
Prezados membros da Diretoria da SLANH, 

Venho por meio desta, com muita humildade e respeito, candidatar- me 

a Presidente da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e 

Hipertensão. Caso tenha sucesso, com apoio de todos vocês, eu 

serei a primeira primeira mulher a exercer esse cargo. 

Considero-me digna de concorrer ao pleito, haja vista meu esforço 

durante dois mandatos como Presidente da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia, visando a integração do Brasil na SLANH. Fui a única 

mulher a exercer o cargo nestes 59 anos da entidade. 

Desde o início minha gestão, eu divulguei e trabalhei de forma 

árdua para motivar a participação de docentes e discentes nos 

cursos promovidos pela SLANH, tendo alcançado êxito nessa 

empreitada. Passamos de menos de cem brasileiros para cerca de 

mil inscritos. 

Professores e nefrologistas de meu país participaram ativamente de 

cursos e como palestrantes. Muitos destes hoje fazem parte de 

comitês da SLANH e os membros da diretoria desta entidade foram 

convidados, com mais destaque, aos nossos congressos regionais e 

nacionais. 

A língua é uma barreira, mas fizemos um esforço conjunto para 

superarmos as dificuldades. Divulgamos a revista Nefrología, bem 

como os congressos e cursos da SLANH. Traduzimos para o 

português informes e comunicados, além de promovermos a criação 

de mídias específicas para atrair as novas gerações de especialistas 

brasileiros e estimular o intercâmbio. 

Atualmente ocupo o cargo de Diretora do Departamento de Ensino e 

Titulação da SBN. O foco deste grupo é educação continuada, dando 

continuidade ao trabalho de meus dois mandatos. Como Presidente 

da SBN, criei uma plataforma de cursos online interativos, podcasts 

e reformulei o website da sociedade, entre outras medidas visando 

a formação e atualização. 

Nossa gestão criou o Comitê de Jovens Nefrologistas, o Comitê de 

Nefrologia Intervencionista, o Comitê de Diálise Peritoneal e o 

Comitê de Cuidados Paliativos. Como embaixadora do World Kidney 

Day, ajudei a elevar o Brasil ao posto de país com maior número de 

atividades no Dia Mundial do Rim (Por ano, foram mais de 500) com 

participação maciça de todos os estados da federação. 

Aumentamos o número de associados da SBN, especialmente entre 

os médicos mais jovens. Mostra disso foi a coordenação do Comitê 

de Jovens Nefrologistas, que resultou num livro de perguntas e 

respostas em Nefrologia para consulta rápida. 

Em nossos dois mandatos, a missão de nossa gestão foi 

internacionalizar a SBN e, com o intento de inserir o Brasil na 

nefrologia mundial, firmamos parcerias com a ASN, a ISN, o 

KDIGO, a EDTA, a Harvard University e o KarolinskaInstitutet. 

E, como consagração de nosso trabalho, atingimos um número 

recorde de participantes no último Congresso Brasileiro de 

Nefrologia em 2018. 

Desde a muitos anos, coordeno um googlegroup chamado 



Nefrofórum com cerca de 750 nefrologistas, para discussão de 

casos, integração e difusão de conhecimentos. 

Com base no exposto acima, considero que poderei fazer muito pela 

SLANH. Tenho energia, coração e força para trabalhar. 

Precisamos transmitir nossos ideais e nossas aspirações para as 

novas gerações; ter força para superar as dificuldades, tanto para 

diagnóstico precoce da prevenção da Doença Renal Crônica como 

para nos defender frente às indústrias e ao mercado. 

Eu e outras brasileiras somos o exemplo de luta e sucesso para as 

nefrologistas dos países de nosso continente, a maioria enfrentando 

jornadas duras de trabalho e muita vezes sem o devido 

reconhecimento. 

Nós da América Latina somos grandes e, unidos, podemos 

alavancar nossa capacidade científica, explorar nossas 

particularidades e propor alternativas e modelos de trabalho em 

varias iniciativas de nossa especialidade. 

Nossa alegria de viver e de valorizar a vida são luz; uma luz que 

deve brilhar para toda toda a comunidade local e internacional. 

Obrigada. 
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