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Qualidade em Hemodiálise
Foto: Divulgação

CDRB participa de jornada em Higienópolis

Fique ligado
XXVI Congresso Brasileiro de Nefrologia
São Paulo - SP
(5 a 9 de setembro)
Informações: cbn2012@gt5.com.br
Telefone: (11) 3141-0707
www.cbn2012.com.br/

Entre os dias 22 e 23 de junho, a CDRB participou da 1ª Jornada
Integrada de Qualidade em Hemodiálise: da teoria à prática,
promovida pelo Instituto HIGEA no Higienópolis Medical Center,
em Higienópolis-SP. Estiveram presentes o Dr. Evandro Reis (Diretor Executivo), Maria Fernanda Reis (Diretora de Qualidade) e
Everaldo Roberto (Enfermeiro). A jornada abordou temas como
qualidade de vida e bem-estar, tratamentos inovadores, nutrição,
novas tecnologias, exercícios de força, diálise no dia a dia, sexualidade, entre outros. Na ocasião, ficou comprovada a importância
do trabalho da equipe multidisciplinar, composta por médicos,
enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisiote-

Simpósio de Nefrointensivismo
Salvador - BA
(22 de setembro)
Informações: nefrointensivismo@gmail.com

Educação Nutricional

A troca de experiências tem sido
fundamental para
o aprimoramento

VII Congreso Iberoamericano de Nefrologia
Las Palmas de Gran Canaria
(6 a 9 de outubro)
Informações: www.senefro.org/congreso2012/
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de colaboradores, familiares, parceiros e patrocinadores. Além
de muita música, comida e bebida, a festa contou com um animado bingo e com o divertido concurso da rainha da pipoca.

AGOSTO
04 - Lucy Leila Nunes de Souza Silva; 08 - Janaina Silva Souza; 10 - Luciane Pereira V. Montinegro; 12 - Adaiana Fernandes
Davi; 15 - Meyre Matsunaga; 21 - Terezinha Correa da Silva;
23 - Michelle Rodrigues Teodoro; 30 - Klaúdia de Freitas Barboza/ Paulo Sérgio Ferreira Oliveira; 31 - Shirley Pereira Rocha.

OUTUBRO
02 - Denise Jorge Nobre; 03 - Nelly Vânia Raimundo Ferreira;
11 - Andréia Humbelina Rosa da Silva/ Weliston Gomes Silva; 18 - Elayne Silva Coelho; 19 - Luciana Custódio de Souza;
20 - Elisângela Lacerda Modesto; 30 - Luciana Fêlix Gonçalves.

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

mento e para nos
certificarmos

de

há de mais moderno em tratamento
renal no mundo. Continuamente a
CDRB investe em benchmarking, ou
seja, em um processo de comparação dos serviços e práticas entre os

SETEMBRO
01 - Ursula Keller Venis Rodrigues; 04 - Eliane Alves Moreira;
07 - Christiane Rayane Abreu de Lima/ Cosmo de Oliveira;
10 - Mônica Conceição Macedo; 17 - Rosenir Almeida Chaves
Ramos; 18 - Francílio Marco Camelo; 27 - Bruna Nunes Batista;
28 - Severino Marques Ferreira; 29 - Noemia Campelo Alves.

A CDRB realizou sua tradicional festa junina com a participação

do nosso atendi-

que estamos alinhados com o que

XXXVII Congresso da Sociedade Brasileira
de Imunologia
(20 a 24 de outubro)
Campos do Jordão - SP
Informações: cristina@oxfordeventos.com.br

Parabéns

Arraiá anima o ambiente da clínica
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rapeutas e farmacêuticos.
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Maria Fernanda, Dr. Evandro Reis e Everaldo Roberto

N e f r o l o g i a
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XVI Congresso Brasileiro de Nutrologia
Hotel Maksoud Plaza – São Paulo - SP
(19, 20 e 21 de setembro)
Informações: www.abran.org.br/congresso
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mais fortes concorrentes ou clínicas

Elayne da Silva Coelho e Janaina Silva Sousa, nutricionistas da CDRB

CDRB estimula a alimentação balanceada para
pacientes renais
Um dos grandes diferenciais para o êxito do tratamento dos doentes renais é a ingestão de nutrientes diversificados e em quantidades adequadas.
O sucesso depende muito da compreensão, motivação e determinação
individual dos pacientes. É necessário adequar as orientações ao nível de
conhecimento e de entendimento de cada cliente. Pensando nisso, o Serviço de Nutrição da CDRB desenvolveu, em parceria com os estagiários da
faculdade Anhanguera, o Programa de Educação Nutricional. Iniciado no
mês de abril, o encontro acontece mensalmente por meio de atividades lú-

reconhecidas mundialmente. Nesta
edição, destacamos a visita realizada
ao James A. Haley Veterans’ Hospital,
em Tampa, Flórida. Além do benchmarking, os profissionais da CDRB participam regularmente de congressos e
jornadas de hemodiálise, no Brasil e no
exterior. Essa política de aprimoramento permite à CDRB vislumbrar melhorias e manter um nível de excelência já
reconhecido por nossos clientes e pela
classe médica.

dicas individualizadas ou em grupos, que orientam, reforçam e principalmente motivam os pacientes a compreenderem o tratamento e melhorarem

Boa leitura!

a sua qualidade de vida. Dentre os temas já abordados estão: nutrição para
pacientes em hemodiálise (abril); atenção para alimentação fora de casa

