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Sustentabilidade

Fique ligado

CDRB aprimora práticas compromissadas
com o desenvolvimento sustentável

Clinical Epidemiology Symposium
Curitiba - PR
(21 a 23 de novembro)
Informações: medicina.renal@yahoo.com.br

a qualidade de vida das futuras gerações, a CDRB estabelece como compromisso o
desenvolvimento sustentável
de suas atividades, buscando
equilibrar oportunidades de
negócio com responsabilidade social, econômico-financeira e
ambiental. Para isso, a clínica aperfeiçoou em sua rotina o uso
racional dos recursos, a prática de ações de inclusão social e
a otimização e o aprimoramento dos sistemas de gestão para

I N F O R M AT I V O D A C L Í N I C A D E D O E N Ç A S R E N A I S D E B R A S Í L I A

Pensar Mineiro 2013 – Sociedade Mineira de Nefrologia
Salvador - BA
(26 a 28 de novembro)
Informações: (31) 3247-1616

N e f r o l o g i a

Filtros Capilares novos a cada sessão

I Jornada Brasil Central de Nefrologia
Brasília - DF
(29 de novembro a 1 de dezembro)
Informações: sbnregionaldf@gmail.com
IX Encontro Interdisciplinar de Prevenção da Doença Renal Crônica
Juiz de Fora - MG
(5 e 6 de dezembro)
Informações: www.sbn.org.br

preservação do meio ambiente.
1º Congresso do Sistema Brasileiro de Transplantes
Brasília - DF
(5 a 7 de dezembro)
Informações: www.congressosbtransplantes.com.br

Descontração durante as sessões
de hemodiálise
No dia 29 de agosto foi comemorado o Dia do Cliente CDRB.
A fim de proporcionar momentos de bem estar e descontração
durante as sessões de hemodiálise, além de motivar os clientes
para melhor adesão ao tratamento, foram realizados sorteios
de brindes e oferecidos lanches diversificados preparados pela
nossa equipe de nutrição.

45th Course on Advanced in Nephrology, Dialysis and
Transplantation
Milão - Itália
(5 a 8 de dezembro)
Informações: http://www.fondazionedamico.org

Parabéns
OUTUBRO
2 - Denise Jorge Nobre ; 3 - Nelly Vânia Raimundo Ferreira; 11 - Weliston Gomes Silva; 18 - Elayne da Silva Coelho; 19 - Luciana Custódio
de Souza; 20 - Elisângela Lacerda Modesto; 27 - Bruno Marlos de
Paiva Almeida; 30 - Luciana Goncalves Félix.

Para realizar a hemodiálise, é necessário fazer o sangue passar por filtros ca-

NOVEMBRO
2 - Maria Fernanda de Azevedo Reis; 3 - Leila Maria Olinto de Oliveira;
4 - Christiane Rayane Abreu de Lima/Sabrina Fernanda Camara de
Deus; 5 - Elza Gonçalves Martins; 17 - Renata Ribeiro da Silva;
18 - Cristiane Maria Teixeira; 25 - Maria Elisa Batista Ribas; 26 - Alcianira Silva Reis Gomes; 27 - Railson Pereira da Silva; 28 - Dr. Evandro
Reis da Silva Filho; 30 - Elizafa de Souza Almeida.

tar, passa por dentro desses capilares. É justamente essa passagem que filtra

DEZEMBRO
3 - Cléia Pinheiro Freire; 9 - Gerli Sousa Santos Leandro/Luciano Tenório Karashima; 12 - Maria José Soares de Oliveira; 13 - Luzia Aparecida
Pereira Pinto; 15 - Everaldo da Silva Roberto; 21 - Luciana Ferreira da
Paixão; 23 - Elenita Pereira da Silva; 26 - Tiago dos Reis Leite; 27 - Rosana Guimarães da Silva Lima; 29 - Márcia Helena Guimarães.

pilares, também chamados de dialisadores. Eles ganham esse nome porque
são formados por um monte de tubos bem pequenos e mais finos do que um
fio de cabelo. O sangue do paciente é retirado pela máquina e, antes de volo sangue. Apesar de o Ministério da Saúde autorizar a reesterelização dos capilares, a CDRB supera suas exigências e as do Serviço Nacional e Distrital de
Vigilância Sanitária ao utilizar em todos os seus pacientes, conveniados ou
atendidos pelos SUS, filtros capilares de alta qualidade, fabricados exclusivamente para utilização única e descartados após cada sessão de hemodiálise.
Essa rotina diminui significavelmente as complicações que habitualmente
ocorrem com os pacientes renais, reduzindo a médio e longo prazos, o custo
global do tratamento. A nossa política interna de não reutilização dos filtros
capilares para todos os pacientes atendidos reflete a valorização da segurança e da qualidade do tratamento dos nossos clientes e da consolidação dos

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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Dia do cliente

p e l a

V i d a

Editorial

CDRB supera exigências sanitárias e utiliza somente
ﬁltros novos em sua rotina interna de atendimento

Foto: Cidu Okubo

Com o objetivo de aprimorar

Trabalhar continuamente para consolidação dos nossos
objetivos estratégicos tem sido um diferencial para que
sejamos reconhecidos como uma
das mais bem sucedidas clínicas de nefrologia do Brasil. Para isso, a CDRB não
se contenta com as conquistas recentes e busca superar-se, sempre. Nessa
edição destacamos a rotina interna de
não reutilizar nossos filtros dialisadores,
mesmo que a reesterilização seja autorizada pelas autoridades sanitárias. Assumimos, inclusive, um alto custo para
utilização única dos filtros capilares para
os pacientes do Sistema Único de Saúde
– SUS. O objetivo final é a segurança e
a qualidade do atendimento a todos os
nossos clientes. Outro destaque dessa
edição é o lançamento das nossas novas ferramentas de comunicação digital: um novo e reformulado site e o perfil oficial da clínica no Facebook. Esses
canais de comunicação nos aproximam
ainda mais de nossos clientes, colaboradores, parceiros e da comunidade em
geral.
Bons cliques e boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor
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Comunicação Digital
Novo site da CDRB
e perfil do Facebook
entram no ar

