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Dia Mundial do Rim

Fique ligado

Imagem: Rede Globo

CDRB promove cuidados com os rins
na mídia e junto à população

XVI Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica
Campinas - SP
(27 a 30 de abril)
Informações: www.nefropediatria2013.com.br
Curso de Nefrologia UNIFESP 2013
Jornada Oswaldo Ramos
São Paulo - SP
(15 a 17 de maio)
Informações: www.congressomineironefro2013.com.br
10º Congresso Mineiro de Nefrologia e
1º Simpósio Mineiro de Transplante Renal
Belo Horizonte - MG
(29 de maio a 1º de junho)
Informações: (11) 5904-1680

INFORMATIVO DA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA

N e f r o l o g i a

Programa Individual de Atendimento – PIA

Como acontece tradicionalmente, a CDRB realizou atividades
em comemoração ao Dia Mundial do Rim, que aconteceu em
14 de março. Logo no início do dia, o diretor da clínica – Dr.
Evandro Reis – concedeu entrevista ao programa Bom Dia DF
da Rede Globo (para conferir a entrevista acesse: http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-df/v/especialista-da-dicas-de-cuidados-com-os-rins/2458665). Mais tarde, a equipe
da CDRB esteve no Conjunto Nacional para promover os cuidados com os rins junto à população. Além da aferição da pressão
arterial e medição de circunferência abdominal, houve preenchimento de formulário de triagem da Sociedade Brasileira de
Nefrologia e distribuição de panfletos com dicas de prevenção.

2ª Jornada Integrada de Qualidade em Hemodiálise
Higienópolis - SP
(27 a 29 de junho)
Informações: www.jornadahemodialise.com.br

ferenciais da CDRB

Foto: Divulgação

dada

capacidade

multidisciplinar de
atendimento. Nossos objetivos são
compartilhados e as diferentes habilida-

EMERGÊNCIA

des dos nossos colaboradores são encoMUITO URGENTE

rajadas. Graças a essa cultura bem sucedida, pudemos reestruturar e aprimorar

URGENTE

nosso Programa Individual de Atendi-

Parabéns
ABRIL
12 - Rosineide Lopes Sales; 13 - Vanessa Oliveira Valadão; 16 - Ana Cláudia Nunes Souza; 17 - Aniceto José da Rocha; 20 - Elisonia Nunes da
Silva; 22 - Edson Ferreira de Souza; 23 - Rui Alves Neves.

NÃO URGENTE

JUNHO
02 - Gustavo Vieira De Mello Chaves; 07 - Aglaine Fogaça de Souza; 08 - Adélia Alves Ferreira Galvão/José Dorgival de Azevedo;
09 - Djânio Ricardo Martins da Costa; 10 - Damares Cintia dos Santos; 12 - Simone Resende da Silva; 14 - Welhys Dias Soares da Silva;
22 - Noêmia Alves Lopes; 25 - Maria de Jesus do Nascimento.
JULHO
02 - Paula Sílvia Rodrigues; 05 - Diva Maria Carvalho Pereira;
10 - Olerrandro Basília da Silva/Renato Epaminondas Bezerra;
17 - Patrícia Silva Araújo; 20 - Marcidio Raimundo Martins de Sousa;
30 - Andreia Maciel dos Santos/Maria Joice Dantas Pereira.

mento – PIA. A partir de agora, além de
beneficiar os pacientes em estado crítico,
os atendimentos do PIA serão voltados

A CDRB reestruturou seu Programa Individual de Atendimento-PIA. Agora,

para ações de prevenção e para agilizar o

além dos pacientes em estado crítico, o programa ampliou as ações de pre-

atendimento a pacientes com diferentes

venção e promoveu a melhoria do atendimento com base no famoso Proto-

graus de necessidades. O objetivo final

colo de Manchester. Criado na Inglaterra, o protocolo estabelece uma triagem

é um só: beneficiar os nossos clientes.

