A emergência é a porta de entrada dos doentes renais. Um dos pioneiros no transplante renal no Rio de

Janeiro, o Hospital Geral de Bonsucesso (HGB) é bom
exemplo do problema comum a muitos hospitais do
país. Pág. XIS.
Diálise: atrasos, cortes e perdas. Artigo da Dra.

Carmen Tzanno analisa a crise enfrentada pelos centros de diálise lembrando que as clínicas e os pacientes merecem mais respeito dos governos federal, estaduais e municipais. Pág. XIS

15 Jovem Nefrologista do Recife defende

empenho na prevenção
2 Congresso Brasileiro de Nefrologia

considera a DRC comum e tratável
8 Censo 2008: SBN solicita o envio das

informações pelas unidades de diálise

“A silenciosa doença renal”. Entrevista com o nefrologista Dr. José Roberto Coelho da Rocha, ex-presidente da SBN, fala da importância de se insistir na
popularização dos exames de urina e de creatinina
como práticas simples de prevenção”. Pág. XIS
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conversa do presidente

Atividades da
Diretoria

Prezados colegas, Estamos iniciando uma

nova fase do SBN Informa, agora em formato
mais compacto e conteúdo mais jornalístico,
informativo e dinâmico com o qual pretendemos a comunicação mais direta com todos os nossos associados. E como sempre,
aguardamos colaborações e comentários
que sejam do interesse comum a nós, Nefrologistas, e à classe médica em geral.
Aproveitando esta nossa Conversa do Presidente gostaria
de informar que a SBN tem estado em contato sistemático com
o Ministério da Saúde procurando discutir questões cruciais no
que diz respeito à terapia de substituição da função renal. Sob a
alegação de que não há recursos disponíveis, o tema aumento do
valor da sessão de hemodiálise tem sido sempre postergado pelo
ministério. Entretanto, na tentativa de aliviar o arrocho das clínicas de diálise e a dificuldade de acesso dos pacientes à diálise em
alguns estados, têm-se procurado alternativas, entre elas:
• Oferecimento de um empréstimo a juros subsidiados, através
de um projeto conjunto MS/CEF, com a finalidade de permitir refinanciamento das dívidas das clínicas visando redução do custo
financeiro das unidades.
• Diminuição do intervalo entre a prestação do serviço e o recebimento da fatura (isso implicaria em mudança na rubrica que
alberga o pagamento da TRS no presente).
• Extinção do teto - a TRS deveria ser remunerada pela demanda.
• Renovação do parque de máquinas através de um financiamento pelo MS/ CEF, que, em conjunto com a SBN e ABCDT, negociariam preços diferenciados dos equipamentos junto aos fabricantes
(convênio assinado recentemente).
• Disponibilização de um montante, a juros subsidiados, para
implementação de novas unidades, de acordo com a demanda.
Estivemos reunidos com a Caixa Econômica Federal, em Brasília, mas o nível de entrosamento MS/CEF revelou-se abaixo do
esperado. Além disso, os prazos acordadas para definição dos
vários pontos vêm sendo sistematicamente desrespeitados.
Posso resumir dizendo que, apesar dos grandes esforços,
os resultados, até o presente, têm sido pífios. Estamos, definitivamente, necessitando de demonstrações inequívocas da boa
vontade do ministério para continuar acreditando na via de uma
negociação tranqüila. No caso delas não acontecerem, só nos
resta buscar novas alternativas.
Dr. Jocemir R. Lugon
Presidente da SBN
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5573-6000
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DIRETORIA NACIONAL
Presidente: Jocemir Ronaldo Lugon
Vice-Presidente: Natalino Salgado Filho
Secretária-Geral: Patrícia Ferreira Abreu
1º Secretário: Sergio Fernando Ferreira
dos Santos
Tesoureiro: Daniel Rinaldi dos Santos
Conselho Fiscal: Carmen Tzanno Branco
Martins

01 de abril • Reunião da Banca Examinadora da Nefrologia
Pediátrica para avaliação dos últimos currículos e detalhes
para a Prova de Certificado de atuação na área de Nefrologia
Pediátrica.
09 de abril • Contato do presidente Jocemir Lugon e da SecretáriaGeral Patrícia Abreu com representante da Editora Elsevier para
tratar de proposta para o Projeto de Educação Continuada (PEC).
23 de abril • Contato do Tesoureiro Daniel Rinaldi e da representante do Laboratório Abbot, Sra. Miranda Vicentin, para tratar
da renovação de parceria nos veículos de comunicação da SBN.
24 de abril • Reunião, em Brasília, dos Drs. Jocemir Lugon,
Patrícia Abreu e Sergio dos Santos, da Diretoria da SBN, com
representantes da CEF e do Ministério da Saúde para solicitação
de linha de crédito para as TRS com prazo de pagamento de 60
meses, carência de seis meses e juros abaixo do mercado.
24 de abril • Reunião no Ministério da Saúde, em Brasília, dos
mesmos representantes da Diretoria da SBN, com o Coordenador da Alta Complexidade, Sr. Joselito Pedrosa para tratar do
reajuste no valor das taxas das sessões de hemodiálise, atraso
no repasse de recursos devidos, elevação e glosas dos gastos.
30 de abril • Reunião para tratar do JBN Educacional (2º volume)
cujo tema será Doença Renal crônica – Tratamento conservador.
Os editores são Marcus Bastos e Patrícia Ferreira Abreu. E as aulas
serão dos médicos Jocemir Lugon, Roberto Zatz, Gianna Kirstajn,
João Roberto Sá, Lílian Cuppari, Rachel Bregman, Aluizio Barbosa,
Maria Eugênia Canziani, Luiz Felipe Gonçalves, Marcus Bastos e Patrícia Abreu.
20 de maio • Reunião no auditório da SBN da comissão do XV
Encontro Paulista de Nefrologia.
28 de maio • Presença, em Brasília, dos Drs. Jocemir Lugon,
Daniel Rinaldi e Carmen Tzanno nas discussões no Congresso
Nacional sobre a aprovação da Emenda Constitucional nº 29.
12 de junho • Em Brasília, reunião dos Drs. Daniel Rinaldi, Patrícia Abreu e Sergio dos Santos com representantes do Ministério da Saúde, CEF, Ministério da Fazenda e da Indústria (Baxter,
Fresenius, Gambro e JMS) para tratar da linha de crédito para as
TRS com a redução no valor das máquinas de diálise.
12 de junho • Reunião da Diretoria SBN com o Departamento
de Ensino, Reciclagem e Titulação para a reformulação dos critérios para a próxima prova de Título de Especialista e credenciamento e recredenciamento de serviços.
17 de junho • Drs. Jocemir Lugon e Daniel Rinaldi se reuniram com
a comissão organizadora do XXIV CBN, em Curitiba, para a apresentação dos preparativos do Congresso em setembro próximo.
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“A silenciosa doença
renal evolui com
poucas manifestações
clínicas”
* Diplomado pelo American Board of Internal Medicine, foi presidente da SBN e
da SONERJ e do XVI Congresso Brasileiro de Nefrologia. É membro fundador da
Sociedade Brasileira de Clinica Medica e da American Society of Nephrology.
É professor de Nefrologia do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas.

