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CDRB marca presença no principal
evento internacional de nefrologia

Simpósio de Saúde Mental e Humanização em
Nefrologia – Sorocaba - SP
(15 de maio)
Informações: psicologia@ihs.med.br

INFORMATIVO DA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA

Curso de Atualização em Nefrologia da UNIFESP
São Paulo - SP
(25 a 27 de maio)
Informações: (11) 5904-1699

N e f r o l o g i a

CDRB é pioneira em transplante
renal por videolaparoscopia

XIV Congresso Brasileiro de Urologia Pediátrica e
I Encontro Brasil/Canadá de Urologia Pediátrica da
CIPERJ – Rio de Janeiro - RJ
(3 a 4 de junho)
Informações: (11) 3951-2813

Em 2011 a CDRB comemora 25 anos de
existência. Uma his-

Workshop de Gestão com Foco em Clínica de Diálise –
Alphaville Lagoa dos Ingleses - MG
(9 e 10 de junho)
Informações: (31) 3241-2418 - ramal 24

O Congresso Mundial de Nefrologia (WCN) aconteceu entre os
dias 8 e 12 abril, em Vancouver, Canadá. O Congresso é o principal evento em nefrologia internacional e atraiu médicos, acadêmicos, pesquisadores e clínicos, bem como outros profissionais

XXXII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado
de São Paulo – São Paulo - SP
(23 a 25 de junho)
Informações: socesp.org.br
XLVIII ERA EDTA - Congresso Europeu de Nefrologia
Praga –República Tcheca
(23 a 26 de junho)
Informações: http://www.eraedta2011.org/

de saúde envolvidos no atendimento multidisciplinar. O WCN
teve como objetivo promover a educação de médicos e outros
profissionais e facilitar a prestação de cuidados de saúde de alta
qualidade não só em países desenvolvidos mas também no
mundo em desenvolvimento. Por meio desse programa científico de abordagem globalizada, o WCN 2011 mostrou a importância de assegurar que a ciência renal e assistência ao paciente
renal devem ser adaptados às necessidades únicas e diversificadas dos pacientes e médicos ao redor do mundo. Os diretores
da CDRB, Dr. Evandro Reis e Dra. Maria Letícia, estiveram presentes no evento que também destacou as iniciativas verdes para
reduzir o impacto das nossas ações no planeta.

Parabéns
FEVEREIRO
04 - Girlene; 12 - Lina; 14 - Francisca Selma; 21 - Dra. Natália Bruno; 23 - Francisco Morais; 25 - Dra.Wanda; 26 - Isabel
MARÇO
04 - Mariana Matos; 12 - Marilza Neves; 21 - Kayo Henrique
ABRIL
02 - José Soares; 17 - Aniceto José; 22 - Marayza Karla; 23 - Rui
Alves; 24 - Mônica Magalhães; 25 - Diego Matias; 28 - Ana Lúcia
MAIO
07 - Maria Augusta; 13 - Wallisson de Souza; 24 - Maria Neta;
25 - Ana Amélia; 26 - Ana Carolina; 28 - Waldirene Vieira;
29 - Jaqueline

CDRB Notícias é uma publicação
trimestral da Clínica de Doenças
Renais de Brasília distribuída
aos pacientes e profissionais/
estudantes de medicina.

com a ação pioneira de implantar na
privada

de Brasília um serviço de nefrologia que
suprisse a demanda até então somente
oferecida pela rede pública. Com muita fé
em Deus, planejamento, trabalho e investimento, a CDRB se transformou em
uma clínica de nefrologia alinhada com

Marcos de Oliveira Mendes

os mais altos padrões de desenvolvi-

Técnica é utilizada pela primeira vez
por uma clínica particular de Brasília

mento técnico-científico mundiais. Nessa edição destacamos mais um marco

Em fevereiro passado, nosso paciente Marcos de Oliveira Mendes (ver depoimento

em nossa história: o primeiro transplan-

na página 3) recebeu um rim de sua irmã, Nayse de Oliveira Mendes, por meio de

te renal por videolaparoscopia realiza-

cirurgia laparoscópica. A técnica aperfeiçoada nos Estados Unidos e na Europa e

do por uma clínica privada de Brasília.

recentemente utilizada no Brasil, consiste na utilização de pequenas incisões en-

Essas e outras conquistas nos enchem

tre 0,5 e 1,0 cm para observar o interior da cavidade abdominal e utilizar instru-

de orgulho. Mas isso não significa que

mentos especiais sem introduzir as mãos na cavidade, manuseados do exterior,

a nossa missão esteja cumprida. Conti-

vistos em uma tela de alta resolução com imagens precisas geradas por microcâ-

nuamos nos aprimorando para que esses

meras. Segundo o médico responsável pelo transplante, Dr. Flávio Guimarães, as

sejam só os primeiros 25 anos de uma his-

vantagens desse procedimento em relação à cirurgia convencional são inúmeras.
Dentre elas estão a redução da dor no pós-operatório, a alta hospitalar com retorno precoce às atividades para o doador, a diminuição do uso de medicamentos,
o menor índice de infecção e a questão estética, já que as incisões são mínimas.
A cirurgia foi um sucesso e Marcos continua em tratamento para preservação do
rim transplantado. A nova técnica representa uma avanço enorme para a CDRB

Expediente

tória que começou

medicina

XIV Jornada Gaúcha de Nefrologia – Pelotas - RS
(16 a 18 de junho)
Informações: (51) 3336.7720 | sgn@sgn.org.br
Dra. Maria Letícia e Dr. Ravindra Mehta (EUA)

V i d a

Editorial

Foto: Divulgação

V jornada alagoana de Nefrologia – Maceió - AL
(2 a 4 de junho)
Informações: www.comuniceventos.com.br

p e l a

Foto: Cidu Okubo

Fique ligado

Foto: Divulgação

Congresso Mundial de Nefrologia

e um estímulo para o aumento do número de doadores.

