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Prevenção de Acidentes

Fique ligado

a nova comissão de integrantes
da CIPA – Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes
da CDRB (vigência 2010/11).
A Comissão é um poderoso
instrumento para prevenção
de acidentes, aprimoramento

+

das condições no ambiente de trabalho e saúde dos trabalhadores. A CDRB estimula cada vez mais a participação de seus
funcionários na CIPA.

Educação Continuada
Ilustração: Anderson

Aprimoramento da qualidade do atendimento

III International Symposium of Thrombosis
São Paulo – SP
(14 a 16 de outubro)
Informações: www.ista2010.com.br

PROJETO ENCANTANDO
CLIENTES

II Simpósio de Nefrologia e Diabetes
Cordoba – Argentina
(15 e 16 de outubro)
Informações: ajuncos@andreajuncos.com.ar
V Encontro Sul Brasileiro de Transplantes
Joinville – SC
(12 e 13 de novembro)
Informações: http://www.prorim.org.br/

Diversão e alegria para enfrentar a doença
renal crônica

XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica
XIII Congresso Brasileiro de Urologia Pediátrica
II Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica
Vídeo-assistida
Belo Horizonte – MG
(14 a 18 de novembro)
Informações: congressocipe@luminaeventos.com.br
III ESED
Encontro de Serviço de Endocrinologia e Diabetes /
V Fórum de Síndrome Metabólica
Fortaleza – CE
(25 a 27 de novembro)
divulgacao@arxweb.com.br
Curso de Reciclagem em Nefrologia
Cordoba – Argentina
(29 de novembro a 3 de dezembro)
Informações: carla@sonesp.org.br

Parabéns

A Educação Continuada é essencial para a formação e desenvolvimento dos recursos humanos. Visando a constante melhoria
nos serviços oferecidos, os colaboradores da CDRB realizaram
o curso de Suporte Básico de Vida, que aconteceu no Hospital
Anchieta. O curso capacitou os profissionais a prestarem atendimento de primeiros socorros e seguirem as diretrizes do American Heart Association nos moldes do ACLS (Suporte Avançado
de Vida em Cardiologia). Essa é mais uma iniciativa da CDRB para
o aprimoramento constante da qualidade do atendimento.

AGOSTO
08 – Janaína Sousa; 10 – Luciane Pereira; 16 – Valmir de
Brito; 23 – Michele Rodrigues; 30 – Klaudia de Freitas /
30 – Paulo Sérgio; 31 – Shirley Pereira
SETEMBRO
08 – Ângela Maria; 10 – Leidiane Costa; 17 – Rosenir
Almeida; 18 – Lindinalva Oliveira / Francélio Marcos;
19 – Rafael Rocha; 20 – Kristiane Gonçalves; 24 – Dr. João
Felinto; 28 – Severino Marques
OUTUBRO
03 – Nelly Vânia; 05 – Karina Almeida; 11 – Welliston
Gomes; 18 – Elayne Coelho; 19 – Luciana Custódio;
20 – Elisangela Lacerda; 22 – Maria Helena; 30 – Luciana
Gonçalves / Dr. Marcelo Lodônio

Dhi Ribeiro acompanhada por músicos de sua banda e Evandro Barcelos

A CDRB promoveu nos dias 25 e 26 de agosto o Projeto
Encantando Clientes. Uma iniciativa que trouxe diversão
e alegria para o ambiente da clínica durante as sessões de
hemodiálise. O evento realizado em comemoração aos dias do
Psicólogo e do Nutricionista – 27 e 31 de agosto respectivamente
– foi marcado por muita emoção com a ilustre presença da
cantora Dhi Ribeiro e sua banda, além da participação do nosso
cliente Evandro Barcelos (ver seção Destaque).
Os momentos de descontração contaram ainda com a presença
dos Doutores da Música e Riso e do mágico Ed Rocha. O Projeto
Encantando Clientes é mais uma iniciativa das equipes de
Humanização e Enfermagem da CDRB para promover o bemestar dos nossos pacientes.

da Clínica de Doenças Renais de
Brasília distribuída aos pacientes
e profissionais/estudantes de
medicina.

A valorização das relações
humanas é fundamental
para o crescimento e a evolução de qualquer organização. Apesar dos investimentos em equipamentos,
processos e tecnologia, algumas das transformações mais significativas
vêm das pessoas. Nessa edição destacamos
o projeto Encantando Clientes. Uma iniciativa que, por meio de atividades culturais,
leva alegria e descontração para o ambiente
da clínica durante as sessões de hemodiálise.
Mais do que alegrar, entreter ou amenizar as
dificuldades inerentes à doença renal crônica, esse projeto contribui para a melhoria da
qualidade da assistência e das relações no
trabalho. É uma prática de valorização do
atendimento humanizado que vem norteando o trabalho da clínica desde o princípio.
Por mais avançada que seja a estrutura ou os
equipamentos disponíveis, sem ética, respeito à dor do próximo e sensibilidade não existe
bem-estar.
Boa leitura!
Dr. Evandro Reis
Diretor
Feira de Saúde
Conceitos de Nefrologia
para comunidade