SBNI - Por que as pessoas cuidam do coração fazendo exercícios físicos, cuidam do pulmão deixando de fumar, cuidam do
fígado moderando a ingestão de álcool e não cuidam, preventivamente dos seus rins indo a um nefrologista?
Acho que se trata apenas de uma questão de falta de divulgação
adequada. Embora as pessoas conheçam muito bem a existência dos rins, costumando, por exemplo, associa-los a qualquer
dor nas costas, a maioria ignora as múltiplas funções renais e
só conseguem associar Doença Renal à passagem de cálculos
(pedras). Por outro lado, o melhor exame periódico, para avaliar
a saúde dos rins ainda é o simples exame de urina.
Curiosamente, muitos colegas deixam de pedi-lo, por não entenderem sua importância, e os pacientes tendem a não valorizá-lo. Hoje em dia é considerado um exame velho, de pouco
valor, embora seja um exame simples, barato e de enorme valor clínico. Quem sabe a SBN não faz outdoors do tipo: Já fez
o seu Exame de Urina hoje?
SBNI - Cerca de 70% das pessoas que têm alguma disfunção
renal não sabem disso e, portanto, não se cuidam!
A maioria das Doenças Renais é silenciosa, ou seja, evoluem
com poucas manifestações clínicas, que não são reconhecíveis pelo paciente. Mais uma vez, a ausência do exame de
urina permite, muitas vezes, que a doença passe despercebida pelo médico e pelo paciente. Além disto, o cidadão imagina que se seus rins estiverem doentes, ele vai urinar pouco,
o que, é claro, até faz algum sentido. Mas, o que acontece é
que nas fases iniciais da doença, existe aumento do volume
urinário, levando o paciente a acreditar que está tudo bem
com seus rins....
Muitas vezes, na consulta, o paciente responde, orgulhosamente, “Urinar é comigo mesmo... Meus rins são ótimos...”,
mal sabendo que este pode ser o primeiro sinal da doença.
Ainda neste contexto, além do exame de urina, é importante

Dr. José Roberto Coelho da Rocha *

dosar a creatinina no sangue. A creatinina é um produto do
metabolismo muscular, excretada pelos rins e mantida em níveis normais permanentemente.
Assim, se existir elevação dos níveis de creatinina no sangue,
existe “insuficiência renal”, ou seja, os rins estão funcionando
menos do que deviam. O que vemos é que muitos colegas não
fazem a dosagem da creatinina ou desprezam pequenas alterações - que já indicam disfunção renal - e os pacientes ainda
não estão familiarizados com esta substância, como estão em
relação à glicose e colesterol.
De novo, é preciso insistir na popularização tanto do exame
de urina como da creatinina, para que o povo se interesse pela
realização destes exames, exigindo-os de seus médicos, como
fazem com o colesterol e glicose. Isso como uma prevenção.
SBNI - Os clínicos gerais geralmente encaminham seus pacientes com pressão alta, diabetes, obesos, também para um nefrologista?
Na maioria das vezes só encaminham quando a doença já está
bastante avançada, embora mais recentemente isto esteja começando a mudar... Mais uma vez, a falta do exame de urina e
da dosagem da creatinina, retarda freqüentemente o encaminhamento destes pacientes.
SBNI - O que pode ser feito como prevenção da doença renal?
Como os hospitais públicos poderiam participar dessa prevenção? Como motivar a população para cuidar dos seus rins?
Esta é a grande questão atual, que finalmente começa a interessar a Nefrologia e aos Poderes Públicos. Nosso grupo faz
algum tipo de campanha de prevenção há cerca de 15 anos.Já
entrevistamos quase 5000 pessoas, em várias cidades, e ago
ra estamos analisando os dados, para entendermos melhor a
situação e decidirmos o que fazer, futuramente. Mas, algumas
coisas já estão bem claras:
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“É preciso insistir na popularização dos exames de urina e de
creatinina, para que o povo exija de seus médicos, como fazem
com o colesterol e a glicose. Isso é prevenção.”
• a população sempre fica muito surpresa com o conceito de
“prevenir” doença renal, que, como já disse, considera doença
muito rara e, portanto, sem grande importância.
• esta mesma população fica muito satisfeita, no entanto,
quando encontra um programa de prevenção, que sempre faz
um grande sucesso...
• no meu modo de pensar, após tantos anos de experiência, a
prevenção renal não deve ficar limitada a procurar as pessoas
já portadoras de doença (nefropatia), como pensam muitos
nefrologistas.
É claro que isto é importante, mas esta prevenção “secundária”, em que a pessoa já está doente, é pouco eficiente,
pois tem uma baixíssima relação custo x benefício, que em geral, tende a desestimular os gestores. Para que se tenha uma
idéia, embora ninguém saiba ao certo, um programa deste tipo
vai revelar nefropatia em menos de 4% da população, um percentual que não entusiasma os responsáveis (públicos e privados) pela Saúde.
Por isso, acho importante agregar valor a estes programas, incluindo a procura de Fatores de Risco para Nefropatias,
como Hipertensão Arterial, Diabetes, Obesidade, Infecção
Urinária, Cálculo Renal, etc., de prevalência muito maior e de
grande interesse de todos.
Outro ponto importante, que aprendemos com a prática,
é que qualquer programa de massa é necessariamente falho,
incapaz de definir somente aquelas pessoas portadoras da doença, excluindo as pessoas “normais”. Assim, é preciso optar:
ou você tem um processo “específico” ou usa um mais “sensível”, isto é, um que procura somente incluir os verdadeiros
nefropatas, ou outro onde todo e qualquer “suspeito” de nefropatia seja incluído.
Decidimos que o nosso programa informatizado (CheckUp
Renal) fosse mais “sensível”, tornando-o um programa “inclusivo”, rigoroso, que procura todo e qualquer sinal/sintoma
de doença renal, mesmo correndo o risco de incluir pessoas
normais. E o importante é procurar evitar que patologias “limítrofes” passem despercebidas, pois podem significar apenas
o início da doença.
SBNI - Por que não há uma política pública eficiente capaz de
oferecer um serviço público de diálise, descongestionando as
emergências dos hospitais gerais?
Até onde eu sei a experiência de serviços públicos de diálise
não tem sido boa, com baixa eficiência e alto custo, pelo menos no Rio de Janeiro. As próprias autoridades já entenderam
isto, aceitam e até incentivam a criação de serviços privados,
por serem mais econômicos.

Quanto à remuneração, quase sempre defasada em relação aos aumentos de custo, este é um problema crônico e,
aparentemente insolúvel Fico com a impressão que os gestores de Saúde pensam que a Nefrologia “cria” pacientes, cada
vez mais, para ganhar mais. Aliás, isto já foi dito por mais de
uma autoridade, no passado, como se a culpa fosse nossa.
Por outro lado, o número de centros de diálise no Brasil
ainda está longe do confortável. Temos mais de 5.000 municípios e apenas cerca de 800 centros, ou seja, menos de 15%
dos municípios estão aparelhados para diálise crônica.
Acho que são duas a razões para isso: montar um centro
hoje é extremamente caro, pois além de depender de inúmeras
regras e normas rigorosas – o que é bom - é preciso investir em
alta tecnologia (máquinas), com retorno financeiro discutívelo que é ruim. E também muitos prefeitos preferem enviar seus
pacientes para uma cidade vizinha, pagando o transporte, mas
transformando o tratamento numa sucessão de longas e desconfortáveis viagens.
SBNI - Qual a progressão da doença renal crônica desde os
anos 70, principalmente no que diz respeito à tecnologia dos
equipamentos de diálise?
Olhando para trás, e lá se vão muitos anos, houve uma impressionante evolução, tanto na aparelhagem/tecnologia, como
também nos conceitos e princípios da diálise.
Hoje, os métodos dialíticos são muito mais seguros e eficientes, com grandes benefícios para os pacientes, mas, paradoxalmente, algumas coisas permanecem como eram sem
maiores progressos: até hoje hemodialisamos a maioria dos
pacientes três vezes por semana, por 4 horas, como fazíamos
há 40 anos.
Por outro lado, é preciso salientar o crescimento do conhecimento científico sobre as Doenças Renais. Hoje, sabemos
muito mais como elas se estabelecem quem são os grupos de
risco, como protegê-los e como diminuir ou evitar a progressão destas doenças. Apareceram novos conceitos, modernos
medicamentos e técnicas sofisticadas para diagnóstico e tratamento, que muito modificaram a evolução destas doenças.
Estes novos conhecimentos, que não param de evoluir,
bastariam para justificar que todos os nefropatas fossem acompanhados por nefrologistas, o que ainda não acontece. As estatísticas mostram que cerca de metade dos pacientes chegam à
diálise sem nunca terem sido consultados por nós, uma situação absurda, que precisa ser modificada rapidamente.
A nosso ver, somente através de programas de prevenção
(publicidade), constantes e bem-feitos, que atinja boa parte
da população, poderemos mudar esta dolorosa realidade.
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XXIV Congresso Brasileiro de Nefrologia
XIV Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia
13 a 17 de setembro de 2008 - Curitiba (PR)
Realização: Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN)

