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CDRB participa de homenagem à capital

Simpósio “A Comida que trata doentes renais: da disfunção
metabólica até a receita”
São Paulo - SP
(15 a 18 de junho)
Informações: www.ganeapao.com.br

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

Jornada Integrada de Qualidade em Hemodiálise
São Paulo - SP
(10 de junho)
Informações: www.jornadahemodialise.com.br
1st Congress of Cardiovascular Prevention in Pre-Elderly and
Elderly Individuals - CPPEI 2016
Bratislava - Eslováquia
(30 de junho a 2 de julho)
Informações: http://cardioelderly.org/

Dra. Maria Letícia esteve presente para incentivar a prevenção às doenças renais

XXIV Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão
São Paulo - SP
(21 a 23 de julho)
Informações: www.hipertensao2016.com.br
21º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes
São Paulo - SP
(28 a 31 de julho)
Informações: www.anad.org.br/congresso
International Congress of Immunology (ICI) 2016
Melbourne - Australia
(21 a 26 de agosto)
Informações: http://2016ici-immunology.cmail20.com

Parabéns
A Assistente Social, Damares Cintia Santos

Equipe da CDRB

A CDRB marcou presença no evento Brasília em Movimento
promovido pela Band. O encontro, que homenageou o aniversário de 56 anos da capital federal, aconteceu no Parque
da Cidade e foi voltado para promoção da saúde e de atividades físicas. A CDRB montou um estande para atender o
público com orientações sobre a prevenção da doença renal
crônica e a aferição de glicemia. Além disso, os participantes
puderam participar do sorteio de uma cafeteira realizado
ao final do evento em parceria com o ITC-Cor (Instituto do
Coração de Taguatinga). A assistente social, Damares Cintia
Santos, concedeu entrevista sobre o atendimento multidisciplinar da CDRB, que conta com médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e
farmacêuticos. A Dra. Maria Letícia Reis, diretora da CDRB,
também foi entevistada e deu dicas de saúde relacionadas
à prevenção de doenças renais. Foi um orgulho para a CDRB
fazer parte do evento. Agradecemos a presença de todos!

MAIO
1 - Jaqueline Mariano dos Santos; 7 - Maria Augusta Pereira da Silva;
11 - Sara Frota Portela; 16 - Ana Paula Lontra Marques; 22 - Antônio Donizete Rodrigues/Dayane Figueira Galeão de Oliveira Nunes; 23 - Ivan
Ribeiro da Silva; 25 - Ana Amélia da Silva Pereira; 28 - Waldirene Vieira
de Faria; 30 - Maria Beatriz de Azevedo Reis / Nathalia Ricarte de Souza;
31 - Edilane Ferreira de Sousa.

N efro l o g i a

CDRB lança campanha para reforçar cuidados com
pacientes e seus familiares
A CDRB está lançando a campanha
Cuidados com o Paciente Renal.
Mensalmente, ao longo do ano de
2016, um tema relevante será abordado com dicas simples e práticas
para a saúde dos colaboradores, pacientes e seus familiares. No primeiro mês, o tema será a Higienização
das Mãos. Além da distribuição de
material informativo exclusivo, serão ministradas palestras sobre cada
tema com a supervisão de uma equipe responsável. Conheça alguns dos
assuntos que serão debatidos ao longo do ano: Cuidados com o Acesso
Vascular; Saúde Emocional; Administração, Acondicionamento e Descarte de Medicamentos no Ambiente Domiciliar, dentre outros. Essa é mais
uma iniciativa da equipe multidisciplinar da CDRB para envolver cada vez
mais pacientes e familiares para o êxito do tratamento renal.

