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Fique ligado

CDRB marca presença em curso anual
de nefrologia

51st ERA-EDTA
Amsterdã - Holanda
(31 de maio a 3 de junho)
Informações: http://eventegg.com/era-edta-2014/

Foto: Divulgação

Harvard

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

Hypertension 2014
Atenas - Grécia
(13 a 16 de junho)
Informações: http://www.hypertension2014.org/

N e f r o l o g i a

19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em
Diabetes da ANAD
São Paulo - SP
(24 a 27 de julho)
Informações: congresso2014@anad.org.br

Organização Nacional da Acreditação. Nesse caso, é um reconhecimento inter-

Boa leitura!

XIX Jornada Cone Sul de Reumatologia
Gramado - RS
(31 de julho a 2 de agosto)
Informações: www.conesul2014.com.br

Parabéns
MAIO
1 - Jaqueline Mariano dos Santos; 4 - Maria Luiza Santana dos Santos; 7 - Maria Augusta Pereira da Silva; 21 - Vanilson Lopes Silva;
22 - Antônio Donizete Rodrigues; 23 - Ivan Ribeiro da Silva; 24 - Canttussa Dias da Silva; 25 - Ana Amélia da Silva Pereira; 26 - Ana Carolina
Marques Costa; 27 - Jonathas Vieira Mouhamad Abou; 28 - Waldirene
Vieira de Faria; 30 - Nathália Ricarte de Souza; 31 - Edilane Ferreira de
Sousa.

CDRB na torcida
Essa Copa é nossa!

JUNHO
2 - Gustavo Vieira de Mello Chaves; 7 - Aglaine Fogaca de Souza;
8 - Adélia Alves Ferreira Galvão/José Dorgival de Azevedo; 9 - Djânio
Ricardo Martins da Costa; 10 - Damares Cintia dos Santos; 12 - Simone Resende da Silva; 14 - Welhys Dias Soares da Silva; 22 - Noemia
Alves Lopes; 25 - Maria de Jesus do Nascimento.

Por mais que haja um descontentamento justo com tudo o que
cerca a realização da Copa do Mundo, é preciso preservar um
espaço para que nossa emoção sobreviva. Pensando nisso, a
CDRB já preparou sua torcida para quando a bola começar a
rolar. Além da tradicional tabela da Copa CDRB, onde é possível
acompanhar em detalhes todos os jogos, a camisa oficial da
torcida CDRB já está em campo. Essa Copa é do Brasil!

JULHO
2 - Paula Sílvia Rodrigues; 5 - Diva Maria Carvalho Pereira; 7 - Wellington da Conceição Ferreira; 10 - Olerrandro Basilia da Silva/Renato
Epaminondas F. Bezerra; 17 - Patrícia Silva Araújo; 21 - Cilene de
Carvalho Pereira; 30 - Andréia Maciel dos Santos/Maria Joice Dantas
Pereira.
AGOSTO
1 - Eliane da Silva Barboza; 8 - Janaína Silva Sousa; 10 - Luciane Pereira V. Montinegro; 12 - Adaiana Fernandes Davi; 15 - Meyre Matsunaga; 21 - Terezinha Correa da Silva; 23 - Michelle Rodrigues Teodoro;
25 - Antônio Adelson Beserra Soares; 30 - Klaudia de Freitas Barboza/
Paulo Sérgio Ferreira de Oliveira; 31 - Shirley Pereira Rocha.

Dra. Maria Letícia e Dr. Evandro Reis recebem o Certificado de Acreditação com Excelência da ONA

A CDRB conquistou o Certificado de Acreditado com Excelência da Organização Nacional da Acreditação (ONA), sendo a única clínica em Brasília e no
Centro-Oeste na área de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva a atingir esse
nível máximo de acreditação. Constituída em 1999 e membro da International
Society for Quality in Health Care desde 2013, a ONA tem como objetivo promover a implantação de um processo permanente de avaliação e de certificação da
qualidade dos serviços de saúde. Com ela, ganham os pacientes que passam a
contar com a garantia de fiscalização e manutenção de um atendimento médico cada vez mais seguro, humanizado, planejado, integral e efetivo.

nacional conferido às instituições que alcançam este nível de excelência.
O prêmio foi celebrado em grande festa realizada pelos fundadores da clínica,
onde estiveram presentes personalidades da sociedade médica, colaboradores

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

A soma dessas práticas resulta no Certificado de Acreditado com Excelência da

É com imensa satisfação que compartilho a confirmação
da nossa Acreditação com Excelência concedida pela
ONA - Organização Nacional de
Acreditação. Esse é o nível máximo de
acreditação e exigiu constantes aperfeiçoamentos da nossa organização onde
o atendimento humanizado, o planejamento, os processos controlados, o treinamento dos colaboradores, a segurança
dos procedimentos e a visão sustentável
atingiram seu patamar de excelência.
Nos sentimos recompensados com o
reconhecimento da ONA e com todos
os ganhos resultantes desse processo.
A CDRB consolida sua posição de vanguarda como a única clínica de nefrologia da região Centro-Oeste a receber
esse reconhecimento internacional. Esse
resultado é a confirmação de que, com fé
em Deus, trabalho árduo e atendimento
humanizado, os objetivos mais ambiciosos podem ser alcançados. Vamos nos
aperfeiçoar sempre para continuarmos
merecedores dessa e de outras conquistas e, principalmente, da confiança de
nossos clientes.