Sociedade Brasileira de Enfermagem em Nefrologia (SOBEN)
Informações 4 www.nefro2008.com.br/circular_nefro2008.pdf

“A doença renal crônica é comum, prejudicial e tratável”
Este será o tema central do Congresso comentado na entrevista
concedida à SBN pelo seu presidente, o Dr. Miguel C. Riella
SBNI – Por que o tema considera a doença renal crônica comum?
Dr. Riella – É comum porque há evidência de que em torno de 10%
de população adulta de um país tem doença renal crônica. E dados
recentes dos Estados Unidos indicam que pode chegar a 13%.
Além da alta prevalência ela está associada a uma elevada
morbidade e mortalidade, relacionada principalmente às complicações cardiovasculares. Medidas preventivas, como o rigoroso
controle da pressão arterial através dos inibidores do sistema renina angiotensina, podem reduzir a agressão renal.
Neste sentido será muito importante a palestra do Professor
Donohue , da Inglaterra, que nos relatará como o Reino Unido estruturou o Programa de Doença Renal Crônica com a participação
dos médicos generalistas ou clínicos gerais.
SBNI - Qual a contribuição dos convidados estrangeiros?
A seleção dos convidados é feita por um comitê, cada qual representado a sua área de expertise e geralmente sob a orientação do
Coordenador de Departamento da SBN. Dentro deste conceito foi
possível selecionar mais de 15 convidados do exterior, todos experts em suas áreas.
SBNI - Poderia antecipar alguns tópicos a serem discutidos?
Na área de hemodiálise, vamos discutir o futuro da hemodiálise.
Reconhecemos que a conduta atual de sessões intermitentes (três
vezes na semana), curtas ( 3-4 horas) é mesmo inadequada e que,
certamente, deveremos ter novas propostas como a hemodiálise
diária e a hemodiafiltração. Só assim vamos reduzir a alta mortalidade destes enfermos e melhorar a qualidade de vida deles.
Na área de patologia renal vamos discutir se lesões crônicas,
já estabelecidas com fibrose, podem regredir e melhorar a função
renal. Na área de terapia celular, o emprego de células tronco pode
beneficiar as enfermidades renais? Teremos várias palestras abordando este tema. E como podemos reduzir a doença cardiovascular
de nossos enfermos com doença crônica dos rins que os impedem
muitas vezes de chegar a diálise e ao transplante? Este é um tema
muito atual que está merecendo especial atenção.
Teremos ainda cursos básicos para os jovens, oportunidades
de diálogo com os professores em sessões matinais, durante o
café da manhã, e no Meet the Professor. Isso sem falar nos debates, controvérsias, discussão de casos clínicos,etc. As conferências são geralmente reservadas aos convidados estrangeiros para
uma State of the art lecture. Haverá amplo espaço para apreciar e
discutir a produção cientifica da Nefrologia brasileira.

Temas principais do Congresso
Fisiopatologia e DHE | Oficinas em Distúrbios
HE • Novidades no tratamento da hiponatremia
• Glomerulopatias | Importância do Podócito
nas Glamerulopatias • Sessões anatomo-clínicas •
Inflamação, Imunologia e Patologia | Processo inflamatório na Injúria Renal Aguda • Inflamação
na substituição da função renal: uremia, diálise e
transplante • Nefropediatria | Adequação de Diálise para crianças • Fatores de risco cardiovascular
na infância • Hipertensão | Disfunção Endotelial,
Microalbuminuria e risco cardiovascular • Doença
Renal Crônica | Diretrizes brasileiras para o tratamento de DRC • DRC: estratégias de prevenção
e manejo • Causas emergentes de DRC • Diálise |
Expandindo o uso de Diálise Peritoneal automatizada • Hemodiálise de alto fluxo e Hemodiafiltração
• Cateteres e risco de bacteremia em hemodiálise • Transplante | Novas terapias com Células
Tronco • Transplante com doador limítrofe • Insuficiência Renal Aguda | Estresse oxidativo e
IRA • Casos clínicos comentados • Metabolismo
mineral | Fosfatoninas e distúrbios do metabolismo mineral • Efeitos Pleiotropicos da vitamina C •
Nefrologia clínica | Grandes trials que mudarão
a prática clínica nefrológica • Riscos com o uso de
Gadolíneo • Nutrição | Desnutrição, Caquexia ou
Hipercatabolismo?
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Notícias que afetam a
prática médica

Incerteza clínica impede otimização do tratamento anti-hipertensivo | A incerteza clínica e a discussão
de outros sintomas ou queixas na hora
da consulta impedem a intensificação
do tratamento anti-hipertensivo de pacientes diabéticos, conclui um estudo
de coorte prospectivo publicado nos
Annals of Internal Medicine.
Eve Kerr, da Universidade de Michigan, em Ann Arbor, nos EUA, e colegas
acompanharam 1.169 diabéticos que
tinham uma consulta marcada com um
clínico geral. A pressão sistólica média
no ano da consulta era 154 mmHg e, no
ano anterior, 145 mmHg.
O tratamento anti-hipertensivo foi
modificado (terapia farmacológica intensificada ou nova consulta para controle após quatro semanas) em 573 pacientes (49%).
O principal fator que impediu a
modificação do tratamento durante
a consulta foi uma nova medição da
pressão arterial, mesmo que os valores
de uma primeira medição (geralmente
automatizada, antes da consulta) fossem iguais ou acima de 140/90 mmHg.
Uma nova medição (geralmente manual) da pressão arterial abaixo desses
valores foi suficiente para convencer o
médico a não modificar o tratamento:
em apenas 13% dos casos ocorreu uma
modificação, contra 61% dos casos em
que a segunda medição confirmava os

valores acima de 140/90 mmHg.
“Os médicos quase sempre agiram como se essa segunda medição
refletisse com mais precisão a pressão
arterial real”, escrevem os autores.
O tratamento anti-hipertensivo
também foi menos freqüentemente
intensificado se os pacientes tivessem
conversado sobre problemas não relacionados ao diabetes ou à hipertensão
(33% vs. 52%).
“Está na hora de superar a ‘inércia clínica’”, escreve o editorialista
Lawrence Phillips, da Universidade
Emory, em Atlanta, nos EUA. Para ele,
“se a hipertensão já estiver diagnosticada, qualquer ocorrência de pressão
arterial acima da meta deve ocasionar
a intensificação da terapia, a não ser
que haja contra-indicações”.
Kerr EA, Zikmund-Fisher BJ, Klamerus ML et

placebo ou uma injeção subcutânea com
metilnaltrexona (0,15 mg/kg) a cada dois
dias. Quatro horas depois da primeira
dose, houve um efeito laxante em 48%
dos pacientes do grupo experimental,
contra 15% no grupo-controle.

