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Fisioterapia

Fique ligado
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CDRB oferece Unidade de Fisioterapia
dentro do setor de hemodiálise

3º Congresso ABCDT Gestão e Saúde
Buzios - RJ
(12 a 14 de abril)
Informações: abcdt@abcdt.org.br

INFORMATIVO DA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA

N e f r o l o g i a

I Jornada Norte Riograndense de Doação/Transplante
de Órgãos – Natal - RN
(13 e 14 de abril)
Informações: (84) 3232-7620/7621

A Acreditação Plena e todas as outras conquistas que

A fisioterapia voltada para pacientes renais crônicos promove maior independência e auto-confiança para as atividades do dia-a-dia. A atividade física bem orientada ajuda a
reduzir a fraqueza muscular, as cãimbras, a falta de ar, as
dormências, além de controlar a pressão arterial e a diabe-

II Nefrominas
Belo Horizonte - MG
(22 e 23 de junho)
Informações: clovis@consulteventos.com.br

programa completo de alongamentos e exercícios para
membros superiores, membros inferiores e treinamentos
de equilíbrio. Com a nova unidade de fisioterapia, a CDRB,
que já investia na atividade física como diferencial para os
pacientes, amplia ainda mais sua abordagem multidisciplinar e se torna a única clínica de nefrologia de Brasília que
disponibiliza uma unidade de Fisioterapia dentro do setor
de hemodiálise.

do atendimento e na qualidade de vida de
nossos pacientes e colaboradores. Nessa
edição destacamos os novos esforços na
busca constante pela superação. A incorporação da assistência farmacêutica especia-

Lucas Tiago S. Santos - Farmacêutico da CDRB

CDRB investe na assistência farmacêutica clínica
para promoção da saúde de seus pacientes

lizada dentro da clínica é um diferencial de
atendimento que consideramos essencial
para o sucesso do tratamento de nossos

mero de medicamentos. Por apresentarem um comprometimento na excreção

corporado foi a implantação de uma Unida-

renal com elevação do nível sanguíneo, esses pacientes ficam mais propícios a

de de Fisioterapia dentro do setor de hemo-

reações adversas, aumento ou redução da eficácia da droga, entre outros, em

diálise. Se antes a CDRB já oferecia serviços

razão de interações medicamentosas, o que evidencia uma maior preocupação

de fisioterapia durante o tratamento, agora

por parte da equipe da CDRB. A fim de assegurar a qualidade e a rastreabilida-

passa ser a única clínica de Brasília com es-
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16 - Ana Cláudia Nunes; 17 - Aniceto José; 22 - Edson Ferreira/
Marayza Karla; 23 - Rui Alves; 28 - Ana Lúcia Souza.

de de medicamentos e materiais hospitalares fundamentais para o tratamen-

trutura para oferecer um programa comple-

to, a CDRB incorporou a assistência farmacêutica em sua rotina de trabalho.

to de exercícios para saúde dos pacientes.

MAIO
04 - Maria Luiza/Simagna Santos; 07 - Maria Augusta;
22 - Antônio Donisete; 23 - Ivan Ribeiro; 24 - Maria Neta;
25 - Ana Amélia; 26 - Ana Carolina.

de medidas de orientação quanto ao uso seguro e adequado de medicamen-

Parabéns
MARÇO
05 - Maíra Rollemberg; 08 - Maria Tereza Costa; 10 - Joanderson Santos; 13 - Giselly Pereira; 15 - Sirlene Moreira.

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

investindo constantemente na excelência

clientes. Outro diferencial recentemente in-

de Fisioterapia ao montar uma unidade exclusiva dentro
do setor de hemodiálise. Uma iniciativa que possibilita um

bem sucedida nos

Pacientes em processos dialíticos muitas vezes necessitam de um grande nú-

tes. Pensando no bem-estar de seus pacientes, a CDRB, em
parceria com ReabVida Fisioterapia, ampliou seus serviços

anos de uma história
motivam a continuar

12th International Symposium on Urolithiasis
Ouro Preto - MG
(9 a 12 de maio)
Informações: www.urolithiasis2012.com
Simpósio de Boas Práticas da Iniciativa Gaúcha de Indicadores
Porto Alegre - RS
(26 de maio)
Informações: www.sbn.org.br/pdf/simposiors.pdf

fazem parte de 25

Foto: Cidu Okubo

V Congresso Sul Brasileiro de Nefrologia
Gramado - RS
(11 a 14 de Abril)
Informações: sgn@portoweb.com.br

Unidade de Fisioterapia da CDRB

V i d a

Editorial

Foto: Divulgação

XVI Congresso Latinoamericano de Nefrologia –
Cartagena de Indias - Colômbia
(18 a 22 de abril)
Informações: www.slanh2012.org/home.php

Orientação Farmacêutica

p e l a

A farmácia clínica estreita a relação do farmacêutico com o paciente, por meio
Boa leitura!

tos, seja na clínica ou em casa, além de análise de prováveis interações entre
medicamentos e também entre medicamentos e alimentos. A assistência far-

Dr. Evandro Reis

macêutica é mais uma diferencial multidisciplinar que a CDRB oferece no aten-

Diretor

dimento prestado ao paciente.
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Nova Recepção
Mais conforto e
tranquilidade para
pacientes

Transplantados
Encontros para
fortalecer amizades
e esclarecer dúvidas

Fisioterapia
CDRB investe em
unidade dentro do
setor de hemodiálise
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Encontro de Transplantados