Editorial
A avaliação periódica da CDRB pelos
nossos pacientes é
a maneira mais eficiente de monitorar o nosso atendimento e aprimorar
os serviços. Em pesquisa de satisfação
realizada entre novembro de 2015 e
janeiro de 2016, os números confirmam que estamos no caminho certo.
Considerando como resultado ideal
a soma das avaliações entre ótimo e
bom acima de 80%, a CDRB atingiu a
média geral de 83%. Os critérios para
avaliação foram: ambiente; atendimento; confiabilidade; limpeza/higiene; localização/acesso e alimentação.
Apesar desse índice extremamente

JUNHO
7 - Aglaine Fogaca de Souza/ Margareth Socorro Souza Aquino; 8 - Adélia
Alves Ferreira Galvão; 10 - Damares Cintia dos Santos; 14 - Welhys Dias
Soares da Silva; 22 - Noemia Alves Lopes; 25 - Maria de Jesus do Nascimento; 26 - Drª Iara Campos de Carvalho; 28 - Drª Maria Letícia Cascelli
De Azevedo Reis.

positivo, a pesquisa mostra que ainda há uma margem para o aprimoramento. Vamos fortalecer ainda mais
os pontos positivos e continuar trabalhando para aperfeiçoar alguns índi-

JULHO
5 - Diva Maria Carvalho Pereira; 10 - Olerrandro Basilia da Silva/Renato
Epaminondas F. Bezerra; 17 - Patrícia Silva Araújo; 30 - Andreia Maciel
dos Santos/Drª Neila de Fátima Araújo.

ces a fim de atender cada vez melhor
nossos pacientes. Nossa meta é a excelência, sempre.

AGOSTO
8 - Janaína Silva Sousa; 10 - Luciane Pereira V. Montinegro; 12 - Adaiana
Fernandes Davi; 13 - Nures Gomes Batista; 15 - Shara Eleonora Vieira
do Espírito Santo; 22 - Drª Tainá Garcia Ferreira; 30 - Klaudia de Freitas
Barboza/Paulo Sérgio Ferreira de Oliveira.

Boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor

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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Atividade Física
de alta intensidade
A prática de exercícios físicos
de alta intensidade está em voga.
Mas até que ponto ela pode
colocar em risco a sua saúde?

Dica de Saúde

Fala Doutora

Quinoa: cuidados antes de ingerir para não irritar os rins

Ingestão de água: quando
aumentar ou diminuir

É cada vez maior a oferta de treinos físicos de alta intensidade. Os resultados
apregoados são músculos definidos, força, queima de gordura (até 1000 calorias por aula) e medidas enxutas. Mas para isso, um condicionamento físico
prévio e a constante presença de um instrutor capacitado são imprescindíveis.
Caso contrário, pode ocorrer uma complicação chamada rabdomiólise. TrataFoto: Cidu Okubo

-se da “morte” de fibras musculares com a liberação de constituintes dessas células na circulação sanguínea. A pessoa pode não sentir nada ou
pode ocorrer dor muscular de intensidade variável, fraqueza e urina
escurecida. A função dos rins pode ficar prejudicada, levando ao agra-

CDRB Notícias: A ingestão de água é realmente importante?
Sim, pois o nosso peso corporal, sem considerar a gordura, contém água em porcentagem significativa. Nos bebês prematuros,
80%; nos bebês nascidos “a termo”, até 75%;
nas crianças, até 70%; nos jovens, 60%; nos
adultos, até 60%.*

vamento da situação em quadros mais severos, com febre, aumento
dos batimentos cardíacos, náuseas, vômitos, desorientação e dores abdominais. Quando, além do exercício físico, associam-se a desidratação,
o uso de bebidas alcoólicas e de determinados medicamentos, o dano
muscular pode ser severo. Suplementos dietéticos utilizados para a perda
de peso ou para aumentar o desempenho físico, podem levar a um elevado estresse metabólico e rabdomiólise, até mesmo em pessoas saudáveis.
Até doenças endocrinológicas podem ser associadas à rabdomiólise. Em casos graves, pode haver a necessidade de realização da diálise. Portanto, essa
complicação da atividade física extrema, em treinos intensos ou em exercícios
realizados por prolongados períodos de tempo, não deve ser subestimada. Algumas situações que podem propiciar a ocorrência dessa condição: pessoas
sem treinamento físico prévio; realização da atividade física sob extremo calor
e/ou umidade; utilização de roupas que dificultem a transpiração e hidratação insuficiente. Apesar de todos esses cuidados, a rabdomiólise também
pode ocorrer em pessoas treinadas após atividade física vigorosa. Por isso,
é importante estar atento, buscando profissionais certificados em suas