com base nos sintomas, classificando os doentes por cores que representam

Destacamos também a nossa já tradi-

a gravidade e o tempo de espera para o atendimento (vide figura). No caso

cional participação no Dia Mundial do

da CDRB, a equipe multidisciplinar definiu critérios por área para classifica-

Rim, levando conhecimentos de nefro-

ção do risco. Assim, dependendo da quantidade de ítens assinalados, a cada

logia e prevenção para a comunidade

paciente é atribuída uma das cinco faixas de nível de risco representadas

do Distrito Federal.

pelas seguintes cores: azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Essa triagem
é realizada mensalmente após as visitas multidisciplinares no leito. A partir
dela, são traçadas as metas individuais de cada área para o acompanhamento dos pacientes. Esse trabalho ganha força pela característica multidisciplinar da equipe da CDRB, onde os objetivos compartilhados e as habilidades
complementares permitem a melhoria contínua do atendimento.

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

é a nossa consoli-

POUCO URGENTE

MAIO
01 - Jaqueline Mariano dos Santos; 04 - Maria Luiza Santana dos
Santos; 07 - Maria Augusta Pereira da Silva; 08 - Waldirene Vieira de
Faria; 22 - Antônio Donizete Rodrigues; 23 - Ivan Ribeiro da Silva;
25 - Ana Amélia da Silva Pereira; 26 - Ana Carolina Marques Costa;
31 - Edilane Ferreira De Sousa.

Equipe da CDRB em campanha de conscientização no Conjunto Nacional

Um dos grandes di-

Foto: Cidu Okubo

23ª Reunião Científica da Sociedade Européia de
Hipertensão (ESH): “Hipertensão e Proteção Cardiovascular”
Milão - Itália
(14 a 17 de junho)
Informações: www.esh2013.org

V i d a

Editorial

CDRB investe na melhoria e ampliação dos serviços

World Congress of Nephrology 2013
Hong Kong - China
(31 de maio a 4 de junho)
Informações: www.wcn2013.org
Dr. Evandro Reis dá dicas de saúde renal em entrevista à Rede Globo

p e l a

Boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor
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Dica de Saúde
Saiba como evitar os
abusos nutricionais
nas festas juninas

Fala Doutora
A importância da
água tratada para
a hemodiálise

Dia Mundial do Rim
CDRB promove
cuidados renais na
mídia e nas ruas
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Dica de Saúde

Proteja seus rins, salve seu coração!

Fala Doutora

Festas Juninas: cuidados com a alimentação

CDRB realiza palestra na Embaixada do Canadá

A importância da água tratada
para hemodiálise

A diretora da CDRB,

Foto: Divulgação

Com a proximidade das festas juninas, o paciente em hemodiálise pode perder o controle com a grande oferta de guloseimas e
sair da dieta recomendada. O serviço de nutrição da CDRB dá dicas para garantir a diversão sem colocar em risco a saúde dos rins:

Dra. Maria Letícia,
ministrou

palestra

na Embaixada do

• A quantidade diária de fósforo (800 a 1.200
miligramas) e de potássio (1 a 3 gramas) não
deve ser ultrapassada.

drome que envolve,
simultaneamente,

• Cuidado com os alimentos à base de leite e coco.

de forma aguda ou
crônica, a interação

• Evite consumir mais de um alimento que contenha
amendoim e carnes em geral.

entre o coração e os
rins. Esta síndrome

• Não adicione sal ao milho verde cozido, pipoca
e outros.

recebe o nome de
Síndrome Cardiorenal, sendo classificada em 5 tipos. Foram analisadas as
causas destas alterações e as possíveis medidas a serem adotadas quan-

• Evite frituras (pastel, coxinha, churros, batata frita, etc).

to à sua prevenção e abordagem terapêutica. A literatura tem salientado a

• Cuidado com embutidos (salsicha, linguiça), além da carne seca e da
carne de sol, que são ricos em sódio (sal) e causam aumento da sede.

ocorrência de morte cardiovascular em 50% dos pacientes portadores de
déficit de função renal. Portanto, trata-se de um assunto de grande interes-

• Leve e utilize o quelante (carbonato de cálcio ou renagel) para festa.

se não só para a classe médica, mas também para a população em geral.
Em complemento ao slogan da CDRB “Nefrologia pela Vida”, ressaltamos o

• Evite tomar refrigerante à base de cola e bebidas alcoólicas.

tema “Proteja seus rins, salve o seu coração!”

