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Pedalando para reabilitação
Bicicletas adaptadas a poltronas e camas
potencializam reabilitação de pacientes

Fique ligado
Treinamento em Serviço em Nutrição Renal
(Teórico/Prático)
Curitiba – PR
(5 de abril a 23 de julho)
Informações: www.institutocristinamartins.com.br
Avaliação e Terapia Nutricional do Paciente Renal
On-line
(25 de abril a 10 de julho)
Informações: www.institutocristinamartins.com.br

Editorial

Atendimento humanizado

XV International Congress on Nutrition
and Metabolism in Renal Disease
Lausanne – Suíça
(25 a 28 de maio)
Informações: www.isrnm-lausanne2010.org
Simpósio Fronteiras Nefrología,
Hipertensión & Transplante
Santiago – Chile
(27 a 29 de maio)
Informações: info@fronteras2010.cl
3º Congresso Brasileiro Multidisciplinar de
Acesso Vascular para Hemodiálise
São Paulo – SP
(28 a 29 de maio)
Informações: http://acvhemo.ellusaude.com.br/

Parabéns
Foto: Divulgação CDRB

FEVEREIRO
23 – Francisco Morais; 25 – Dra. Wanda; 26 – Izabel
Cristina; 28 – Leandro Fernandes
MARÇO
04 – Mariana Mattos

Conforme divulgado na edição anterior do CDRB Notícias, as comemorações de fim de ano foram recheadas de
atrações. Dentre elas, os shows musicais entre os turnos.
O sucesso da experiência serviu para reforçar ainda mais
a valorização do atendimento humanizado. Ao longo do
ano de 2010 muitas outras atividades estão previstas.

Foto: Cidu Okubo

A equipe de fisioterapia iniciou o ano de 2010 com novidades para os pacientes da CDRB. Bicicletas foram exclusivamente adaptadas às poltronas e camas da clínica.
Com o objetivo de trabalhar o sistema cardiorespiratório, as bicicletas potencializam os exercícios, melhorando as atividades diárias, reduzindo câimbras, cansaço
e auxiliando no controle da pressão arterial e diabetes.
A CDRB, em parceria com a ReabVida, tem sistematicamente disponibilizado aos pacientes o que há de mais
moderno segundo os padrões dos grandes centros de
hemodiálise do mundo.

Reunião de Experts em Hepatite C da Sociedade
Brasileira de Hepatologia
São Paulo – SP
(2 e 3 de maio)
Inscrições: secretaria@sbhepatologia.org.br
Telefone: (11) 3812-32853

Foto: Divulgação CDRB

Foto: Divulgação CDRB

XXXI Congresso da SOCESP
São Paulo – SP
(29 de abril a 01 de maio)
Informações: http://www.socesp.org.br

Dra. Maria Letícia, Dr. Evandro Reis e Monsenhor Marconi

NOVA SEDE COMEMORA DOIS
ANOS DE NEFROLOGIA PELA VIDA
Encontro celebra o segundo ano de sucesso
da nova CDRB
Médicos, pacientes, colaboradores, prestadores de serviços
e familiares estiveram presentes no dia 26 de março para

Boa leitura!

ABRIL
02 – José Soares; 17 – Aniceto José; 22 – Marayza
Karla; 23 – Rui Alves

a confraternização pelos dois anos da nova sede da CDRB.

Dr. Evandro Reis
Diretor

MAIO
07 – Maria Augusta; 13 – Wallisson de Souza;
24 – Maria Neta; 25 – Ana Amélia; 26 – Ana Carolina;
28 – Waldirene Vieira

obtidos nesses primeiros 24 meses de atendimento nas

Os convidados celebraram a excelência dos resultados
novas instalações. Resultados que ultrapassaram as mais
ambiciosas expectativas. Nesse curto período, a CDRB
fortaleceu-se como uma referência em nefrologia para

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

No dia 27 de março de
2008 inaugurávamos nossa
nova sede. Dois anos se passaram e o objetivo inicial de
conciliar os mais modernos
equipamentos de nefrologia do mundo com as necessidades humanas de nossos pacientes e colaboradores foi plenamente atingido. Graças a
Deus e a dedicação da nossa equipe, o sucesso
do nosso atendimento ultrapassou todas as
expectativas. Nossa busca constante pela excelência com enfoque no atendimento humanizado e nos valores éticos ganharam notoriedade. A CDRB está cada vez mais alinhada com
os padrões de excelência dos grandes centros
de hemodiálise do mundo e estabelece uma
nova referência para a comunidade de Brasília.
Além disso, nesses dois anos, a CDRB excedeu
os limites de suas instalações físicas ao levar
conhecimentos de nefrologia para a população do Distrito Federal. Aproveito a ocasião
para agradecer e parabenizar nossos pacientes, colaboradores, parceiros e a comunidade
médica que tornaram esse sucesso possível.

a comunidade do Distrito Federal ao se equiparar aos
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grandes centros de hemodiálise do mundo. Para abrir as
festividades, o Monsenhor Marconi celebrou a Santa Missa.
Em seguida foi oferecido coquetel aos convidados.
Veja mais na pág. 2