tória cada vez mais bem sucedida.
Boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor
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Dia Mundial do Rim
CDRB comemora
conscientizando a
população

Dica de Saúde
Suco de salsa é uma
alternativa natural
para limpeza dos rins

Congresso Mundial
CDRB presente no
principal evento
mundial de nefrologia
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Páscoa

Dica de Saúde

CDRB promove conscientização junto
à população

CDRB celebra a data cristã com reflexão
e confraternização

Salsa: alternativa natural para limpeza dos rins

Fala Doutora

Foto: Cidu Okubo

Dia Mundial do Rim

A plasmaferese é
um procedimento
semelhante à hemodiálise e realizado por máquinas de
grande sofisticação
tecnológica. A diretora da clínica, Dra.
Maria Letícia, fala
das particularidades das duas técnicas
realizadas regularmente pela CDRB.

Foto: Divulgação

Foto: Stock.xchng

CDRB Notícias: Em que consiste a plasmaferese?

Os rins vão filtrando nosso sangue para remover o sal e as toxinas que enA CDRB realizou em março uma série de ações comunitárias

Nos dias 19 e 20 de abril a equipe de Humanização promo-

tram no organismo. Com o tempo, o sal se acumula e precisamos de uma

para comemorar o Dia Mundial do Rim. No dia 11, a equipe

veu a comemoração da Páscoa com os clientes da CDRB. Fo-

limpeza. Como fazer isso? De um modo simples e barato: pegue um maço

da clínica esteve na rodoviária do plano piloto para promo-

ram distribuídas mensagens para reflexão acompanhadas

de salsa e lave bem. Corte bem picadinho e ponha em uma vasilha com dois

ver uma campanha de conscientização junto à população,

de chocolate, com a quantidade devidamente calculada

litros de água filtrada. Ferva por 10 minutos e deixe esfriar. Coe, ponha em

com aferição da pressão arterial e orientações sobre pre-

para pacientes portadores de insuficiência renal pelo servi-

jarra com tampa e guarde na geladeira. O suco de salsa, sendo uma bebida

venção de doenças renais. Já no dia 13, foram distribuídos

ço de Nutrição. Para os clientes portadores de diabetes, foi

natural, pode ser tomado misturado com outros sucos, três vezes ao dia. Há

folderes e squeezes no Parque da Cidade.

oferecido chocolate diet.

muitos anos a salsa é reconhecida como uma alternativa natural de tratamento para limpeza dos rins.

Você sabia?
A designer americana Roxy Curze, 30 anos, utilizou o mural do seu perfil no Face-

Depoimento

problema nos rins. E conseguiu. O doador, Ricky Cisco, 25 anos, viu a mensagem e

Sou paciente da CDRB

ao saber que tinha o mesmo tipo sanguíneo de Jeff resolveu ajudar. O transplante

há oito anos. A estrutu-

foi realizado com sucesso no dia 30 de março no hospital Beaumont, nos Estados

ra é de primeiro mundo

Unidos. Depois da operação, Ricky diz que ganhou mais do que novos amigos. “Eu

e os diferenciais como

realmento os considero como minha família agora”.

a fisioterapia e a flexibilização de horários auxiliam na manutenção
da qualidade de vida

Espaço do leitor

durante o tratamento.
O atendimento humani-

Sou testemunha ocular e muito agradecido ao Dr. Evandro Reis que descobriu

Meus parabéns ao Dr. Evandro

um tumor na supra-renal em minha esposa, Celuta,

e toda equipe da CDRB por essa

levando-a a uma cirurgia que eliminou o problema.

moderníssima clínica.

Que Deus lhe dê saúde para continuar a fazer o bem a todos nós.
Roberval Marques do Amaral – Asa Sul

Bruno Camelo da Silva
Neto – Piauí

zado ultrapassa os limites físicos da clínica. O
serviço social cuida do
agendamento de diálise
onde quer que o paciente esteja. A diferença para as outras clínicas é
perceptível. Na CDRB eu me sinto em casa.

Marcos de Oliveira Mendes – Água Claras
Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Envie seu depoimento com foto para cdrbnoticias@cdrb.com.br
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book para tentar salvar a vida do marido, Jeff Kurze, de 35 anos, que nasceu com um

É um procedimento que permite a remoção de substâncias anormais do plasma
(um dos componentes do sangue) das
pessoas que são acometidas por diferentes
doenças.
CDRB Notícias: O que diferencia a hemodiálise da plasmaferese?
Pela hemodiálise são removidas substâncias tóxicas acumuladas no organismo
devido ao funcionamento deficiente dos
rins. Já pela plasmaferese são removidas
do sangue do paciente proteínas que estejam agredindo o corpo indevidamente,
impedindo o indivíduo de andar e até de
mesmo de respirar, como em certas doenças neurológicas. O procedimento é eficaz
em nefrologia, assim como em reumatologia e hematologia. Com a plasmaferese
é possível ajudar pessoas a recobrarem a
saúde afetada por doenças súbitas, de evolução frequentemente fatal ou muito incapacitante. Como nestes casos a luta contra
o tempo pode salvar vidas, recorrer à esta
técnica faz a diferença entre vida e a morte.
CDRB Notícias: O que torna a CDRB uma das
poucas clínicas capazes de realizar a plasmaferese no Brasil?
Ao longo dos seus 25 anos de existência, a
CDRB investiu continuamente em tecnologia de ponta para salvar vidas. Nesse sentido, a plasmaferese é um procedimento que
tem sido praticado e aperfeiçoado regularmente dentro da clínica.

Envie perguntas para cdrbnoticias@cdrb.com.br

