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Fique ligado

Programa de Desenvolvimento de Gestores
estimula busca pela excelência

17° Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica
Belo Horizonte - MG
(1 a 3 de maio)
Informações: www.nefroped2015.com.br

Foto: Divulgação

PDG 2015

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

XXX Curso de Reciclagem em Nefrologia SONESP
São Paulo - SP
(11 a 15 de maio)
Informações: www.sonesp.org.br

N e f r o l o g i a

10th International Society for Apheresis Congress (ISFA 2015)
Cancún - México
(13 a 16 de maio)
Informações: www.isfacongress.com

cia

reconhecido

não só pelos nossos clientes, mas
também pela comunidade médica e pela Organização Nacional de Acreditação. Um dos
grandes trunfos para alcançarmos

Dialysis Access Symposium 2015
Seoul - Coréia
(12 a 14 de junho)
Informações: www.das2015-seoul.org

esse patamar foi o investimento contínuo no aperfeiçoamento dos nossos
profissionais. Nessa edição, destaca-

Parabéns

mos o nosso Programa de Desen-

ABRIL
7 - Judivan Osório Lira de Sá; 10 - Camila Aquino; 17 - Aniceto José da
Rocha; 19 - Eduardo Gaudêncio/Genesilda Sousa Carvalho; 20 - Elisônia Nunes da Silva; 22 - Edson Ferreira de Souza; 23 - Rui Alves Neves.

dinâmica que visa aflorar a excelência

MAIO
1 - Jaqueline Mariano dos Santos; 7 - Maria Augusta Pereira da Silva;
11 - Sara Frota Portela; 22 - Antônio Donizete Rodrigues; 23 - Ivan
Ribeiro da Silva; 25 - Ana Amélia da Silva Pereira; 28 - Waldirene Vieira de Faria; 30 - Nathália Ricarte de Souza; 31 - Edilane Ferreira de
Sousa.
JUNHO
7 - Aglaine Fogaça de Souza; 8 - Adélia Alves Ferreira Galvão/José
Dorgival de Azevedo; 10 - Damares Cíntia dos Santos; 14 - Welhys
Dias Soares da Silva; 22 - Noêmia Alves Lopes; 25 - Maria de Jesus do
Nascimento.
JULHO
5 - Diva Maria Carvalho Pereira; 10 - Olerrandro Basilia da Silva/Renato Epaminondas F. Bezerra; 17 - Patrícia Silva Araújo; 30 - Andreia
Maciel dos Santos.

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

conquistamos um
nível de excelên-

ERA-EDTA 52nd Congress
Londres - Inglaterra
(28 a 31 de maio)
Informações: www.era-edta2015.org

Com o objetivo de valorizar e formar líderes capazes de perceber as necessidades e acompanhar o desenvolvimento
dos seus liderados quanto às suas competências técnicas e
habilidades pessoais e comportamentais, a CDRB implementou o Programa de Desenvolvimento dos Gestores (PDG).
O primeiro Workshop de 2015 foi realizado sob o tema “A Roda
Gigante da Vida não para!” e conduzido por Daniel Ramirez, do
grupo Azevedo Ramirez de São Paulo. O programa propiciou
aos participantes uma desafiadora experiência de criar uma
grande obra. Ao concluir este desafio e vivenciar os benefícios
da integridade do trabalho em equipe, foi possível perceber a
realização coletiva com orgulho e encantamento. O Programa
é mais uma iniciativa que visa aperfeiçoar nossa equipe para o
atendimento ao paciente renal, vivendo integralmente o lema
da clínica Nefrologia pela Vida.

Nos últimos anos

Foto: Cidu Okubo

EndoRecife 2015
Porto de Galinhas - PE
(20 a 23 de maio)
Informações: www.endocrinologiape.com.br/endorecife2015

V i d a

Editorial

Serviço de psicologia da CDRB oferece suporte
emocional para pacientes durante o tratamento
Foto: Divulgação

XI Congresso Mineiro de Nefrologia
Ouro Preto - MG
(20 a 23 de maio)
Informações: (31) 3342.3888 | greice@lyrium.com.br

Suporte emocional

p e l a

volvimento de Gestores (PDG). Uma

Aceitar a doença renal crônica e a necessidade do tratamento por hemodiálise não é uma realidade fácil para o paciente, que pode vivenciar fases
de negação, medo, ansiedade, revolta, tristeza, culpa e raiva. As relações
sociais podem ser afetadas, assim como a função sexual, o rendimento no
trabalho/estudos e a alteração na imagem corporal em função de restrições alimentares e cicatrizes ocasionadas por fístulas e cateteres. Até mesmo dificuldades financeiras podem surgir já que é comum a aposentadoria. Para ajudar no enfrentamento de todas essas mudanças, o serviço de
psicologia da CDRB acolhe, orienta e acompanha o paciente renal crônico
e sua família durante todo o tratamento. Aliada à equipe multidisciplinar
da clínica, a psicologia e a família possuem um papel crucial para a tomada de condutas específicas que deem suporte emocional para o paciente.
O atendimento psicológico respeita o sigilo das conversas e estabelece
uma relação de confiança essencial para ajudar a melhorar o bem-estar e
a qualidade de vida dos clientes. Para a CDRB, possibilitar o acompanhamento psicológico na descoberta da doença e indicação do tratamento é
também possibilitar aos pacientes em hemodiálise a oportunidade de dar
novo significado à vários aspectos de suas vidas.

que existe em cada profissional da
CDRB e ao mesmo tempo promover o
reconhecimento desses potenciais individuais para o aperfeiçoamento do
trabalho em equipe. Como resultado,
formamos profissionais capazes de
perceber como atuar individualmente
e em equipe para atender com segurança, eficiência, qualidade e respeito
cada um dos nossos pacientes.
Boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor
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pode prevenir pedra
nos rins
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Diretora da CDRB divulga a saúde renal
na grande mídia

Fala Doutora

Beterraba pode ser uma aliada para prevenir
a formação de pedras nos rins

Humanização da assistência
hospitalar: sonho ou realidade?