Dica de Saúde

Fala Doutora

Privacidade e conforto para os pacientes

CDRB fortalece laços de amizade
e orienta pacientes

Carne vermelha em excesso pode prejudicar os rins

Gravidez em pacientes
com insuficiência renal

Quem consome muita

A partir do mês de abril, além do anual Encontro de Transplan-

carne

tados, o serviço de psicologia da CDRB trará orientações educa-

ter maior risco de de-

tivas para pacientes renais crônicos no pré e no pós-transplante

senvolver alguns tipos

por meio de encontros mensais. Durante as reuniões, dúvidas

de câncer renal, segun-

e mitos sobre os procedimentos cirúrgicos serão desvendados

do um estudo feito com

em uma linguagem de fácil compreensão por médicos, enfer-

milhares de adultos nos

meiros e psicólogos, visando amenizar o receio dos pacientes

EUA. O artigo publicado

que irão passar pela cirurgia. Regularmente serão convidados

na revista American Jour-

pacientes receptores e também possíveis doadores.

nal of Clinical Nutrition

pode

meia-idade que consumiam mais carne vermelha tinham 19% a mais de
probabilidade de serem
diagnosticados com câncer nos rins do que aqueles que faziam um consumo

Os pacientes crônicos ganharam mais um ambiente espe-

moderado. A maioria dos americanos consome mais proteína do que o neces-

cialmente projetado para recebê-los antes e depois das

sário, em especial na forma de carne. Comer proteína em excesso pode levar à

sessões de hemodiálise. A nova recepção soma-se às outras

disfunção renal. Substituir o consumo excessivo de carne por uma dieta com

recepções para oferecer ainda mais privacidade, conforto,

mais vegetais e grãos integrais auxilia os rins na eliminação das toxinas do

segurança e tranquilidade para os clientes durante sua pas-

sangue. Além disso, a mudança do consumo de carne para alimentos vege-

sagem pela clínica. Este é mais um investimento para me-

tais pode ajudar na perda de peso e na redução da pressão arterial, dois dos

lhoria da qualidade de vida de todos dentro da CDRB.

principais fatores de risco para a doença renal crônica.

Você sabia?
Uma técnica revolucionária pode significar o fim dos transplantes de órgãos. O cien-

Depoimento

tista da Wake Forest University, Anthony Atala, trabalha em uma técnica que imprime
Foto: Divulgação

tridimensionalmente órgãos humanos, sintetizando-os a partir de amostras extraídas
Foto: Reprodução

do paciente e modelos computadorizados. Técnicas de impressão tridimensional já
são utilizadas em diversos ramos da indústria. Em animais, órgãos criados com esta
técnica foram transplantados e se mostraram plenamente funcionais. Até o momento, a impressora ainda é experimental.

Dia Mundial do Rim
Muitas vezes as doenças renais crônicas são
assintomáticas. Por isso, prevenir é fundamental. Em comemoração ao Dia Mundial do
Rim, a CDRB promoveu a divulgação dos cuiFotos: Divulgação

dados renais junto aos convênios médicos
e participou da caminhada promovida pela
SBN (Sociedade Brasileira de Nefrologia) junto à comunidade no Parque da Cidade.

A CDRB me deu novo ânimo para a vida. Graças ao seu competente
corpo clínico e sua estrutura, nós, pacientes, nos sentimos
mais seguros com relação ao tratamento.

Welinton Gonçalves Monteiro – Sobradinho
Envie seu depoimento com foto para cdrbnoticias@cdrb.com.br
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vermelha

concluiu que adultos de
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Nova recepção

Não raramente os
nefrologistas se deparam com a realidade de uma gravidez em pacientes
sob tratamento dialítico ou até mesmo
em transplantadas.
A diretora da clínica,
Dra. Maria Letícia, fala sobre o tema.
CDRB Notícias: Quais as implicações de uma
gravidez em pacientes com insuficiência renal crônica?
Complicações no período gestacional são
maiores em portadoras de insuficiência renal crônica. A porcentagem de nascimentos
com vida pode variar de 40 à 75%, dependendo das mais diversas situações. Alguns
prognósticos possíveis nessas gestações
envolvem prematuridade e crescimento
restrito. Na realidade, a média da idade gestacional nesses casos é de trinta semanas e
meia. Isto não inviabiliza a sobrevivência
dos recém-nascidos, uma vez que atualmente existem várias unidades de neonatologia com capacitação para acolhê-los, proporcionando-lhes sobrevida fora do útero.
CDRB Notícias: Quais os principais desafios
no acompanhamento destas gestações?
Em uma situação clínica tão delicada, o
grande desafio é manter o ambiente intra-uterino favorável ao feto. Para isso, a CDRB
disponibiliza uma abordagem multidisciplinar que oferece orientação nutricional, psicológica e médico-assistencial e
Terapia Renal Substitutiva (Diálise Peritoneal ou Hemodiálise) de qualidade, idealmente diária, com parâmetros estáveis e
seguros. Paralelamente, ocorre o controle
rígido da pressão arterial, glicose, estabilidade hemodinâmica e demais variáveis
envolvidas. Com este acompanhamento
especializado, as gestantes podem realizar
o sonho de dar à luz a bebês saudáveis.
Envie perguntas para cdrbnoticias@cdrb.com.br