Dia Mundial do Rim
CDRB conscientiza população sobre
os cuidados com os rins
Pág. 3
Fala Doutora
É possível viver bem com
um só rim?
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Dia Mundial do Rim

Confira algumas imagens das comemorações dos dois anos da sede da CDRB

Equipe da CDRB conscientiza população sobre prevenção
e tratamento de doenças renais

Fala Doutora

Foto: Cidu Okubo

Fotos: Divulgação CDRB

Continuação da Matéria de Capa

Márcia (enfermeira), Natália e Miryelle (psicólogas)

Santa Missa

Foto: Divulgação CDRB

Monsenhor Marconi

Equipe da CDRB atende a população na rodoviária do Plano Piloto

Maria Neta (gerente de faturamento)
e Dra. Joanny Araújo (nefrologista)

Coquetel

Santa Missa

Você sabia?
Um cirurgião apresentou pedido de divórcio nos Estados Unidos exigindo que
sua mulher pague 1,5 milhão de dólares pelo rim que lhe doou em 2001.
Richard Batista, que trabalha na Universidade de Nassau – em Long Island –
assegura que a sua reivindicação resulta da má conduta da esposa. Segundo o
médico, ela o enganou com outro homem. “Não há dor mais profunda do que
ser traído pela pessoa a quem se dedicou a vida”, afirmou Richard Batista, de
49 anos.

Espaço do leitor
Só tenho elogios para a CDRB.
A cada visita que faço encontro o
aprimoramento do atendimento
e o investimento em novos
benefícios para a melhoria na
qualidade de vida dos pacientes.
Parabéns!
Oswaldo Martini – Guará

Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Prata da Casa

No dia 11 de março é comemorado o Dia Mundial do Rim. A Sociedade
Brasileira de Nefrologista (SBN) promove anualmente, em vários estados, uma ação cívica social em que os profissionais da área realizam
atividades com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e tratamento das doenças renais. Esse ano o tema abordado foi
“Diabetes como principal causa da doença renal crônica”.
A CDRB realizou exposição na Rodoviária do Plano Piloto. Além de apresentar equipamentos de hemodiálise e de diálise peritonial, os profissionais da clínica ofereceram serviços como aferição da pressão arterial,
verificação da glicemia capilar e orientações nutricionais. Quem esteve
presente também recebeu panfletos educativos e preencheu um questionário da SBN para avaliar o risco de doença renal na população.

Homenagem
O nosso Técnico de Enfermagem Everaldo
da Silva Roberto está lançando Histórias de
Vida x Hemodiálise. O livro é um alerta para
o aumento da incidência da IRC – Insuficiência
Renal Crônica. Depoimentos de pacientes com
a doença trazem uma verdadeira lição de vida
para o leitor. O lançamento, seguido de sessão
de autógrafos, acontece no dia 13/5/2010,
às 19h no Espaço Chatô (Setor de Indústrias
Gráficas, Quadra 2, Lote 340, sede do Correio
Braziliense).

A CDRB faz questão de homenagear nossa
querida paciente Ana Maria Araújo Passos,
que recentemente nos deixou. Durante 22 anos
fez hemodiálise e estabeleceu uma relação de
amizade com todos da nossa equipe. Ana Maria
trabalhou em prol dos doentes renais. Ajudou
a fundar a AREBRA (Associação dos Renais de
Brasília) da qual foi presidente e tesoureira. Era
um exemplo de vitória. Forte e lutadora, sentiase em casa quando chegava na CDRB. Saudades.
Envie seu depoimento com foto para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Os seres humanos nascem
com dois rins
funcionais. Mas
é possível sobreviver saudavelmente com
um único rim?
A diretora da
clínica, Dra. Maria Letícia, fala sobre o tema.
CDRB Notícias: Até quantos anos
uma pessoa sobrevive bem possuindo apenas um rim?
Dra. Letícia: Não existem estudos
precisos sobre longevidade em
portadores de rim único. A partir
de doadores para transplante renal
tem-se comprovado que o fato de
ficar com um único rim não cria nenhum problema. Diante da possibilidade de a pessoa poder ter outras
doenças que atingem a população
normal, é importante o acompanhamento clínico periódico.
CDRB Notícias: E como detectar
alguma anormalidade neste caso?
Dra. Letícia: É recomendável que
a pessoa visite o Nefrologista pelo
menos a cada dois anos, pois, a
longo prazo, há chances de um
discreto aumento da pressão arterial, pequenas alterações no exame
de urina e uma maior incidência de
calculose, mas nada que preocupe.
Existem até estudos que demonstram que o doador de um rim tem
maior sobrevida a longo prazo que
outro indivíduo da mesma idade
não doador. Obviamente, não é a
retirada de um dos rins que faz a
saúde do doador melhorar. Mas
sim a tendência de que as pessoas que ficam sem um dos rins se
cuidarem mais. O importante é a
manutenção de cuidados médicos
periódicos e um estilo de vida saudável.
Envie sua pergunta para
cdrbnoticias@cdrb.com.br

