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Nova política é implementada para
satisfação dos colaboradores

XV Congresso Brasileiro de Nutrologia
XVI Conferência sobre Obesidade e Síndrome Metabólica
VIII Conferência de Direito Humano a Alimentação Adequada
IX Annual Meeting International Colleges for
Advancements of Nutrition - Maksoud Plaza – São Paulo - SP
(21 a 23 de setembro)
Informações: www.abran.org.br/congresso

INFORMATIVO DA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA

N e f r o l o g i a

XII Congresso Brasileiro de Transplantes – Belém - PA
(1 a 5 de outubro)
Informações: www.congressoabto.org.br

A CDRB formalizou sua Política de Atração e Retenção de Talentos.
Essa iniciativa inclui o Programa de Educação Continuada complementada por convênios com instituições de ensino para formação
de funcionários e dependentes em diversas áreas e com descontos
significativos. Além disso, a implantação do Programa de Qualidade de Vida trouxe orientação financeira e nutricional; oficinas de
controle do stress; avaliação ergonômica; ginástica laboral; e orientação para prática de atividades físicas. Vários setores da clínica se
envolveram para garantir os resultados. Dentre eles: Gestão de Pessoas, CIPA, Fisioterapia, Financeiro e Enfermagem.

Foto: Divulgação

Congresso Europeu de Nefrologia

XVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes
Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília-DF
(19 a 22 de outubro)
Informações: www.diabetes2011.com.br
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Palestra de orientação nutricional da Política de Atração e Retenção de Talentos

I Jornada de Diálise Peritoneal do Distrito Federal
Auditório do HRAN – Brasília - DF
(15 de outubro)
Informações: www.sbndf.org.br

Inauguração de nova ala amplia a
capacidade de atendimento da CDRB

IV Congresso Sul Brasileiro de Nefrologia – Curitiba - PR
(21 a 23 de outubro)
Informações: www.jz.com.br
IV Curso de Atualização em Insuficiência Renal Aguda
Instituto Sírio-Libanês – São Paulo - SP
(21 a 23 de outubro)
Informações: 11 3155-8800
IX Congresso da ALANEPE – São Paulo - SP
(27 a 29 de outubro)
Informações: juliawsouza@terra.com.br
6th Congress of Nephrology in Internet – São Paulo - SP
(15 a 30 de novembro)
Informações: www.cin2011.uninet.edu

Parabéns
SETEMBRO
04 - Eliene Moreira; 08 - Ângela Souza; 10 - Mônica Macedo;
12 - Francélio Camelo; 17 - Rosenir Ramos; 18 - Lindalva Cunha;
27 - Bruna Batista
A diretora da CDRB, Dra. Maria Letícia com o britânico Dr. Davenport

Em busca dos mais recentes avanços para melhoria da qualidade dos
procedimentos de diálise, a Dra. Maria Letícia esteve no Congresso
Europeu de Nefrologia, realizado recentemente em Praga. Dentre
os renomados profissionais que participaram dos debates estava o
Dr. Davenport, de Londres, atuante no manuseio clínico de Injúria
Renal Aguda, hemodiálise, hemodiafiltração e diálise peritoneal.

12 novos leitos garantem ainda mais
qualidade de vida para os pacientes da clínica

OUTUBRO
03 - Nelly-vânia Ferreira; 11 - Andréia da Silva/ Weliston Silva;
19 - Luciana de Souza; 20 - Elizângela Modesto; 22 - Márcia
Guimarães/Maria Helena Antunes; 23 - Michele Teodoro; 30 Luciana Félix

A CDRB ampliou ainda mais sua capacidade de atendimento. No último mês de

NOVEMBRO
04 - Christiane de Lima ; 12 - Luciene de Assis; 17- Maria Aparecida Freitas/Renata Silva; 27 - Railson da Silva; 30 - Elizafã
Almeida/Lilian Pereira

amplia para oito o número de leitos para atender a pacientes com esse perfil.

agosto, uma nova ala foi inaugurada com doze leitos exclusivos para pacientes
conveniados. Desses, quatro são equipados com camas automatizadas de última geração destinadas aos clientes mais debilitados fisicamente. Assim, a CDRB

V i d a

Ao longo do tempo
e, principalmente
nos últimos anos,
a CDRB se consolidou como uma clínica de nefrologia
diferenciada. Isso
nos rendeu muitos
elogios e o reconhecimento de clientes
e da classe médica em geral. Mas se o
que nos trouxe até aqui foi a inquietação e a busca constante pela superação,
não poderia ser diferente agora. Por isso,
inauguramos uma nova ala com leitos
especiais e instalações que ampliaram
a nossa capacidade de atendimento e a
qualidade de vida para todos dentro da
clínica. Isso nos faz cada vez maiores, o
que exige ainda mais organização e capacidade de gerenciar processos. Nesse
sentido, destacamos o alto investimento em tecnologia para integração de informações de todos os setores da CDRB,
o que confere mais agilidade e confiabilidade nos serviços prestados. Tudo
isso vem sendo reconhecido e estamos
avançando definitivamente rumo ao
nosso processo de Acreditação.
Boa leitura!

A nova ala oferece ainda um novo refeitório, uma nova sala de emergência,
uma nova unidade de atendimento para médicos e enfermeiros e um espaço
exclusivo para fisioterapia, com equipamentos de ponta para complementar o

Dr. Evandro Reis
Diretor

programa de reabilitação realizado durante as sessões de hemodiálise.

