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Fique ligado

15th International Histocompatibility and
Immunogenetics – Búzios/RJ
(13 a 16 de setembro)
Informações: www.15ihiws.org

Foto: Gustavo Lima

XXIV Congresso Brasileiro de Nefrologia – PR
(13 a 17 de setembro)
XXIV Congresso Brasileiro de Nefrologia /
14º Congresso Brasileiro de Enfermagem em
Nefrologia. Informações: www.nefro2008.com.br

Editorial

Foto: Cidu Okubo

Jornada de Hipertensão e Diabetes – BA
(19 a 20 de setembro)
Informações: FUNCEPES: (73) 3215 1228
XI Congresso Brasileiro de Transplantes
VIII Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes
X Encontro de Enfermagem em Transplantes
Fórum de Histocompatibilidade da ABH – PE
(13 a 17 de outubro)
Informações: congresso@eventussystem.com.br

Parabéns
SETEMBRO
01 – Danyelle Suguino; 02 – Rosália Ribeiro / Aline;
04 – Orcilio de Freitas; 05 – Iran José; 08 – Ângela;
09 – Maria Batista; 11 – Maria Augusta; 15 – José André / Luiz Gonzaga; 16 – Antônio Carlos Martins / Fábio Monte / Francisco Paulo / Sandra; 18 – Francélio;
23 – Maria de Fátima Moura; 24 – Dr. João Felinto;
29 – Noemia
OUTUBRO
03 – Mirtes Doriléa / Maria Jerônimo / Nelly-Vânia;
06 – Rildo Vanderlei; 07 – Nestor Caetano; 11 – Weliston; 12 – Ana Maria de Araújo; 14 – Maria da Costa;
17 – José de Lima; 18 – Pedro Silvério / Elayne Coelho;
19 – Rafael de Amorim / Luciana; 20 – José Brito / Iradene Costa Aguiar / Jucelina Rodrigues; 22 – Maria Helena;
26 – Pedro Paes; 28 – Cassilda Coutinho / Salim Wehde;
30 – Antônio Joaquim / Divina Afonsa / Dr. Marcelo
NOVEMBRO
03 – Ana Dias / José Maria; 04 – Tossiko Morigaki / Rayane; 08 – Afonso Pereira / Loidir Pereira / Luiz Alberto
Silva; 09 – Elza; 10 – Lucy Ferreira / Maria Olga da Silva;
11 – Rita dos Santos / Dra. Gabriela; 12 – Luiz Antonio
da Silva; 14 – Dilourdes das Graças; 15 – Edina Maria;
16 – Antônia Rita; 17 – Maria Aparecida / Renata;
18 – Maria de Jesus Batista; 20 – Max Leonardo;
21 – Conceição Eloy; 23 – Raimunda Dias; 26 – Josilene;
28 – Dr. Evandro; 30 – Elizafã

Equipe da CDRB durante uma dinâmica de recursos humanos

VALORIZAÇÃO DOS
RECURSOS HUMANOS
Melhoria no ambiente de trabalho traz reflexos
diretos no atendimento aos pacientes
A CDRB deu início a uma série de dinâmicas com foco no
aprimoramento profissional e na melhoria das habilidades
de relacionamento interpessoal dos colaboradores.
São ações que promovem o aumento da qualidade de vida
no trabalho e trazem reflexos diretos no aperfeiçoamento
do atendimento aos pacientes e seus familiares. Durante
os treinamentos, os colaboradores realizam atividades que
desenvolvem a visão sistêmica da importância de cada um

O primeiro número do
CDRB Notícias foi um sucesso. O retorno extremamente positivo dado por
nossos pacientes e pela
comunidade médica nos
encorajou a adotar cada
vez mais iniciativas que possam nos aproximar
de todos e aperfeiçoar a qualidade dos nossos
serviços.
Nesse sentido, esta edição destaca o investimento contínuo no patrimônio maior da CDRB:
o capital humano. A inserção de programas de
qualidade de vida no trabalho visa proporcionar soluções para que nossos colaboradores
possam desempenhar suas atividades da melhor maneira possível. Isso traz reflexos diretos
na melhoria do ambiente de trabalho e na excelência do atendimento.
O CDRB Notícias destaca também a introdução
de um programa de fisioterapia especialmente
desenvolvido para melhorar a qualidade de vida
dos pacientes renais crônicos.
São ações que reforçam o nosso compromisso em valorizar, acima de tudo, o ser humano.
Seja ele colaborador ou paciente.
Boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor

para o sucesso de todos. A maior integração da equipe,
a redução de conflitos, a rapidez na tomada de decisões
e o aumento do interesse em discutir novas formas de

Fisioterapia melhora
a qualidade de vida
dos pacientes

beneficiar os doentes são alguns dos resultados que já
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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foram percebidos em pouco tempo.
Apesar das conquistas, a programação segue com ações
permanentes e avaliações periódicas que darão parâmetros
para detectar as melhorias necessárias, além de reforçar os
pontos fortes de cada setor da clínica.
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CDRB investe na fisioterapia para melhorar
a qualidade de vida dos pacientes

Dica de Saúde

CAPD

CAPD (Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua) é o tipo mais comum de diálise peritoneal. É uma alternativa quando a hemodiálise não é conveniente ou possível.
Geralmente indicada para idosos, crianças
ou pacientes com doença vascular grave.
Na CAPD, uma solução dialítica é inserida para filtrar o sangue na membrana que
reveste a cavidade abdominal por meio
de um cateter. O procedimento pode ser
realizado em casa pelo próprio paciente ou por alguém devidamente treinado.
A CDRB tem um setor de CAPD dedicado exclusivamente para esse treinamento.