Dr. Evandro Reis

(maio); orientações sobre o consumo de líquidos para pacientes em hemo-

Diretor

diálise (junho); insuficiência renal crônica x fósforo (julho).
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Benchmarking
CDRB realiza
intercâmbio com
hospital americano

Vida Saudável
Programa Medida
de Valor estimula
reeducação alimentar
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Fala Doutora

Benchmarking nos EUA para aprimoramento de técnicas dialíticas

Fast food e alimentos industrializados
são inimigos dos rins

A importância da imunização
em pacientes com IRC

A falta de tempo decorrente do excesso de trabalho tem gerado muito des-

As doenças infecciosas resultam em risco
significativo de morbimortalidade
em
pacientes portadores
de IRC (Insuficiência
Renal Crônica). Exposição ao ambiente
hospitalar, circulação
extracorpórea e anormalidades imunológicas aumentam a incidência. A diretora
da clínica Dra. Maria Letícia fala sobre o
tema.
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Dica de Saúde
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Intercâmbio de experiências

cuido com a alimentação. Os embutidos, enlatados, fast food e congelados
são mais fáceis e rápidos de serem consumidos, o que tem feito deles a prinMaria Fernanda (CDRB), Joe Batista (Gambro), Rosemary Gonzalez ( James A. Haley Veterans’ Hospital)

Visando aprimorar suas técnicas dialíticas, a CDRB realizou

lhorá-la ou aprimorar uma função semelhante. O foco da

uma visita de benchmarking aos Estados Unidos, no espaço

visita consistiu na análise do gerenciamento de riscos no

destinado à hemodiálise do James A. Haley Veterans’ Hos-

controle de infecções nas técnicas de terapia renal substi-

pital em Tampa, Florida. O benchmarking é um processo

tutiva. Houve o compartilhamento de dados e indicadores

positivo e proativo por meio do qual uma empresa exami-

das instituições, com ganho significativo por meio da dis-

na como outra realiza uma função específica, a fim de me-

seminação de melhores práticas e experiências de sucesso.

cipal escolha das pessoas. O problema é que esses alimentos carregam uma
quantidade muito grande de sódio, o que pode ser tão prejudicial à saúde
quanto as gorduras e os açúcares em excesso pois o sódio em grande quantidade pode aumentar o risco de cálculo renal. Os rins têm capacidade limitada
de filtrar e excretar o sódio e o seu consumo elevado sobrecarrega suas funções e compromete o desempenho renal. Portanto, é importante ter cuidado
para não viciar o paladar em alimentos muito condimentados. Fique de olho
nas informações nutricionais presentes nas embalagens e procure uma alimentação mais natural, balanceada e saudável.

Você sabia?
Depoimento

A seleção da Polônia, anfitriã da fase final do Campeonato Europeu de 2012, reserva
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em exame médico antes de assinar contrato com o time alemão Colônia, em janeiro
de 2011. Mas a condição incomum não afetou seu futebol. “Ele só vai ao banheiro duas
vezes mais do que as outras pessoas”, declara sua mãe. Atualmente, o jogador defende
o time inglês Wolverhampton Wanderers.
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várias curiosidades. O jogador Slawomir Peszko tem quatro rins, algo que só descobriu
A CDRB oferece um atendimento diferenciado. A equios equipamentos são de
como o serviço de transporte
solidário de clientes e a unidade individualizada de multimídia fazem toda a diferenCom o objetivo de promover a qualidade de vida dos colaboradores,
a CDRB lançou o Medida de Valor,, um programa de reeducação
alimentar que incentiva uma vida saudável voltada à
prática de atividade física e emagrecimento. Ao final

Apesar de melhorias nas práticas de controle de infecção e das técnicas em diálise,
bactérias e infecções virais ainda são uma
das principais causas de morbidade e mortalidade entre os doentes renais. Além de
apresentarem sistema imunológico deprimido, esses pacientes são submetidos frequentemente a procedimentos invasivos
como punções arteriovenosas, implantação
de cateteres, contato sanguíneo através
de capilares, entre outros. Vários estudos
demonstram que essas infecções podem
resultar entre 30 a 36% das mortes em pacientes em diálise prolongada. Grande parte delas são evitáveis por meio da administração da imunização adequada.

pe é muito bem preparada,
última geração e detalhes

Vida saudável

CDRB Notícias: Qual a importância da imunização em pacientes com insuficiência renal
crônica?

ça. O serviço de fisioterapia
ajuda muito no tratamento.
Os médicos são experientes e

do programa, o colaborador com maior percentual

muito confiáveis. A Dra. Letí-

de perda de peso será premiado com o valor total

cia é hours-concours.

arrecadado com as mensalidades pagas por todos.
É mais uma ação da CDRB para fortalecer a cultura de

Paulo Monteiro de Souza Filho – Lago Norte

uma vida saudável entre seus colaboradores.

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

CDRB Notícias: Que tipo de imunização é mais
indicada para os pacientes renais crônicos?
Existem recomendações específicas para
imunização tanto do paciente em tratamento conservador quanto daquele em terapia renal substitutiva. Imunizações apropriadas para hepatite B, pneumococus 23,
influenza, tétano e varicela podem reduzir
significativamente o risco de complicações
graves. Estratégias de controle de infecções
individualizadas devem ser traçadas para
cada paciente no início do curso de doença
renal progressiva, de preferência antes que
o paciente inicie a diálise.
Envie perguntas para cdrbnoticias@cdrb.com.br