Papaverina é tão eficaz quanto diclofenaco na cólica renal | A papaverina, um antiespasmódico, é tão eficaz
quanto o diclofenaco no tratamento de
cólicas renais agudas, conclui um ensaio
clínico publicado no Journal of Urology.
No total, 86 pacientes foram randomizados para receber diclofenaco (75
mg via intramuscular), papaverina (120
mg via endovenosa) ou uma combinação
de ambos.
Vinte minutos após a administração, os pacientes em todos os grupos
apresentaram uma redução de cerca de
50% na avaliação da dor.

al. The Role of Clinical Uncertainty in Treatment Decisions for Diabetic Patients with
Uncontrolled Blood Pressure. Ann Intern
Med 2008;148:717-27.

A metilnaltrexona é eficaz para
tratar a constipação induzida
pelo uso de opióides em pacientes com doença terminal, conclui
um artigo no New England Journal of
Medicine.
No ensaio, 133 pacientes constipados em decorrência do uso de opióides foram randomizados para receber

4 Leia os resumos completos, em português, em www.consultaprima.com.br.
4 Faça parte da elite médica mundial –
receba um resumo pela manhã com as
pesquisas de maior impacto clínico das
principais publicações do mundo, praticamente ao mesmo tempo em que os artigos
integrais são divulgados. Consulta PrimaDia - rápido, confiável, essencial.
© Copyright Consulta Prima. As informações fornecidas pela Consulta Prima têm
função meramente informativa.
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VOCÊ SABIA ?
Dr. Edison Souza

Que a fórmula de Cockcroft & Gault foi criada, como trabalho de conclusão,
pelo atual pneumologista Donald Cockcroft,quando ele fazia um rodízio em seu
terceiro ano de residência (1973), com orientação do Nefrologista Henry Gault no
Royal Victoria Hospital de Montreal, Canadá.
Que Willem Kolff, criador do rim artificial, nunca patenteou seu invento. Ele
está vivo e trabalhou muitos anos como diretor científico do programa de órgãos
artificiais da Fundação da Cleveland Clinic, aonde inventou o coração artificial.

PROJETO EDUCAÇÃO
MÉDICA CONTINUADA
(EMC)

Que Ronald Herrick, doador do primeiro transplante entre gêmeos idênticos
(Boston 1954) ainda está vivo e saudável. É um advogado aposentado no Estado
de Maine nos Estados Unidos

Estamos inaugurando o projeto de
Educação Médica Continuada da
SBN. Inicialmente, o projeto consiste de um suplemento temático
contendo artigos de atualização, relevantes à prática nefrológica. Complementando o projeto, uma bateria
de testes relacionados ao módulo
estará disponível na internet para
ser respondida “on-line”, conferindo
pontuação para renovação do título
de especialista. Além disso, disponibilizaremos o conjunto do conteú
do do módulo sob a forma de uma
seqüência de diapositivos para cada
artigo. Esperamos com isso, facilitar
o processo de atualização dos nossos associados.

Que, pacientes renais crônicos em diálise, também podem ser doadores de
órgãos e tecidos, já tendo havido descrições de doações de fígado e córneas
Que apesar de todo esforço da SBN, vários laboratórios de análises clínicas
ainda não se convenceram da importância de liberarem o resultado da creatinina
com o valor do clearance calculado pelas fórmulas aceitas internacionalmente.
Que o uso da urina de 24 horas, para cálculo da proteinúria, pode ser reservada para casos eventuais sendo muito bem estimada pela razão proteína /
creatinina
Que a doença de Fabry foi primeiro descrita independentemente em 1898 por
dois dermatologistas: Johannes Fabry ( 1860-1930) alemão e pelo inglês William
Anderson ( 1842-1930)
Que rins em ferradura, achados em um doador cadáver, podem ser usados
em bloco ou eventualmente divididos e implantados com sucesso em dois
receptores
Que a maioria dos pacientes nos Estados Unidos entram em hemodiálise por
meio de um shunt vascular interno e que isto ocasionou um movimento denominado “FISTULA FIRST” que tenta modificar esta realidade
Que a medicina alternativa é utilizada por grande número dos nossos pacientes e que notadamente a fitoterapia deve ser rotineiramente avaliada em função
de perigosos efeitos colaterais de substâncias como o Ginkgo biloba (distúrbios
da coagulação) e ervas chinesas causadoras de nefropatias agudas e crônicas
Que alguns brasileiros como Gerhard Malnic, Roberto Zatz e Ângelo de Mattos, já escreveram capítulos no famoso livro do Dr Harry Brenner : “The Kidney”
Que o carioca Maurício Rocha e Silva, em 1948, foi o descobridor da bradicinina e que seu discípulo Sergio Henrique Ferreira ( USP- Ribeirão Preto), em 1965,
descobriu o captopril presente no veneno da jararaca.

CENSO 2 0 0 8 :
I M PORTANTE
Até a presente data, recebemos
menos de 20% dos questionários
do Censo Nefrológico 2008. Voltamos a insistir que é de vital importância para a Nefrologia brasileira a coleta desses dados, para
se obter o retrato da Terapia Renal
Substitutiva no país. Pedimos,
mais uma vez, a todos os responsáveis das unidades de diálise
enviar o MAIS BREVE POSSÍVEL
suas informações. Sua participação é muito importante. O formulário está disponível no Portal da
SBN (www.sbn.org.br). Participe!
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AMB: um panorama

10 a 12 • Endosul 2008 Florianópolis - SC
site: www.endosul2008.com.br

agosto
07 a 09 • XVI Congresso Brasileiro de Hipertensão
Centro de Convenções do Windsor Barra Hotel
Rio de Janeiro / RJ
site: www.sbh.org.br
12 a 15 • NEFRO USP 2008
Centro de Convenções Rebouças
São Paulo - SP
site: www.nefrousp.org.br

21 a 23 • 2ª Campanha de Prevenção da Doença
Renal Crônica
Informações: e-mail: multidisciplinar@hdcdialise.
com.br
setembro
8 a 12 • 8º Curso de Nutrição Renal
Curso de Nutrição Renal: mais uma turma para
2008!
As vagas para o 8º Curso de Nutrição Renal, que
acontecerá em maio (online) e junho (presencial),
já se esgotaram. Como a procura é grande, uma
nova turma está sendo formada para 2008, no mês
de agosto (parte online) e de 08 a 12 de setembro
(presencial).
Informações no site: Programação e Inscrição

13 a 17 • XXIV Congresso Brasileiro de Nefrologia
Centro de Convenções Estação
Curitiba - PR
Informações no site: www.nefro2008.com.br
13 a 20 • 15th International Histocompatibility
and Immunogenetics Workshop & Conference
Workshop: 13 a 16/Setembro - Búzios
Conference: 17 a 20/Setembro - Rio de Janeiro
www.15ihiws.org

14 a 18 • X Congreso Venezolano de Nefrología /
I Congreso Venezoelano de Transplante
MareMares Hotel, Marina & Spa
Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui
site: www.congrex.com.ve