• Cuidado com o excesso de líquidos. Lembre-se da sua recomendação diária.

Depoimento

Um rim criado em laboratório foi transplantado para animais e começou a produzir
urina, afirmam cientistas norte-americanos. A técnica, desenvolvida pelo Hospital
Geral de Massachusetts e apresentada na publicação Nature Medicine, consiste em

Foto: Reprodução

reconstruir o rim a partir de células retiradas do próprio paciente, evitando assim a
rejeição do novo órgão pelo sistema imunológico. Isso possibilitaria o aumento considerável do número de órgãos disponíveis para transplante. Pesquisadores de medicina regenerativa afirmam que a técnica representa uma enorme promessa.

Espaço do leitor
Fiquei impressionado com a

Estive no Congresso Brasileiro de

Fiquei feliz ao ver o Dr. Evandro

estrutura e com a atenção do

Nefrologia e apreciei os trabalhos

no Bom Dia DF da TV Globo. Valeu

atendimento dos profissionais

apresentados pela CDRB.

pela entrevista e pelas dicas!

Cláudia Dante – São Paulo - SP

Alex Vargas – Riacho Fundo

da CDRB. Parabéns!
Antero Gomez – Água Claras

Dra. Maria Letícia, Dra. Neila e
colaboradores
da CDRB,

Foto: Arquivo de família

Você sabia?

Somos muito gratos pelo cuidado
que vocês tiveram com nosso
pai nesses oito
anos. Obrigada
pelo acolhimento
diário, pelo carinho e dedicação recebidos constantemente de todos vocês, muito obrigado.
Gostaríamos que soubessem que nas horas do dia que ele passava com vocês,
ele se reabastecia de vida. Graças a essas horas, às vezes horas difíceis, ele pôde
estar presente nos momentos que foram os mais felizes da sua vida: participou
da gestação e do nascimento de seus sete últimos netos, casou filhos, netos e sobrinhos, reencontrou amigos e parentes, conviveu, mais intensamente do que
nunca, com quem mais amava.
Confiamos que na outra vida ele esteja dando seu testemunho e que chuvas
de graças serão derramadas sobre cada um de vocês.
Com gratidão,

Foto: Cidu Okubo

Canadá sobre a sín-

Durante o tratamento
hemodialítico, o sangue do paciente é exposto a uma grande
quantidade de água,
em torno de 120 a
192 litros. Por isso,
a água utilizada nas
sessões de hemodiálise precisa passar por um rigoroso processo
de purificação a fim de evitar a possibilidade
de contaminação. A diretora da clínica, Dra.
Maria Letícia, fala sobre o tema.
CDRB Notícias: Como é realizado o tratamento de água na CDRB?
O tratamento é feito por meio de rigorosos
processos e equipamento de osmose reversa de última geração para produzir água “on
line” sem necessidade de tanque de armazenamento e com um sistema de desinfecção
térmica automatizado, reduzindo para quase zero a possibilidade de contaminação por
endotoxinas, bactérias, produtos químicos e
outros micro-organismos.
CDRB Notícias: Em que consiste o sistema de
Osmose Reversa?
Inicialmente, a água potável é submetida ao
pré-tratamento que consiste em uma série
de filtros: filtro de areia, para reter partículas
sólidas (areia, ferro, sílica); filtro abrandador,
para reter íons (cálcio, fósforo, magnésio,
etc); filtro de carvão ativado, para absorver
cloro, derivados e compostos orgânicos
(óleo, pesticidas e fertilizantes). Finalmente, acontece a etapa da osmose reversa, em
que a água pré-tratada é submetida por
pressão de uma membrana impermeável
a solutos para transformá-la em água pura,
ou seja reter íons (alumínio, flúor), endotoxinas, bactérias e outros micro-organismos.
Do ponto de vista físico, químico e bacteriológico, a Osmose Reversa é o processo mais
eficaz para o tratamento adequado da água
dialítica, o que propicia segurança, qualidade e tranquilidade para nossos clientes.

Família de Celso Faustino – março de 2013
Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br

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

Envie perguntas para cdrbnoticias@cdrb.com.br

