteração na cor da minha urina. Além disso,
o cheiro parece muito forte, fora do normal. O que pode estar causando
isso?
Américo Souza – Taguatinga Sul
Caro Américo, leia a coluna Fala Doutora dessa edição e saiba um pouco
mais sobre as possíveis causas da mudança de aspecto da urina.

O simples cuidado de ingerir vegetais frescos, além de alimentos integrais já impede notavelmente o desenvolvimento de dificuldades renais.
Bons exemplos são as raízes e sementes, ricas em sais minerais e as folhas verdes como as couves e alfaces; as crucíferas como o repolho e o
brócolis; e as ervas verdes como o chá verde e a salsa. Dentre as frutas,
as mais indicadas são as de elevado teor de ácido cítrico como os limões
e o tamarindo.

Entenda melhor
Bacinete

No interior de cada rim, a urina é
enviada para uma série de canais
que desaguam numa cavidade em
forma de funil, denominada bacinete ou pelve renal (apontada
pela caneta no modelo ao lado).
A urina segue então do bacinete
para a bexiga por meio do ureter.
Quando a bexiga fica cheia, a urina
é expelida pela uretra.

Depoimento
Parabéns pela iniciativa do Projeto
Encantando Clientes. É uma ideia
que ameniza as dificuldades das
sessões de hemodiálise e alegra
os pacientes.
Isaura Antunes – R. das Emas

A CDRB é a melhor clínica em que
já estive. Todos estão preocupados
constantemente com as nossas
necessidades e nos deixam à vontade
inclusive para sugerir aperfeiçoamentos
no atendimento. A Dra. Letícia é uma
pessoa de Deus. Sua equipe levanta nosso
astral e sabe das particularidades de cada
cliente.
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Confraternização dos colaboradores

Fotos: Divulgação

Encontro de transplantados

A urina apresenta um odor
característico
que é causado
pela presença de uréia.
Quanto maior
for a concentração de uréia, mais forte será
seu cheiro. Em alguns casos, uma
urina mal cheirosa e de coloração
alterada pode indicar alguma disfunção renal. A diretora da clínica, Dra. Maria Letícia, fala sobre
o tema.
CDRB Notícias: Quais são as causas mais comuns para o mau
cheiro e a mudança de coloração
da urina?
Dra. Letícia: Vários fatores podem influenciar na mudança
das características normais da
urina. O mais óbvio é a ingestão
insuficiente de líquidos. Outras
causas possíveis são diabetes,
ingestão de alguns alimentos e
vitaminas específicos, doenças
sexualmente transmissíveis e, é
claro, infeccão urinária causada por algum tipo de obstrução
que pode se dar pelo aumento da
próstata, defeitos congênitos ou
até mesmo pedras nos rins.
CDRB Notícias: Como proceder
caso essa alteração no aspecto
da urina seja evidente?
Dra. Letícia: Procure um médico
o quanto antes. Muitas vezes o
mau cheiro na urina dura por um
curto período e não é uma causa
de preocupação. Mas em outros
casos pode indicar algo mais grave. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor.

Maria Eleuza – Sobradinho
Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br

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

Envie sua pergunta para
cdrbnoticias@cdrb.com.br

