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Cartão do Paciente

Fique ligado

Praticidade para acompanhar
o tratamento

Curso de Nutrição Renal em Pediatria
(2 a 30 de março - parte online / 3 e 4 de abril - parte
presencial - Curitiba –PR)
Informações: www.institutocristinamartins.com.br
IV Encontro Nacional de Prevenção da Doença
Renal Crônica – Fortaleza - CE
(11 a 14 de março)
Informações: (85) 4011 1572

Editorial

XV Congresso Latino Americano de Nefrologia
e Hipertension / VI Congresso Iberoamericano
de Nefrologia – Mexico
(15 a 19 de abril)
Informações: www.congresoslanh.org

Um ano de conquistas!

Foto: Cidu Okubo

XIII Congresso Mineiro de Nefrologia
e I Encontro Interestadual de Nefrologia
(MG, RJ, ES) – Ouro Preto - MG
(22 a 25 de abril)
Informações: www.nefrologia2009.com.br
XIV Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica
Porto Alegre - RS
(30 de abril a 2 de maio)
Informações: www.cbnp2009.com.br
WCN 2009
World Congress of Nephrology
Milão - Itália
(22 a 26 de maio)
Informações: www.wcn2009.org

A CDRB está implementando mais um diferencial
de atendimento para seus clientes: o Cartão do

Parabéns

Paciente CDRB. Ele traz dados essenciais a respei-

MARÇO
01 - Mary Angélica / Domingos Galvão; 04 - Dajaílson;
05 - Jafet; 06 - Damião Cosme; 07 - Maria Benedita;
10 - Rosemeire Rodrigues; 16 - José Miguel; 17 - Josélia;
19 - José Francisco; 20 - Pedro Vitorino; 21 - Zauri / Antônio
Francisco; 25 - Sebastião R.de Castro; 26 - Junaildo; 29 - Maria
Helena Pereira dos Santos; 31 - Ilda Neves

to do quadro clínico que auxiliam na manutenção
segura do tratamento dentro e fora da clínica. Dentre as principais informações que constam no cartão estão os dados pessoais do paciente; o nome
e o contato telefônico do médico responsável; o
diagnóstico realizado e as principais medicações
em uso.
Estes dados são atualizados regularmente de acordo com a evolução e as alterações no tratamento.
O Cartão do Paciente é mais uma iniciativa que reflete a filosofia da CDRB em buscar sempre a excelência no atendimento e valorizar, acima de tudo,
o bem-estar dos pacientes.

ABRIL
02 - José Soares; 03 - Evandro; 06 - Teodomiro; 07- Maria Gorette; 16 - Cícera; 17 - Aniceto; 21 - Cláudia /Guaracy / Almir; 23 - Rui; 24 - Elaine Araújo / Nelson Nedes;
25 - Willian / Antônio Pereira / Benedito; 27 - Raimundo Mariano; 28 - Rosilei; 29 - Hilda
MAIO
02 - Edvaldo / Pericles; 05 - Eurípedes / Camilo; 07 - Elias;
13 - José Antônio / Wallison; 14 - Maria Dilma; 15 - João
Pereira; 22 - João Alexandre; 24 - Maria Neta; 25 - Ana
Amélia / José Alves de Souza / Delphio; 26 - Herocy;
27 - Francisco Nunes; 28 - José Ribamar / Waldirene; 29 - Antonio Carlos; 30 - José Alves de Alencar;
31 - Giselda

CDRB promove o Dia Mundial
do Rim no Parque da Cidade
Equipe da CDRB leva conhecimentos de
nefrologia para a comunidade
Em 12 de Março de 2009 foi comemorado o Dia Mundial do
Rim. Sob o lema “Mantenha sua Pressão Arterial Controlada”,
a data ressaltou a importância do monitoramento da
hipertensão para evitar a doença renal, problema que atinge

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

que estão doentes. A CDRB promoveu o Dia Mundial do Rim
levando conhecimentos de nefrologia para a comunidade.
atendimentos gratuitos para aferir a pressão arterial da
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Boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor

cerca de 12 milhões de brasileiros, sendo que 70% não sabem

Um stand da clínica, montado no Parque da Cidade, realizou
Expediente

Há um ano inaugurávamos nossa nova sede.
Além de ter sido um marco em nossa história, a
inauguração foi também
um marco para a nefrologia de Brasília.
A mudança só trouxe benefícios para todos.
O ganho em qualidade de vida dos nossos
pacientes e colaboradores ficou evidente
já nos primeiros dias de funcionamento da
nova infra-estrutura. De lá pra cá, investimos continuamente no aperfeiçoamento
dos nossos serviços para oferecer um atendimento com padrão de excelência cada vez
maior. Por isso, além de trazer as novidades
da clínica, dicas de saúde e curiosidades relacionadas à nefrologia, essa edição do CDRB
Notícias celebra o primeiro aniversário dessa nova fase da história da CDRB. Parabéns
a todos que participaram desse ano repleto
de conquistas.