A

Associação
Médica
Brasileira (AMB) foi
fundada em 1951 e tem a
missão de defender a dignidade profissional do médico e a assistência de qualidade à saúde da população
brasileira. Possui 27 Associações Médicas Estaduais
e 396 Associações Regionais.
Buscando o aprimoramento científico e a valorização profissional do médico, desde 1971, a AMB concede
Títulos de Especialista e Certificados de Área de Atuação
aos médicos aprovados em rigorosas avaliações teóricas
e práticas. Por meio de sua Comissão Nacional de Acreditação, a AMB também trabalha na revalidação dos Títulos,
administrando os créditos necessários.
A Associação combate a abertura indiscriminada de
cursos de Medicina de má qualidade. Uma faculdade qualificada precisa ter requisitos básicos como: corpo docente
qualificado na área médica, oferta de vagas de residência,
unidades de internação, ambulatorial e de emergência,
centros cirúrgicos e obstétricos.
Desde 2000, a AMB tem uma equipe que elabora diretrizes médicas baseadas em evidências científicas para
padronizar condutas e auxiliar o médico na decisão clínica
de diagnóstico e tratamento. Até hoje foram elaboradas
mais de 300 diretrizes, disponíveis no site www.projetodiretrizes.org.br.
O Programa de Educação Médica Continuada atualiza
o conhecimento científico. É gratuito, à distância e aberto
à participação de todos os médicos brasileiros.
Por meio da Comissão de Assuntos Parlamentares, a AMB tem participado ativamente do Projeto de Lei
7703/06, que regulamenta a Medicina. Elaborada e revista
continuamente pela AMB, CFM e Sociedades de Especialidade, a CBHPM relaciona todos os procedimentos médicos comprovados cientificamente, tornando-se referencial
como oferta de saúde de qualidade.
A AMB também integra a Comissão criada com o
objetivo de elaborar uma proposta de Plano de Cargos,
Carreira e Salários no SUS para que as entidades médicas possam negociar sua implantação nos estados e
municípios.
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Jovem nefrologista do Recife defende maior
prevenção das doenças renais
A Dra. Tatiana Ribeiro Valerio, 29 anos, nasceu no Rio
de Janeiro onde morou até os 18 anos de idade. Ali cursou o
segundo grau na Escola Técnica Federal de Química, mas seis
meses antes de tentar um vestibular, mudou-se para Recife para onde seu pai fora transferido por uma multinacional.
Na capital pernambucana ingressou no curso de Medicina da
Universidade Federal de Pernambuco, onde se formou. Casada
com um advogado e funcionário público, radicou-se no Nordeste.
Desde criança dizia que queria ser médica, talvez por influência do seu pediatra, “uma figura marcante, atenciosa e
que transmitia confiança”. Única médica na família, somente
depois de formada se interessou por Nefrologia, já que fez residência de Clínica Médica no Hospital Barão de Lucena, onde
funciona a única central de diálise de Pernambuco, uma referência no país para casos de IRC e IRA.
Como não havia enfermaria de Nefrologia no hospital, esses pacientes ficavam nos leitos de clínica médica possibilitan-

“A especialidade é
abrangente e não basta saber
só as patologias renais, mas
dominar, também, cardiologia
e endocrinologia, entre
outras”.

Em breve, você poderá beneficiar ainda
mais os pacientes renais crônicos com
Hiperparatireoidismo Secundário.
PTH

P

Ca

CaxP

do aos residentes
maior
contato
com doentes renais. E foi assim
que a jovem médica se decidiu
pela Nefrologia,
ao continuar sua
residência no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco: “a especialidade é abrangente e não basta saber
só as patologias renais, mas dominar, também, cardiologia e
endocrinologia, entre outras”. Como nefrologista, sua maior
preocupação é a de se dar permanente divulgação à prevenção
das doenças renais.

No início a prática é muito difícil
Ainda no final da faculdade ela passou em um concurso da Prefeitura de Olinda, região metropolitana de Recife e, assim que
se formou, trabalhou por dois anos no Serviço de Pronto Atendimento da cidade. O começo da prática da Medicina considerou difícil, quando percebeu que “todos saíam muito teóricos
da faculdade, inseguros com os pacientes mais graves. Nessa
hora a ajuda dos colegas plantonistas foi importante”.
— No período em que trabalhei em Olinda percebi como é
precário o atendimento básico, pois atendia muitos pacientes
com hipertensão ou diabetes descontrolados por não tomarem
a medicação, seja pela sua inexistência no posto de saúde,
seja porque não conseguiram nem uma consulta ambulatorial.
A maioria nunca ouviu falar em exames preventivos — lamenta
a Dra. Tatiana.
Ela constatou a mesma situação quando, dois anos depois, foi atender em uma policlínica do Recife e, em seguida,
numa superlotada emergência onde faltavam macas e leitos
para os pacientes mais graves com necessidade de terapia in-

Uma inovação terapêutica está chegando.
Um maior número de pacientes conseguirá reduzir os níveis de PTH
enquanto simultaneamente controla os níveis de Cálcio e Fósforo séricos.
Porque quanto antes alcançar os 4 parâmetros do K/DOQI, melhor.1,2

Referências Bibliográficas: 1. BelozeroffV, et al. Association of parathyroid hormone (PHT), phosphorus (P), and calcium (CA) KDOQI target achievement
mortality in patients on dialysis. J Am Soc Nephrol. 2006; 17:311A. 2. Barman Balfour JA, Scott LJ. Cinacalcet hydrochloride. Drugs. 2005;65(2);271-81.
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“Muitos pacientes chegam
com hipertensão ou diabetes
descontrolados por não
tomarem a medicação,
seja pela sua inexistência
no posto de saúde,
seja porque não conseguiram
nem uma consulta
ambulatorial.”

tensiva ou de se submeter à hemodiálise.
— Nos últimos anos vi uma melhora significativa na saúde de Pernambuco, com aumento do número de leitos de UTI,
inclusive com aumento do número de leitos em hospitais privados. Muito importante foi, também, a instalação em toda
grande emergência de um serviço de diálise de pacientes agudos, diminuindo a sobrecarga na Central de Diálise – elogia.

Medicina no Nordeste: boa, mas carente
Ao comentar a boa qualidade da Medicina praticada atualmente no Nordeste, especialmente em Recife, a Dra. Tatiana Ribeiro Valério lembra que “que nunca tive interesse de sair daqui
para fazer residência no Sudeste. Considero que a minha boa
formação teórica e técnica possibilitaram o meu bom desempenho como profissional da Medicina”.
— Quando converso com profissionais que se especializaram fora de Nordeste, sinto que não fiz a escolha errada,
pois aqui tem experientes profissionais, apesar de achar que
deve ser maravilhoso você ter como preceptor autores de livros que são suas referências como os doutores Riella, Schor,
Almerinda, entre tantos outros. Sempre tive pouca dificuldade
em conduzir um paciente, embora surjam problemas como a
falta de informação de um determinado exame que o SUS não
cobre. Mesmo assim, comparando o meu tempo de residência
com o atual serviço prestado pela Central de Diálise do Hospital Barão de Lucena, houve sensível melhora - afirma a Dra.
Tatiana.
Mas de maneira geral ela considera ainda ruim a situação
de grande número de Centros de Diálise no país, pois basicamente dependem muito da verba do SUS e dos convênios particulares. “O ideal seria se aumentar o número de pacientes
particulares nos centros de diálise, mas sabemos que isso é

difícil devido à carência da nossa população, principalmente
nos estados nordestinos”.