Expediente
CDRB Notícias é uma publicação

Editorial

Foto: Cidu Okubo

No dia 30 de setembro foi eleita

I Congresso Internacional de Medicina de Urgência
e Emergência da Abramurgem
São Paulo – SP
(11 a 13 de outubro)
Informações: www.abramurgem.org.br/internacional

Fotos: Divulgação

Bem-estar para todos
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Dica de Saúde

CDRB leva conceitos de prevenção para a comunidade

Banana na prevenção do câncer renal

Fala Doutora

Foto: Cidu Okubo

Fotos: Divulgação

Foto: Stock.xchng

Feira de Saúde

Pesquisa realizada pelo Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia, relacionou o câncer renal ao baixo consumo de vegetais. Além da banana,
os cientistas concluíram que o consumo regular de cenoura, beterraba
e alface ajudam na prevenção. O estudo publicado no periódico International Journal of Cancer, avaliou 61 mil mulheres entre 40 e 76 anos
de idade. As voluntárias que comiam banana de quatro a seis vezes por
semana apresentaram metade do risco de desenvolver câncer nos rins do
que aquelas que não incluiram a fruta na alimentação.

A equipe da CDRB mais uma vez ultrapassou os limites físicos da clínica para cumprir o importante papel social de
levar conceitos de nefrologia para a comunidade. As atividades da Feira de Saúde aconteceram durante 1ª Semana
de Qualidade de Vida do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) entre os dias 31 de agosto e 2 de
setembro e durante a Semana do SGI (Sistema de Gestão Integrada) da Brasal Refrigerantes (Coca-Cola), nos dias

Entenda melhor

16 e 17 de setembro. Os profissionais da CDRB divulgaram informações sobre prevenção, detecção e tratamento da

Nefrite

doença renal por meio de impressos didáticos, além de equipamentos utilizados na terapia renal substitutiva. Cada

No interior dos rins existem estruturas microscópicas chamadas de
glomérulos, que filtram o sangue
e eliminam todas as substâncias
indesejáveis por meio da urina.
Existem aproximadamente um
milhão de glomérulos em cada
rim. A glomerulonefrite, ou simplesmente nefrite, é o resultado
de uma inflamação dessas estruturas renais.

vez mais inserida na comunidade, a CDRB fortalece conceitos de atenção à saúde e melhoria da qualidade de vida.

Você sabia?
O espaço ainda é um grande mistério para a raça humana. Há muita coisa
para se desvendar e explorar no universo, afinal, nossa tecnologia ainda não é
planetas. Porém, existem descobertas espaciais que estão relacionadas inclusive
com o nosso funcionamento renal. No espaço, com a ausência de peso, os ossos
perdem cálcio o que leva à formação de pedras nos rins.

Espaço do leitor

Destaque

Quero parabenizar a CDRB pelo
pionerismo e pela qualidade dos
serviços. Gostaria de saber um
pouco mais sobre as causas da
cólica renal.

Caro Ademar, leia a coluna Fala
Doutora e saiba mais sobre a cólica
renal.
Escreva para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Foto: Divulgação

Ademar Assis – Taguatinga Sul

Ilustração: Anderson

Imagem: Stock.xchng

suficiente para podermos estabelecer bases na Lua ou até mesmo em outros

Depoimento
O nosso paciente Evandro Barcelos
nos presenteou com seu talento no
Projeto Encantando Clientes. Evandro
frequentemente acompanha artistas
consagrados da música popular brasileira.
Além de multi-instrumentista, é professor
na Escola do Choro e já foi diretor musical
de grandes gravadoras. Transplantado renal,
frequentou clínicas no Rio, São Paulo, Recife
e Angola, mas considera a CDRB a melhor
em que já esteve. É uma honra poder contar
com seu talento para nos alegrar!

A estrutura da CDRB é excelente e
diferenciais como o Transporte
Solidário são muito importantes. Mas o
tratamento humanizado é o diferencial
maior da clínica. Ele ameniza a condição
inerente ao doente renal crônico.
Os pacientes recebem toda atenção e são
sempre ouvidos no sentido de aprimorar
constantemente o atendimento.

Quem já passou por uma
cólica renal,
fica marcado
pelo intenso
desconforto
que só melhora com as
devidas providências médicas.
A diretora da clínica, Dra. Maria
Letícia, fala sobre o tema.
CDRB Notícias: Como se dá a
cólica renal?
Dra. Letícia: Normalmente tem
início súbito, geralmente unilateral, seguida por náuseas e/ou
vômitos. Pode irradiar-se para o
abdômen, região genital e ainda raiz da coxa.
CDRB Notícias: Quais são as
causas mais comuns?
A mais comum é o cálculo renal
(pedra nos rins). Outra causa é
a infecção por bactérias. Situações de cólica renal que envolvam trauma devem ser avaliadas pelo nefrologista.
CDRB Notícias: Como aliviar a
dor?
Feito o diagnóstico por exame
(RX ou Ecografia), o tratamento intravenoso deve ser instituído, com drogas analgésicas.
A melhora se observa em alguns
minutos mas o paciente fica sujeito a novas cólicas. A investigação da doença pelo nefrologista possibilitará identificar
sua causa e evitar a repetição
do problema.

Josélia Albuquerque Rocha – Gama
Envie seu depoimento com foto para cdrbnoticias@cdrb.com.br

Envie sua pergunta para
cdrbnoticias@cdrb.com.br