Expediente
CDRB Notícias é uma publicação
da Clínica de Doenças Renais
de Brasília distribuída aos pacientes e profissionais/estudantes de medicina.
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Fique ligado
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Talento reconhecido
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Transporte Seguro
Motoristas recebem
treinamento especial
para emergências
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para aprimorar gestão
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Retenção de Talentos
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Tecnologia em favor da medicina

Dica de Saúde

Motoristas recebem treinamento e kits
de primeiros socorros para doentes renais

CDRB investe em tecnologia de ponta
para aprimorar a gestão de processos

A ingestão de café pode causar infecção urinária?

Fala Doutora
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Transporte Solidário e Seguro

As doenças renais
podem alterar o metabolismo mineral e
ósseo dos pacientes.
Novos medicamentos no mercado brasileiro (Paricalcitol e
Cinacalcete) representam significativos
avanços para minimizar essas desordens.
A diretora da clínica, Dra. Maria Letícia, fala
sobre o tema.
CDRB Notícias: O mau funcionamento dos rins
pode afetar os ossos?

Para maior qualidade, conforto e segurança dos pacientes

A CDRB investiu em um novo sistema de software, onde to-

durante o transporte solidário, os motoristas da CDRB rece-

dos os processos são integrados. Uma clínica de grande por-

beram treinamento especializado em Direção Defensiva e

te como a CDRB é uma organização complexa pela sua varia-

Primeiros Socorros. Além de ampliar sua percepção quanto

bilidade de processos. Por isso, necessita de um sistema de

O café pode até não causar infecção urinária mas pode intensificar os seus

à necessidade de respeito às normas de trânsito e direção em

gestão que possa facilitar o fluxo de informações entre todos

sintomas. A cafeína encontrada na bebida pode irritar a bexiga e aumen-

situação de risco, os motoristas receberam kits de primeiros

os setores e integrar todos esses processos. Essa integração

tar a vontade de urinar. Como resultado, sintomas como queimação e dor

socorros com ítens essenciais para socorro básico de pacien-

elimina dados redundantes e retrabalho, garante a confiabili-

ao urinar são percebidos. Por isso, enquanto recebe tratamento, o paciente

tes renais em ocorrências primárias até o deslocamento para

dade das informações e proporciona aos gestores uma visão

com quadro de infecção urinária deve evitar o café e ingerir água e líquidos

o atendimento hospitalar.

global da organização.

claros para ajudar a diluir a urina, tornando mais confortável a micção.

Você sabia?
O Hospital Municipal São José, em Joinville, Santa Catarina, realizou o transplante

CDRB Notícias: Isto significa que também há
uma relação entre a doença renal, ossos e o
coração?

Depoimento

sofria havia dez anos de diabetes, o que culminou em insuficiência renal há cinco

Fonte: G1

anos. “Deu tudo certo, meu pai está em recuperação”, afirmou o filho do casal, Mauro, 18. “Ela é maravilhosa, dela eu esperava isso, ela é incrível, quem convive com ela
não acha nada demais”, disse ele sobre a doação.

Espaço do leitor
Sou extremamente grato à CDRB

Gosto muito de beber café e ouvi

Quero publicamente parabenizar

por tratar com tanta atenção e

dizer que esse hábito pode causar

a equipe da CDRB pela qualidade e

carinho ao meu pai que precisou

infecção urinária. Gostaria de saber

atenção dispensada aos pacientes

dos serviços de diálise da clínica.

se é isso procede. Obrigada.

antes, durante e após a diálise.

Fernando Neto – Octogonal

Patrícia Castro Reis – Valparaíso

Wellington Alves Miranda – Parkway

Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Patrícia, leia a coluna Dica de Saúde e
entenda um pouco melhor os efeitos da
ingestão de café para o aparelho urinário.

Sou paciente renal há mais de
20 anos. Realizo atividades de
lazer que até então seriam consideradas proibidas para um paciente no meu estado clínico. Por
utilizar cateter em decorrência
do tratamento com CAPD, sou
obrigado a tomar cuidados especiais na região abdominal. Com a
ajuda de familiares, passo álcool
em toda extensão abdominal e a
envolvo em papel filme com total aderência. Em seguida, visto
uma roupa de neoprene utilizada por mergulhadores e surfistas e usufruo
dos benefícios da minha piscina. A minha determinação combinada com
o acompanhamento da CDRB são fundamentais para a realização desse
tipo de atividade essencial para manutenção da minha qualidade de vida.
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de rim de Rosmari da Silva Noronha, 49, que decidiu doar o órgão ao ex-marido,
Osório Noronha, 53, de quem é separada há 16 anos. Conforme a família, Osório

Sim. Os rins exercem um importante papel
no controle do metabolismo ósseo. Sua deficiência leva à uma menor produção de vitamina D e à uma desregulação do metabolismo do cálcio e de outros elementos, com
prejuízo a vários sistemas do corpo, não se
restringindo apenas aos ossos. São afetados
também a glândula paratireóide, as artérias
e o coração, propiciando eventos de morte
súbita (pela deposição de cálcio em locais
aonde não há osso, como nas artérias do
coração).

Sim. Atualmente, denominamos de síndrome cardiorenal o envolvimento simultâneo
dos rins/coração, podendo ocorrer de forma
aguda ou crônica. Aproximadamente 50%
dos pacientes com doença renal crônica
morrem a partir de um evento cardiovascular. Esta morbidade é multifatorial, sendo
que o distúrbio mineral e ósseo é um dos
responsáveis por estes eventos.
CDRB Notícias: Como estas novas medicações
podem ajudar?

Carlos Alberto Moreira – Lago Sul

Repondo a vitamina D e restaurando o controle do cálcio no organismo por aumentar a
sensibilidade de seus receptores e minimizar
as desordens ósseas, metabólicas e cardiovasculares secundárias ao funcionamento
deficiente dos rins. Portanto, protegendo os
rins, estaremos salvando nosso coração.

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

Envie perguntas para cdrbnoticias@cdrb.com.br