A quinoa é uma planta herbácea, parente de beterrabas e espinafre, que
produz uma semente pequena comestível com uma consistência semelhante à da semolina, conhecida por suas qualidades nutricionais, inclusive a presença de vitaminas, ômega-3 e vários minerais (ferro, magnésio,
zinco e potássio). Além de ser ótima fonte de carboidratos de baixo índice
glicêmico e gordura saudável, a quinoa contém os aminoácidos metionina e lisina, típicos de alimentos de origem animal, como carne e ovos.
Esses dois aminoácidos estão relacionados ao desenvolvimento da inteligência, aos reflexos, à memória e aprendizagem. Mas é preciso tomar cuidado antes de ingerir a quinoa. A presença de saponina, uma substância
que forma espuma e pode ser tóxica, irritando as células do pulmão e dos
rins. Entretanto, uma boa lavagem pode retirar toda a saponina dos grãos.

respectivas áreas de atuação, para não colocar a saúde em risco.

www.facebook.com/cdrb.nefro

Foto: CDRB

Depoimento
+ Acesse: www.cdrb.com.br

A ingestão de água é
primordial para nossa
saúde. Mas existem
situações específicas
em que essa ingestão
deve ser monitorada.
A diretora da clínica,
Dra. Maria Letícia,
fala sobre o tema.

Você sabia?
No calor, urinamos entre 1 litro e 1,5 litro por dia, na média. Essa quantidade
pode até dobrar em um dia frio. Basicamente, porque suamos menos. Tanto
a urina quanto a transpiração são meios de o corpo eliminar água e resíduos
gerados no processo metabólico, além de minerais. Os hormônios que controlam a saída de líquidos pelos rins diminuem sua atividade quando a temperatura ambiente diminui e, além disso, há o aumento do metabolismo. Para
manter a temperatura interna normal, o corpo necessita de mais comida. Com
isso há maior produção de resíduos a serem eliminados pela via urinária.

Recomendaria a CDRB sem
sombra de dúvidas. A equipe é
bem formada, educada, com
um carinho enorme e tratam
bem a todos os pacientes,
sem distinção. Fico feliz com
o empenho da equipe em dar
o melhor para os pacientes.
Esse depoimento não representa nem 10% do que a clínica realmente é.
José Humberto Vieira

+

CDRB Notícias: Qual seria a quantidade mínima de água recomendada para uma pessoa
adulta?
Para adultos normais, recomenda-se ingerir aproximadamente 1.600 ml por dia.
É importante salientar que também há
água nos alimentos consumidos, uma média de 800 ml/dia.
CDRB Notícias: Este mínimo pode oscilar para
mais ou para menos?
Sim. A ingestão deve aumentar se a pessoa
estiver com febre; suando muito; com queimaduras; com respiração mais frequente ou
com alguma doença específica. E deve diminuir em situações de doença renal com baixa
eliminação de urina; uso de umidificadores
de ar; inchaço no corpo; baixo funcionamento da tireóide ou outras doenças específicas.
Em geral, para cada grau de temperatura
corporal acima de 37 °C, deve ser acrescido
entre 100 e 150 ml da água ao dia.
CDRB Notícias: Considerando sua especialidade em Nefrologia, em quais situações a
ingestão de água é primordial?
Principalmente para pacientes com cálculos renais, onde a eliminação de urina deve
ser de no mínimo 2.000 ml/dia. Essa ingestão deve oscilar em torno de 2.500 ml/dia
em climas quentes e secos como o nosso.
E, se considerarmos pessoas ativas e praticantes de atividades desportivas, podemos
considerar 3.000 ml/dia.

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

*(esses valores variam com a quantidade de gordura,
pois a gordura possui menor quantidade de água em
relação aos músculos).

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

Envie perguntas para cdrbnoticias@cdrb.com.br