Muito estudo e dedicação
Quando ao título de especialista reconhecido pela SBN,
“acho que é o reconhecimento que você fez uma boa residência
de Nefrologia. Essa foi a minha primeira tentativa, pois terminei
a especialização em janeiro de 2008. Estudei muito, principalmente quando terminei a residência, pois nela a carga horária
era puxada, com muitas atividades teóricas, muitos pacientes
para estudar e pouco tempo vago para curtir a família, os amigos e, sobretudo, descansar”.
Para a Dra. Tatiana, “a carga teórica da residência foi muito importante nessa aprovação. Moro em Recife, mas tive que
ir para São Paulo fazer a prova, daí acho que deveria se tentar
regionalizá-la. As mesmas questões em todas elas, mas com
a opção de serem feitas por regiões, já que é dispendioso o
gasto da passagem e hospedagem para os médicos que se
deslocam à capital paulista” – sugere.
Em outro comentário diz que, “apesar de ter gostado
da prova, achou curto o tempo para responder as questões
teóricas. - Como já sabia disso, fui com a intenção de responder o mais rápido possível e não passar muito tempo
na mesma questão. Consegui responder quase todas, enquanto alguns nem conseguiram lê-las. Assim, levaram mais
em conta não o conhecimento, mas a rapidez nas respostas” – diz.
Ela considerou a prova prática muito boa, com o tempo
adequado e imagens de ótima qualidade (as da prova teórica
eram muito pequenas). Em relação ao seu desempenho, ficou
feliz com a aprovação, mas achou ruim não saber da pontuação do resultado que poderia ser encaminhada depois por
e-mail.

Maior divulgação à prevenção das doenças renais
Como plano de vida, ela pretende continuar estudando para
praticar a Medicina de qualidade, fazer uma pós-graduação e,
algum dia, ter uma clínica de diálise com profissionais competentes: - nas clínicas que trabalho, eu e os colegas nefrologistas realizamos bom trabalho. “Os pacientes são vistos como
pessoas, dispõem de equipe multiprofissional com nutricionista, assistente social, psicólogo, endocrinologista para os
diabéticos e, até psiquiatra quando necessário”.
— Mas uma coisa que ainda merece muita atenção entre
nós é a prevenção. Grande parte dos pacientes só descobre
a insuficiência renal quando dá entrada na emergência com
uremia, já no ponto de iniciar a hemodiálise. Como no SUS só
há um ambulatório de tratamento conservador da IRC, que é
no HC-UFPE (Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Pernambuco) esse tipo de tratamento deveria ser descentralizado.
— Há a necessidade de maior divulgação dos perigos das
doenças renais e, embora a SBN e o Dia Mundial do Rim ajudem bastante nessa prevenção, há muito o que fazer e melhorar em todo o país – diz a jovem Dra. Tatiana Ribeiro Valerio, da
nova safra de nefrologistas de Pernambuco.
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Diálise: atrasos, cortes e perdas
Dra. Carmen Tzanno

divulgação hdc
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m 1996, o Ministério da Saúde (MS)
fez várias auditorias em centros de
diálise e publicou a Portaria 2042. As
diretrizes exigiam adequação imediata
dos centros, com incorporação de novas
tecnologias e adequação de recursos humanos, sem a contrapartida financeira
necessária.
Em 2000, a Portaria 82, que substituiu a anterior, estabeleceu critérios
de segurança e qualidade que deveriam
ser seguidos no atendimento dos pacientes e foi dado o prazo de um ano para
adequação dos serviços. Nessa época,
aproximadamente 50% dos centros já
utilizavam osmose reversa e máquinas
de proporção.
Embora o então Ministro Jatene tivesse prometido um reajuste de 40%
para a TRS, este nunca se concretizou
na sua totalidade. As clínicas cumpriram
todas as exigências às custas de seu endividamento.
Nesse ínterim o Governo instituiu a
política de atenção ao portador de DRC e
o regulamento técnico para funcionamento das unidades de diálise em 2004 (Portaria 1168 e a RDC 154). As exigências demandaram maior comprometimento dos
serviços e dos profissionais em políticas
de prevenção e assistência ambulatorial.

No entanto, o governo limitou o número
de atendimentos e estabeleceu maior
monitoramento e controle. E, aí, começaram os atrasos, os cortes e as perdas.

me a região pode variar de 2 a 5% sobre
o faturamento bruto. Em outras palavras,
a soma total pode variar entre 9 e 13% sobre o valor da fatura.

Clínicas endividadas e maior
dependência

Glosas sistemáticas em todo o país

E as unidades de diálise? Sem os reajustes necessários, as clínicas enfrentaram
desafios cada vez maiores para garantir
sua sobrevivência. Aumentou a dependência com as empresas multinacionais e
as parcerias. Aumentou o endividamento,
que alcançou maiores proporções a partir
de 2006 através dos empréstimos com
garantia de recebível (portaria 10.931).
Os juros menores ainda representam uma
mordida grande no orçamento de clinicas
já combalidas.
A limitação no número de atendimentos, as exigências de RH da RDC 154
e a tributação, desestimulam cada vez
mais a entrada de pacientes em programa de CAPD/APD. Alguns municípios
aceitam a cessão dos direitos creditórios,
mas na maioria das vezes, as clinicas repassam o valor integral recebido para as
empresas fornecedoras e, arcam com o
pagamento de CSLL, PIS, COFINS, IRRF o
que significa aproximadamente 7% sobre
o valor da fatura, mais o ISS que, confor-

Em dezembro de 2004, a Portaria 2.690
estabeleceu as transferências fundo a fundo (Federação para Estados e Municípios)
e o último reajuste para o setor ocorreu
em setembro de 2005 (portaria 1.615).
A partir do mesmo ano de 2005, foram aplicadas glosas sistemáticas às clínicas de diálise de todos os estados da
Federação. No Estado de São Paulo, as
glosas foram lineares, e variaram no decorrer desse período entre 6,7% a 0,5%
do faturamento bruto das clínicas. Os
valores somados atingem somas respeitáveis. É o caso da clínica de Mauá, que
deixou de receber, nesse período, aproximadamente R$ 245 mil. O fato foi comunicado à Secretaria Estadual de Saúde de
SP no dia 04/04/2007 ficando até a presente data sem solução.
Em abril de 2007, o Presidente da
ABCDT declarou que no Paraná, acontecem os maiores cortes na produção da
TRS, 13% em média. O Ministério da Saúde não quis se pronunciar sobre a defasagem nos valores do SUS e informou, por
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“Sem os reajustes necessários, as clínicas
enfrentam desafios cada vez maiores para
garantir sua sobrevivência.”

meio de uma nota oficial, que “o MS estabeleceu limites financeiros para os estados realizarem o procedimento de hemodiálise e a correção destes limites não
acompanha o crescimento dos usuários
de TRS, tornado-se assim insuficiente”.

Teto insuficiente.
Em 21/06/2007, foi realizada uma Audiência Pública na Comissão de Saúde da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro para tratar dos problemas dos
pacientes renais crônicos. Os principais
problemas apontados foram os atrasos,
os cortes no ressarcimento dos serviços
prestados e a programação físico-orçamentária defasada no RJ.
Em agosto/2007, um protesto do
setor de hemodiálise do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba alertou
sobre a redução de recursos repassados
pelo MS ao serviço. Referindo-se à situação, como “Apagão da Hemodiálise”,
o responsável pelo centro de nefrologia
do hospital afirmou que, nos últimos 22
meses, as glosas acumuladas somavam
R$ 141 mil.