Você sabia?

Foto: New Scientist

por cálculo renal. Segundo artigo publicado na revista científica Proceedings of the
National Academy of Sciences, o aquecimento global intensifica a desidratação,
considerada um dos principais fatores de risco das pedras nos rins.

Depoimento

Espaço do leitor

Christiane Souza – Asa Norte

Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Foto: www.dialysisoptions.org

Um estudo realizado por cientistas norte-americanos sugere que a subida das
temperaturas globais pode causar um aumento no número de pessoas afetadas

ock.xchn
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Entenda melhor

Ouvi dizer que beber cerveja faz
bem para os rins. Gostaria de
saber se isso é verdade.

Estou iniciando um tratamento
renal e gostaria de saber que tipo
de alimentação devo evitar.

Augusto Passos – Octogonal

Sandra Vinhas – Águas Claras

Caro Augusto, leia a Dica de
Saúde desta edição e descubra
se a ingestão de cerveja é ou não
benéfica aos rins.

Cara Sandra, leia a coluna Fala
Doutor desta edição e saiba um
pouco mais sobre os cuidados
com a alimentação para os
pacientes renais.

“

A equipe da CDRB já é parte da minha
família. São pessoas com um grande
coração, engajadas em resolver os
problemas de todos. Ao longo dos anos,
só vejo coisas boas. E agora então, com
a nova sede, talvez essa seja a clínica
de nefrologia mais perfeita do mundo.
Igual à CDRB, acho difícil encontrar.
Benedito Leite – Taguatinga Sul

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

“

Foto: Cascelli Design

A CDRB, em parceria com a ReabVida Fisioterapia, implementou um programa de atividades físicas para o bem-estar
dos doentes renais crônicos. Os exercícios são individualizados de acordo com as necessidades de cada paciente e
voltados tanto para a parte motora, visando o fortalecimento muscular e a melhoria da coordenação e do equilíbrio,
quanto para a prevenção de possíveis complicações respiratórias.
Os benefícios gerados vão muito além das sessões de hemodiálise. “As atividades ajudam a reduzir e prevenir sintomas como
a fraqueza muscular, as câimbras, a falta de ar e a dormência,
além de auxiliarem no controle da pressão arterial e da diabetes. Como resultado, os pacientes ganham autoconfiança e
independência para realizar as atividades do dia-a-dia”, afirma
a fisioterapeuta Andrea Machado.
“A fisioterapia é uma excelente oportunidade para restabelecer
o físico e a mente. Realmente é um diferencial que nos ajuda
muito”, relata o senhor Guaracy Freitas, paciente da CDRB.

Foto: St

Apesar de levar 95% de água em sua composição, a
cerveja tem etanol suficiente para desidratar o organismo. O etanol inibe o hormônio antidiurético,
provocando o aumento do volume urinário associado
ao efeito irritativo do álcool sobre a bexiga. Assim, o
corpo perde líquido. Como o álcool leva muito tempo para ser metabolizado, existe posteriormente um
aumento na pressão do sangue, prejudicando, a longo
prazo, o funcionamento dos rins. Portanto, o ideal é evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Ainda assim, se for
beber, alternar a ingestão de cerveja com a ingestão de
água é uma boa dica para evitar a desidratação.

Foto: Cidu Okubo

Beber cerveja faz bem para os rins?

Programa desenvolve atividades específicas para os doentes renais

Mais uma vez a CDRB está de
parabéns. O CDRB Notícias não
se limitou a trazer novidades
sobre a clínica, mas também
informações muito interessantes
sobre a nefrologia em geral.

Fala Doutor
Os cuidados com
alimentação são
essenciais para
o sucesso do
tratamento em
pacientes renais.
A diretora da clínica, Dra. Maria
Letícia, fala dos aspectos nutricionais na insuficiência renal crônica.
CDRB Notícias: Até que ponto
quem faz diálise precisa de uma
alimentação equilibrada?
Dra. Letícia: O doente renal não
consegue eliminar pela urina o excesso de potássio, fósforo, sal, líquidos e outras substâncias provenientes da alimentação. Assim, elas
se acumulam no sangue. É necessário a realização de exames para
auxiliar o nutricionista a detectar
possíveis restrições alimentares e
orientar uma dieta adequada.
CDRB Notícias: Quais são as maiores restrições alimentares para o
doente renal crônico?
Dra. Letícia: Um dos maiores inimigos do doente renal é o sal. Ingerido
em demasia, estimula a sede e consequentemente a ingestão indesejada de água em excesso, o que é um
complicador para quem não consegue urinar normalmente.
CDRB Notícias: Existe um conselho
que pode se aplicar a todos os doentes renais?
Dra. Letícia: Comer bem, eliminar o sal e ajustar a quantidade
de água ingerida é aconselhável a
todos os pacientes. Mas o ideal é
estabelecer junto ao nutricionista
uma dieta específica e adequada
às particularidades de cada um.
Envie sua pergunta para
cdrbnoticias@cdrb.com.br