Foto: Cidu Okubo

Entre os dias 16 e 21 de março, a Dra. Maria Letícia e o Dr.
Thiago Reis estiveram representando a CDRB no curso anual
de nefrologia organizado pela Medical School de Harvard, em
Boston, nos Estados Unidos. Além de discutir as novidades das
grandes áreas da nefrologia, o curso trouxe o reforço de conceitos aplicáveis no dia-a-dia da CDRB relacionados ao manejo de
pacientes dialíticos e portadores de demais nefropatias com as
mais diversas doenças.

V i d a

Editorial

CDRB recebe certificado de excelência inédito no
Centro-Oeste e confirma posição de vanguarda
Foto: Divulgação

Dr. Edoardo Slatopolsky (Washington University), Dra. Maria Letícia e Dr. Thiago Reis

XXVI CARDIOSUR 2014
XI ECOSIAC
XX Congreso Ecuatoriano de Cardiologia
Quito - Equador
(30 de julho a 2 de agosto)
Informações: www.cardiosur2014.com

Acreditação com Excelência

p e l a
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Dica de Saúde
Toxina da Carambola
pode ser fatal para o
doente real crônico

Harvard
CDRB participa
de curso anual
de nefrologia
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Dica de Saúde

Fala Doutora

Confira quem esteve presente nesse momento histórico da CDRB

Substância tóxica da Carambola pode ser fatal
para doente renal crônico

Hipertensão pode causar falha
renal e vice-versa
Silenciosa, a hiper-

Foto: Reprodução

Fotos: Divulgação

Acreditação com Excelência

tensão arterial acomete cerca de 30%
da população brasiFoto: Cidu Okubo

leira adulta. Por consequência, a doença
pode causar falha renal. A diretora da clínica, Dra. Maria Letícia, fala sobre o tema.

Corpo clínico

CDRB Notícias: De que forma um hipertenso

Enfermeiros

pode se prevenir de desenvolver algum tipo
Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto (SP)

Assistente social, nutricionistas e psicólogas

de doença renal?

afirmam que uma neurotoxina existente na carambola que pode causar in-

O paciente deve manter um estilo de vida

toxicação e danos à saúde, principalmente em pessoas com insuficiência

saudável, por meio de dieta adequada, ati-

renal. De acordo com o estudo, essa toxina intitulada caramboxina pode

vidade física regular e ingestão de medica-

ser fatal. Em pessoas saudáveis, ela é eliminada pelo organismo, mas em

mentos que controlem a pressão arterial,

pacientes com problemas renais, o rim não filtra a toxina. Os sintomas cos-

conforme a prescrição do nefrologista e/

tumam aparecer entre duas e 14 horas após a ingestão da fruta. Entre eles,

ou cardiologista. As recomendações atuais

o primeiro é uma crise de soluços, depois ocorre confusão mental, convul-

(Oitavo Consenso de Hipertensão Arterial

sões, coma e até mesmo o óbito. Para tentar remover a toxina do organismo

de 2013) preconizam como níveis ideais

é preciso realizar uma hemodiálise de urgência.

de pressão arterial até 140/90 mmHg. Embora haja algumas peculiaridades quanto
à situações específicas, o monitoramento

Depoimento

clínico e laboratorial do paciente minimiza

Olerrandro, um dos colaboradores homenageados

+ Acesse: www.cdrb.com.br

Brinde dos coordenadores

www.facebook.com/cdrb.nefro

Você sabia?
O formato de rim é um dos requisitados para construção de piscinas no mundo inteiro. A primeira piscina em forma de rim foi projetada pelo arquiteto e
paisagista Thomas Church, em 1948, para a casa da família Donnell, em Sono-

Foto: Reprodução

ma, na Califórnia. Até então, a maioria das piscinas eram em formato retilíneo
para natação de longas distâncias. O projeto biomórfico de Thomas Church
foi fotografado para diversas revistas tornando-se uma escolha popular para
piscinas residenciais.

Foto: CDRB

a possibilidade de evolução para doença
Em comemoração ao aniversário de
um ano de tratamento na CDRB, a
paciente Elvira gentilmente ofereceu um lanche aos colaboradores
da clínica. Na ocasião, ela deu o seguinte depoimento:
Gostaria de agradecer a toda junta
médica desta clínica onde completo
um ano de tratamento. Todos vocês
fazem parte de um coral de anjos
guiados pelo grande general Jesus
Cristo, nosso Senhor!
Obrigado pelo cuidado, dedicação,
acolhimento que vocês disponibilizam não só para mim, como também
para todos os pacientes da CDRB.

Elvira de Jesus Ribeiro
Envie seu depoimento com foto para cdrbnoticias@cdrb.com.br

renal crônica.
CDRB Notícias: Por outro lado, doenças renais também podem causar hipertensão.
Como esse processo ocorre? Os medicamentos influem para essa condição?
A hipertensão ocorre com a progressão da
doença renal crônica. Os medicamentos
que são tóxicos ao funcionamento renal
podem acelerar esta evolução. Daí a importância do seguimento ambulatorial,
para que o nefrologista possa orientar sobre o papel que cada medicamento exerce
sobre o rim e as suas possíveis interações
medicamentosas.

Envie perguntas para cdrbnoticias@cdrb.com.br