Terapia Renal Substitutiva fora do
Reajuste emergencial
No dia 22/08/2007, em Brasília, o Dr.
Alberto Beltrame, Gerente de Atenção
Especializada em Saúde do MS, recebeu
para uma audiência a SBN e a ABCDT.
A principal reivindicação apresentada
foi o reajuste da tabela SUS para os
procedimentos de TRS. O Dr. Beltrame
foi enfático em responder que a possibilidade era remota e dependeria do

aumento do orçamento do Ministério
da Saúde, que por sua vez, dependia
da aprovação da EC 29 ou do aumento
PIB brasileiro (?). Também questionado
quanto ao repasse direto aos prestadores, respondeu que essa possibilidade
era inviável.
Curiosamente, em outubro/2007,
a Portaria 2.488 concedeu reajuste, em
caráter emergencial para alguns procedimentos na tabela SUS, mas não houve
aumento para a TRS. Um dos principais,
foi o aumento de 32,4% concedido à
consulta médica. Outros itens chegaram
a 200% de reajuste. Segundo cálculos
do MS, a tabela do SUS acumulou entre
1994 e 2002 uma defasagem de 110%.

Entidades se mobilizam.
Em abril de 2008, foi anunciado que cerca
de mil pacientes do SUS, em tratamento
nas clínicas de hemodiálise do Rio Grande do Norte poderão ficar sem atendimento. O motivo é o acúmulo sistemático de débitos da Secretaria Estadual de
Saúde Pública, cuja dívida já ultrapassa
R$ 1 milhão.
A Sociedade Mineira de Nefrologia,
também, preocupada com os constantes
cortes, atrasos e falta de reajuste nos
valores pagos pelo SUS para as TRS, elaborou uma carta endereçada ao MS, solicitando providencias para tentar solucionar os problemas das clinicas mineiras e
de todo o País
Em maio de 2008, a SONESP enviou carta ao Ministro Temporão, expressando preocupação com a crise que
se abate sobre o setor. Alertava quanto
à defasagem de tabelas que não são reajustadas há três anos, cortes nas faturas e atrasos superiores a sessenta dias
que, em breve, levarão a insolvência dos
Serviços de TRS.

Medidas jurídicas para evitar atrasos
O que fazer em relação aos atrasos no pagamento? De acordo com o advogado da
Fundação Pró-Rim, Maycon T. Machado,
se o Município ou Estado não repassa o
recurso às clínicas, cabe inclusive responsabilidade criminal do Secretário por apropriação indébita. As clínicas que tiveram o
pagamento atrasado podem ainda tentar
entrar com um Mandado de Segurança
Preventivo para evitar os atrasos ou até
mesmo uma ação de obrigação de fazer.
Quanto aos pagamentos somente no limite dos tetos dos municípios, uma vez autorizada a APAC, esta deve ser paga.

Mais respeito às clínicas e pacientes
O SUS vai completar vinte anos e ainda
aguarda uma solução para seu financiamento. Na última década, tivemos inúmeros golpes no orçamento da saúde (perda
do repasse da seguridade social, conversão da URV e a CPMF), maior demanda por
qualidade, e incorporação tecnológica,
novas drogas e um aumento no número de
usuários. Temos uma crise e temos duas
soluções possíveis: a aprovação da EC 29
e o Reajuste da Tabela de Procedimentos.
Entre 1999 e 2007, alguns itens mudaram muito pouco. O número de clínicas
aumentou apenas 20% e 70% continuaram sendo privadas. Outros parâmetros,
porém, apresentaram mudanças significativas. O número de usuários subiu 72%
, mais de 90% das clínicas têm osmose
reversa e máquinas de proporção, o índice
de mortalidade é baixo e pacientes portadores de vírus B e C diminuíram 50%. O
programa Previna-se da SBN é um sucesso
e o nível de excelência de nossas equipes
de transplante é reconhecido internacionalmente. Portanto, nós e nossos pacientes merecemos mais respeito do Governo
Federal, Estadual e Municipal.

junho 2008

Bula resumida: micofenolato de mofetila.
.
Uso adulto. Uso oral. Indicações: O micofenolato de mofetila está indicado para a profilaxia da rejeição aguda de órgãos e para o tratamento da rejeição refratária de órgãos em pacientes adultos recebendo transplantes renais alogênicos. O micofenolato de mofetila
está indicado na profilaxia da rejeição aguda de órgãos, em pacientes adultos recebendo transplante cardíaco alogênico. Na população tratada, o micofenolato de mofetila aumentou a sobrevida no primeiro ano após o transplante. O micofenolato de mofetila
comprimidos está indicado na profilaxia da rejeição aguda de órgãos em pacientes adultos recebendo transplante hepático alogênico. O micofenolato de mofetila deve ser usado em associação com a ciclosporina e corticosteróides. Composição: Cada comprimido
revestido contém: micofenolato de mofetil 500 mg. Contra-Indicações: Foram observadas reações alérgicas ao micofenolato de mofetila. Portanto, micofenolato de mofetila está contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade ao micofenolato de mofetila ou ácido
micofenólico. Modo de usar: Este medicamento deve ser administrado por via oral. Posologia: Dosagem padrão para profilaxia da rejeição renal. A dose de 1 g administrada duas vezes ao dia (dose diária de 2 g) é recomendada em pacientes submetidos ao transplante
renal. Apesar da dose de 1,5 g, duas vezes ao dia (dose diária de 3 g) ter sido usada em estudos clínicos e ter se mostrado efetiva e segura, não se pode estabelecer vantagem em termos de eficácia para pacientes de transplante renal. Pacientes recebendo 2 g/dia
de micofenolato de mofetila demonstraram um perfil de segurança geral melhor quando comparados aos pacientes que receberam 3 g/dia de micofenolato de mofetila. Dosagem padrão para profilaxia de rejeição cardíaca A dose de 1,5 g administrada duas vezes
ao dia (dose diária de 3 g) é recomendada em pacientes que foram submetidos a transplante cardíaco. Dosagem padrão para profilaxia da rejeição hepática. A dose de 1,5 g administrada duas vezes ao dia (dose diária de 3 g) é recomendada em pacientes submetidos
a transplante hepático. Dosagem para o tratamento da primeira rejeição e da rejeição refratária renal. A dose de 1,5 g administrada 2 vezes ao dia (dose diária de 3 g) é recomendada para o tratamento da primeira rejeição e da rejeição refratária. A dose inicial de
micofenolato de mofetila deve ser administrada o mais breve possível após o transplante renal, cardíaco ou hepático. Advertências: De forma similar aos pacientes recebendo regimes imunossupressores abrangendo combinações de drogas, os pacientes que recebem
micofenolato de mofetila como parte de um regime imunossupressor tem maior risco de desenvolver linfomas e outros tumores malignos, particularmente de pele. O risco parece estar mais relacionado à intensidade e duração da imunossupressão do que ao uso de
um agente específico. Pacientes recebendo micofenolato de mofetila devem ser instruídos a relatar imediatamente qualquer evidência de infecção, contusão inesperada, sangramento ou qualquer outra manifestação de depressão da medula óssea. A supressão em
excesso do sistema imunológico também pode aumentar a susceptibilidade às infecções, incluindo infecções oportunistas, infecções fatais e sepse. Não se recomenda a administração concomitante de micofenolato de mofetila com azatioprina, uma vez que ambos
possuem o potencial de causar supressão da medula óssea e a referida administração concomitante não foi estudada. Reações adversas: O perfil de eventos adversos associados ao uso de drogas imunossupressoras é normalmente difícil de ser estabelecido, devido
à presença da doença de base e à utilização concomitante de várias medicações. Superdose: A experiência com superdose de micofenolato de mofetila em humanos é muito limitada. Os eventos recebidos como relato de superdose estão de acordo com o perfil de
segurança já conhecido da droga. Reg. MS: nº 1.0235.0865 VENDA SOB RESCRIÇÃO MÉDICA. Material destinado á classe médica.