o bom funcionamento dos rins. Além disso, os visitantes
mais modernos equipamentos de hemodiálise do mundo que
são utilizados na clínica.
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Continuação da Matéria de Capa

Dica de Saúde

Confira imagens do stand da CDRB montado no Parque da Cidade em comemoração
ao Dia Mundial do Rim

Uva fortalece os rins

Fala Doutor

Foto: Stock.xchng

Foto: Cidu Okubo

Poucas frutas tem tanta ação medicinal como as uvas. Natural da
Ásia, elas são conhecidas desde os
tempos mais remotos, sendo citadas inclusive nos textos bíblicos.
As uvas apresentam grande quantidade de sais minerais e vitaminas
(A, D, E e K) e todas as vitaminas
do complexo B, como a B12, rara
em vegetais. São também ricas em
potássio, fósforo, enxofre, magnésio, cálcio, ferro, sódio, silício e
cloro.
O consumo frequente de uvas fortalece, além dos rins, o fígado, a
bexiga, os intestinos e os pulmões.

Entenda melhor
Fotos: Maria Fernanda

Peso seco

Você já deve ter ouvido falar dos
prejuízos em realizar uma sessão
de hemodiálise com um peso muito acima do peso seco. Mas afinal,
o que determina o peso seco?
Trata-se do peso ideal com o qual
o paciente deve estar sentindo-se
bem, sem inchaços e com pressão
arterial normal. Esse peso deve ser
atingido ao término de cada sessão de hemodiálise. Na CDRB, o
controle do peso seco ideal é realizado regularmente.

Você sabia?
Médicos chineses encontraram quatro rins ao fazer uma ultra-sonografia em uma

jovem de 17 anos, os médicos decidiram não retirar os órgãos. No entanto, a paciente
foi operada para extração de pedras em dois dos rins que eram a causa das dores.

Depoimento

Espaço do leitor
Quero agradecer a toda equipe da CDRB pelo pleno restabelecimento
de minha mãe, dona Nair Divino Braga de Lima. Muito obrigado doutor
Evandro. Nós achávamos que iríamos perder nossa querida mãe,
mas devido ao empenho de toda sua equipe, hoje ela já não faz mais
hemodiálise, não toma mais remédios para hipertensão e os medicamentos
para diabetes foram reduzidos a um só. Muito obrigado!

A CDRB estabeleceu um novo
padrão de excelência no
atendimento nefrológico em
Brasília. Além da estrutura de
primeiro mundo, o atendimento
humanizado faz toda a diferença.
Parabéns!

Fausto D’ Aparecida Lima – Luziânia - GO
Melina Neves – Cruzeiro Novo

Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Foto: Stock.xchng

Após comprovar que os dois rins a mais não afetavam a saúde de Xiao Mei, uma

“

Só tenho elogios à CDRB.
Os médicos e os enfermeiros
são excelentes. A estrutura é
diferenciada. O cuidado com todos
os detalhes, desde a fisioterapia,
passando pelo acompanhamento
psicológico até o lanche oferecido
fazem toda a diferença.
Guaracy Freitas – Asa Norte

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

“

Foto: Stock.xchng

paciente que se queixava de dores de estômago, informou o jornal China Daily.

Muitos são os sintomas que aparecem quando a
pessoa começa a
ter problemas renais. Alguns são
mais frequentes,
embora não sejam necessariamente consequência
de problemas nos rins. A diretora da
clínica, Dra. Maria Letícia, fala das
características mais comuns da insuficiência renal.
CDRB Notícias: O que é insuficiência renal?
Dra. Letícia: É a incapacidade do
rim de filtrar o sangue e as toxinas
produzidas pelo organismo.
CDRB Notícias: Quais são os sintomas e sinais mais comuns decorrentes da insuficiência renal?
Dra. Letícia: Inchaço nos tornozelos ou ao redor dos olhos; pressão
sanguínea elevada; anemia; fraqueza e desânimo constantes; náuseas
e vômitos pela manhã.
CDRB Notícias: Quais são os tipos
de tratamento?
Dra. Letícia: O tipo de tratamento
deve ser definido juntamente com o
médico. Pode ser conservador, que
consiste no controle da pressão,
restrições dietéticas (redução da ingestão de proteínas, sal e líquidos)
e controle da anemia até atingir um
limite de função que necessite da
Terapia Renal Substitutiva (TRS).
A TRS é exercida nas modalidades hemodiálise, diálise peritonial
(CAPD/DPA) e transplante renal.
Envie sua pergunta para
cdrbnoticias@cdrb.com.br