Foto: Cidu Okubo

Fotos: Divulgação

CDRB realiza ato de conscientização
junto à população

Dica de Saúde

Foto: Reprodução

Dia Mundial do Rim

Ao longo dos anos
vem ocorrendo uma
substituição de valores
como caridade, compaixão e acolhimento pelo conceito de
humanização. Apesar
disso, ainda é possível
notar uma desumanização no tratamento aos doentes pela deterioração da escala de valores. A diretora da
clínica, Dra. Maria Letícia, fala sobre o tema.
CDRB Notícias: Quais fatores poderiam ser
apontados como causadores da desumanização hospitalar?

Equipe da CDRB no Parque da Cidade

Foto: Reprodução

+ Acesse: www.cdrb.com.br

A beterraba é um legume nutritivo, rico em vitamina C, fibras, ferro e sais
minerais. Capaz de proteger o cérebro e evitar a anemia, é um alimento
acessível durante todo o ano. Por ser uma fonte de sais minerais, a beterraba protege o organismo contra uma série de doenças, e neste caso os
principais personagens são as fibras e o ferro que ela contém. Para prevenir
pedras nos rins, basta preparar uma bebida natural com a beterraba. Fervendo o legume com meio litro de água, e tomando colheres de sopa várias
vezes ao dia.
A diretora da CDRB, Dra. Maria Letícia, cumpriu uma maratona
de entrevistas em tvs, rádios e internet para levar conhecimentos sobre prevenção e sintomas de doenças renais no Dia Mundial do Rim.

Depoimento
Foto: CDRB

No dia 12 de março foi comemorado o Dia Mundial do Rim. A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) elegeu como tema desse
ano “Rins Saudáveis” com o slogan “Campanha para Rins Saudáveis”. O foco foi alertar a população com relação à adoção de
hábitos saudáveis, ingestão de água, mudança de estilo de vida
e autocuidado das doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade. A CDRB
instalou uma tenda às margens da pista de cooper do Parque da
Cidade, de 7h às 10h. Uma equipe multidisciplinar composta por
assistente social, enfermeiro, psicólogo, farmacêutico e nutricionista sanou dúvidas da população e explicou o que é a doença
renal. As pessoas atendidas receberam impressos informativos e
uma garrafa de água mineral como gesto simbólico para reforçar
a importância de manter o corpo hidratado para a saúde dos rins.

www.facebook.com/cdrb.nefro

Considerado o “pai dos órgãos artificiais”, o médico holandês Willem Johan
Kolff (1911-2009) inventou a máquina de hemodiálise, em 1941. Kolff era um
promissor médico quando presenciou a morte de um jovem de 22 anos de
idade por insuficiência renal. Assim, ele idealizou uma máquina que utilizava
tubos de membrana de acetato de celulose enrolada num tambor rotatório
mergulhado em uma bacia contendo solução de diálise. Uma bureta coletava o sangue e, pela ação da gravidade, o impulsionava através da membrana
dialisadora. O sangue, depois de purificado, retornava ao corpo do paciente.

CDRB Notícias: Que medidas podem ser implementadas para reverter essa situação?
Acolhimento digno da pessoa fragilizada;
abordagem multidisciplinar no atendimento; formação permanente dos profissionais de saúde; promoção de atos de
justiça e caridade, como divisórias entre
os leitos e respeito ao descanso noturno;
valorização da pessoa e não somente de
sua fisiologia; divulgação da situação do
paciente dizendo a verdade com respeito,
comprometimento, atenção e amor; e presença familiar nas UTIs 24h.

Leia o depoimento completo. Acesse: www.cdrb.com.br

CDRB Notícias: Como é feita a abordagem
do paciente na CDRB?
Lembro as palavras de São Camilo de
Lellis, o grande ícone da cristandade na
assistência hospitalar: “quando vocês se
dedicarem aos doentes, coloquem mais coração nas mãos”. São Camilo considerava
a enfermaria como uma Igreja; o leito do
paciente como um altar e o doente como
uma hóstia consagrada.

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

Envie perguntas para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Dona Floripes e Dra. Neila

A clínica, para mim, é um lugar sagrado, que divide comigo o sagrado direito de minha dor. Essa equipe fantástica de médicos, enfermagem, atendentes, todos representam a bondade, único investimento
que nunca vai a falência.
Floripes da Cunha Pereira

+

Pouca informação sobre a dignidade de
cada pessoa; despreparo assistencial para
ouvir e dialogar com pacientes e familiares;
conflitos entre médicos e burocracia; abordagem antiética e desumana do paciente
como “algo” a ser “reparado”; ambientes
hospitalares labirintíticos aumentando a
desorientação de pacientes e familiares e
desconsideração dos valores culturais/religiosos de cada indivíduo.