Referências Bibliográficas. 1.Wiesel M, Carl S, on behalf of The European Mycophenolate Mofetil Cooperative Study Group. A placebo-controlled study of mycophenolate mofetil used in combination with cyclosporine and corticosteroids for
the prevention of acute rejection in renal allograft recipients: 1-year results. J Urol 1998 Jan: 159: 28-33. 2.European Mycophenolate Mofetil Cooperative Study Group. Placebo-controlled study of mycophenolate mofetil used in combination
with cyclosporine and corticosteroids for the prevention of acute rejection. Lancet May 1995; 27: 345: 1321-1325. 3.The Tricontinental Mycophenolate Mofetil Renal Transplantation Study Group. A blinded, randomized clinical trial of
mycophenolate mofetil for the prevention of acute rejection in cadaveric renal transplantation. Transplantation 1996 Apr 15; 61(7): 1029-1037. 4.US Renal Transplant Mycophenolate mofetil Study Group. Mycophenolate mofetil in cadaveric
renal transplantation. Am J Kidney Dis 1999 Aug; 34(2): 296-303.
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HGB
sergio fleury

emergência é a porta de entra
U

m dos pioneiros no transplante renal no Rio de Janeiro,
o Hospital Geral de Bonsucesso (HGB), que nos últimos
27 anos já realizou 1500, enfrenta um problema comum a
muitos hospitais do país: a Emergência é a única porta de
entrada para doentes renais crônicos vindos principalmente
de municípios carentes e vizinhos, que ficam sobrecarregados
pela inexistência de vagas nos 77 Centros de Diálise do
Estado para os que precisam ser dialisados como rotina.
Atualmente, 47 pacientes que já poderiam se submeter à
diálise em um centro próximo de casa, continuam internados.
Segundo a chefe do Centro de Atenção Nefrológica do
HGB, Dra. Deise de Boni Monteiro de Carvalho, “normalmente
o paciente mais carente e desinformado sobre a prevenção
renal já chega ao hospital em estado grave, é prontamente
atendido na Emergência, sai da crise aguda, mas continua
internado porque as secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde não o transferem para os Centros de Diálise dos seus
municípios de origem. Embora o HGB não seja um hospital
de atendimento de pacientes crônicos, eles passam a residir
aqui ocupando a vaga de outros que chegam diariamente
com os mesmos problemas”.

Acima, sala de diálise. Ao lado, Dra. Deise de Boni, chefe do Centro
de Atenção Nefrológica e na outra página, a unidade pública de
hemodiálise infantil, a única no Rio de Janeiro.

O entra e não sai dos pacientes
No Rio de Janeiro existem apenas dois hospitais com Serviço
de Nefrologia capazes de fazer esse atendimento inicial ao
renal crônico com necessidade de diálise e que possuem
unidade de emergência aberta ao público geral: o Hospital
Geral de Bonsucesso (HGB) e o Hospital Municipal Souza
Aguiar. Essas duas unidades de Saúde atendem à cidade do
Rio de Janeiro e à região metropolitana, particularmente à
Baixada fluminense, uma região ainda muito carente.
No HGB, uma vez atendido na emergência o paciente
é posto em caráter emergencial em hemodiálise. Após o
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da dos doentes renais
tratamento inicial de urgência ele tem uma avaliação clínica
completa onde, geralmente, se confirma que a doença
renal é irreversível. O paciente recebe então tratamento de
problemas correlatos: remédios para anemia e doença óssea,
que são comuns nesses casos, vacinação contra hepatite
B e testes para hepatite C e HIV, remédios para pressão,
etc. Também é solicitado a construção cirúrgica de uma
fístula arteriovenosa, uma cirurgia que prepara uma veia do
braço, deixando-a com calibre adequado para execução da
hemodiálise.
Depois dessa abordagem inicial, que inclui sessões
de diálise, o paciente geralmente recobra o bem estar e
pode ter alta para continuar seu tratamento em unidade
ambulatorial próxima à residência. Mas no caso do HGB,
há um gargalo: não há como transferir os pacientes por
falta de vagas nos ambulatórios de diálise dos municípios
de origem. Por isso, o hospital não pode dar alta a esses
pacientes renais crônicos que congestionam principalmente
a emergência.
Para a Dra. Deise de Boni, chefe do Centro de Atenção
Nefrológica do HGB algumas iniciativas ajudariam a resolver
o problema: o aumento do teto para tratamento dialítico
nos municípios da Baixada fluminense; autorização para a
abertura de novas clínicas satélites nesses municípios; e
inclusão de outros hospitais da rede pública que têm serviço
de Nefrologia no atendimento emergencial ao renal crônico.

Transplante: serviço de excelência
Um dos três hospitais fluminenses que fazem transplantes
renais (os outros são os universitários Pedro Ernesto e o do
Fundão), o HGB (é do Ministério da Saúde) tem no Centro de
Atenção Nefrológica a única unidade pública do Estado do Rio de
Janeiro que oferece atendimento integral às crianças portadoras
de doença renal. São quatro máquinas de diálise com um
programa de atendimento de 10 crianças em dois turnos.
Ao todo o Centro atende em seu programa de diálise 80
adultos, mais 39 pacientes internados na Emergência que
estão fora do programa por não terem horário regular para
serem dialisados, e outros 16 pacientes que são atendidos
em outros setores do hospital como o CTI, por exemplo. Já o
programa de Diálise Peritoneal atende 14 pacientes, mais 16
em programa de CAPD.
O programa de transplantes atende 120 pacientes por
ano, o maior do Estado, sendo que às vezes é comum se
fazer quatro em apenas um dia. Quando o serviço começou
de forma pioneira há 27 anos, a estatística era de apenas
um por mês. Quem visita o Centro de Atenção Nefrológica
tem a impressão que está, mesmo, no primeiro mundo, já
que o ambiente é clean e transparece que ali tudo funciona.
Sua infra-estrutura dispõe de 17 leitos de Nefrologia Clínica,
13 para transplantados e quatro para Diálise Peritoneal
intermitente, sem contar os leitos do ambulatório que têm um
atendimento contínuo.
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Jornal Brasileiro de Nefrologia na
Coleção SciELO
Em comunicado
ao editor do Jornal
Brasileiro de
Nefrologia,
Dr. Marcus
Gomes Bastos,
o Comitê SciELO
BIREME/OPAS/
OMS informou
que “a publicação
brasileira foi
aprovada na
primeira etapa
do processo de
seleção e avaliação
de periódicos
da coleção SciELO Brasil e, portanto, será submetido à
análise de mérito científico que será realizada por três
especialistas da sua respectiva área temática, para a
devida indexação.”

2º Congresso Luso-Brasileiro de
Nefrologia sela intercâmbio científico
entre os dois países
Com a participação de
94 médicos brasileiros,
do total de 372 inscritos, o 2º Congresso
Luso-Brasileiro de Nefrologia realizado em
março, em Vilamoura, Portugal, teve
a apresentação de
251 trabalhos científicos dos quais 98
de brasileiros que
levaram os dados mais recentes das investigações na especialidade e dos avanços na área da nefrologia
mundial. A nossa Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) teve
participação ativa no encontro, selando com a Sociedade Portuguesa de Nefrologia acordo de colaboração com vistas à realização de congressos periódicos e à promoção de intercâmbio
científico entre os dois países. Na foto o presidente da SBN, Dr.
Jocemir Lugon ao lado de alguns dos médicos participantes.