Fala Doutora
A incidência de
pedras nos rins
durante o verão

Sustentabilidade
CDRB se compromete
com o desenvolvimento
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CDRB na rede

Dica de Saúde

Fala Doutora

Novo site e perfil do Facebook aproximam ainda mais a CDRB da comunidade

Cigarro está ligado a 70% dos casos de câncer
de bexiga, aponta estudo

A incidência de pedras nos
rins durante o verão
Fonte G1

Foto: Reprodução

Já estão no ar o novo site e o perfil oficial da
CDRB no Facebook. O novo site traz um design totalmente renovado, mais moderno,
completo e funcional. Com dicas de saúde,

Foto: Cidu Okubo

notícias, depoimentos, versão digital de
todas as edições do CDRB Notícias, além
de outros conteúdos, o site possui padrão
responsivo de design, ou seja, é capaz de
adaptar-se ao dispositivo utilizado, e ser visualizado de forma personalizada no computador, tablet ou celular.
E, para manter um canal de comunicação
ainda mais interativo e imediato com pa-

Um levantamento feito pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

cientes, colaboradores, parceiros e fornece-

(Icesp) com 2.500 homens e mulheres operados de tumor na bexiga entre

dores, o perfil oficial da CDRB no Facebook

2009 e 2012 aponta que um em cada sete pacientes era fumante ou já havia sido. Segundo o coordenador do serviço de urologia do Icesp, Marcos

traz atualizações constantes das principais

Dall’Oglio, o tabagismo é um dos principais fatores de risco para a doença.

ações da clínica. Venha nos visitar na rede:

Acesse: www.cdrb.com.br

Só no ano passado, o instituto tratou mais de 600 pacientes com o proble-

www.facebook.com/cdrb.nefro

ma. “Dez anos depois de a pessoa parar de fumar, a situação chega perto de
se normalizar. As substâncias do cigarro, a combustão e a fumaça causam
um processo irritativo no sistema urinário, e a longo prazo essas alterações
podem se transformar em um tumor maligno”, explica.

Você sabia?
Os peixes vivem abrindo e fechando suas bocas, como se estivessem tomando uma

Depoimento

a água, por isso, eles não precisam beber água para hidratar sua pele e órgãos, como

Foto: Reprodução

os animais terrestres. Os peixes que abrem e fecham a boca constantemente são os
peixes de água doce. Eles fazem troca de água com o ambiente por osmose. Como o

Foto: CDRB

golada de água atrás da outra. Na verdade, os peixes estão em constante contato com

corpo deles tem mais sais minerais que a água, eles absorvem muita água. Por esse
motivo, eles possuem rins bem desenvolvidos para ajudar na eliminação de excessos.

Foto: CDRB

Quem esteve por aqui

Carlos Rachman, Dr. Evandro e Andréa Cristiane Borb

No dia 13 de setembro, recebemos a visita do Gerente de Unidade

No mês de setembro, o paciente Delizon Mendes Batista recebeu uma

da Cassi, Carlos Rachman e da Gerente de Relacionamento com o

carta em sua residência para avaliar os serviços prestados pela CDRB a

mercado, Andréa Cristiane Borb. Na oportunidade, foi oferecido

pedido do Sistema Único de Saúde - SUS. Ele afirmou: A CDRB é a exten-

um café da manhã e os visitantes puderam conhecer nossas

são da minha casa. Procuro cuidar bem dela, porque foi aqui que minha

instalações e todo o processo de qualidade e segurança que os

vida foi salva novamente.

pacientes Cassi encontram nos serviços prestados pela CDRB.

Delizon Mendes Batista
Envie seu depoimento com foto para cdrbnoticias@cdrb.com.br

O fim de 2013 já se
aproxima e com ele
vem chegando a estação mais quente do
ano. Durante o verão,
o calor combinado
com uma alimentação mais desregrada
aumenta os casos de
cálculo renal. A diretora da clínica, Dra. Maria Letícia, fala sobre o tema.
CDRB Notícias: Existe fundamento em afirmar
que os casos de pedras nos rins são mais frequentes durante o verão?
Sim. O cálculo renal tem mais facilidade em
se formar no clima quente. No verão, quando a pessoa transpira muito, a urina tende
a ficar mais concentrada e cheia de sais minerais. Nessas condições, o rim tem mais
dificuldade de trabalhar, o que pode levar a
formação de cálculos. É a época do ano em
que mais precisamos repor água. Quando
isso não acontece, aumenta-se o risco de
formação de cálculo.
CDRB Notícias: Quais os principais cuidados
para evitar pedras nos rins durante o verão?
Refeições como churrasco, feijoada e os famosos petiscos, como o camarão e o pastel,
que são mais consumidos durante as férias
de verão, são bastante nocivos aos rins, já
que tem excesso tanto de sal como de proteínas. O abuso do consumo de álcool também pode ser um fator de risco. O álcool
inibe um hormônio antidiurético produzido
pelo organismo. O principal cuidado para
evitar o cálculo renal durante o verão é a hidratação regular. Recomenda-se água, chá,
água de coco, sucos e tudo que hidrate e
refresque. Quanto mais líquidos ingerirmos,
mais o nosso sangue circulará e ficará diluído, facilitando o trabalho dos rins na hora de
excretar nutrientes que não são mais necessários em nosso organismo.
Envie perguntas para cdrbnoticias@cdrb.com.br

