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A Diretoria da SBN
deseja Boas Festas e um
2011 promissor a todos os
seus associados, instituições
de saúde, colaboradores
das unidades de diálise
do Brasil e parceiros
institucionais.
Reiteramos nosso
compromisso com o
fortalecimento de nossa
categoria profissional e
na missão de promover
e desenvolver nossa
especialidade.
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Inovação para um melhor controle da volemia
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• 1º dispositivo no mercado idealizado
para medir a volemia de cada
paciente objetivamente,
permitindo a definição do peso seco
com maior segurança.
• Melhora o gerenciamento da hipertensão e
da volemia.
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• Fornece informação relevante
para avaliação do estado
nutricional.
• Determina o “V” para avaliação
da dose de diálise.
SAC: 0800-0123434 . www.fmc-ag.com.br
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editorial

Prezados colegas,
Chegou o momento de escrever o meu último
editorial como Presidente da Diretoria responsável pela gestão 2009/2010 da SBN. Não
vou detalhar uma lista de sucessos e realizações. Cabe a vocês decidirem o que de
fato o foi e, provavelmente esta lista será
diferente para cada um. Também não
cabe aqui relatar possíveis insucessos, pois empregamos toda a nossa
energia e coração para o desenvolvimento da Sociedade. O que não
foi feito, é por que estava além de
nossa capacidade.
Sou imensamente grato aos colegas
Diretores Alvimar, Daniel, Rodrigo e Luis,
pela amizade, companheirismo, e pela capacidade de
trabalho e de doação durante estes dois anos. Estive na melhor companhia possível, e os presumíveis
êxitos desta gestão são decorrentes de um trabalho
de equipe realizado com muita união. Somos todos
devedores dos nossos Funcionários Rosalina, Jailson,
Adriana, Wellington e Rosângela pela lealdade e dedicação à nossa Sociedade. Somos afortunados de tê-los ao nosso lado. Agradeço ao nosso Editor Chefe
do JBN, Marcus, por acreditar e lutar, ao nosso lado,
por um sonho que parecia inatingível. Obrigado ao
colega Nilson e sua Comissão Organizadora pelo primoroso e inesquecível Congresso Brasileiro de Nefrologia realizado em Vitória. Agradeço a todos os Coordenadores e Membros dos Departamentos e Comitês.
Tenho a certeza de que todos fizeram o melhor que

podiam para a evolução da SBN. Agradeço às Diretorias das Regionais pelo apoio fundamental durante
este Biênio. Agradeço ao colega Paulo Luconi e à ABCDT a profícua parceria realizada. Não poderia deixar de externar o meu agradecimento às Indústrias
Farmacêuticas que nos apoiaram economicamente
de forma ética e transparente durante esta gestão,
possibilitando que muitos dos planos da Sociedade
se tornassem realidade.
Caros colegas sócios da SBN. Agradeço acima de
tudo a vocês, às críticas, sugestões, palavras amigas
e elogios. Agradeço a honra e a oportunidade de tê-los representado durante dois anos. Esta é uma fase
de minha vida que sempre lembrarei com muito carinho, e devo isto a vocês.
Estamos próximos do momento em que a nova
Diretoria deverá assumir. Tenho total confiança na
capacidade dos colegas que vão nos suceder para
a condução e evolução da nossa Sociedade. Temos
inúmeras aspirações a desenvolver e obstáculos a
vencer. É claro que ao longo do caminho haverá sempre discussões, opiniões divergentes e propostas
diferentes para atingir objetivos e para resolver as
dificuldades comuns. Isto não é problema, desde que
mantenhamos e fortaleçamos a nossa coesão. Lutemos lado a lado em busca de um ideal comum que é
o melhor cuidado para com os pacientes e melhores
condições de trabalho aos nossos colegas. Otimismo
e união serão fundamentais para o nosso sucesso.
Desejo a todos um Natal de muita alegria e paz e
um 2011 pleno de saúde e realizações.
Emmanuel de Almeida Burdmann
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Atividades da Diretoria
Caros leitores, vejam a seguir as principais Atividades da Diretoria realizadas no período de outubro à dezembro de 2010
Mês

100

95

75

Dia

Local

participantes/reuniões/eventos

brasília Dr. Alvimar e Dr. Ricardo com Dra. Maria Ângela Nogueira, Zich Júnior, Maria Inez e Fabiola Vieira.

Outubro

06

Outubro

13

sbn

Coordenadores do RBD (Registro Brasileiro de Diálise), Diretoria e empresas parceiras.

Outubro

25

sbn

Prof. Marcus Bastos, Elsevier (Márcia Cordaz) e Daniel Marcoto (GN1-SGP).

Outubro

25

amb

Dra. Carmen Tzanno (Seminário Nacional de Defesa Profissional).

Outubro

25

apm

Outubro

26

sbn

Outubro

27

sbn

Novembro

04

sbn

Novembro

08

sbn

Dr. Daniel Rinaldi e Dra. Carmen Tzanno (Coordenadora do Depto. de Defesa Profissional).

Novembro

10

sbn

Dr. Daniel Rinaldi e Dra. Maria Almerinda com Cristina da ABBOTT para apresentação da EMC 2011.

Novembro

12

sbn

Novembro

29

sbn

Novembro

29

sbn

Novembro

29

sbn

Dezembro

01

ABC

Dezembro

03

apm

Dezembro

03, 06
e 07

sbn

Drs: Daniel e Rodrigo com Flávia da Unimagem sobre o SBN Transmeeting e novo Projeto da
Diretoria da SBN.
Drs: Maria Almerinda Ribeiro, Daniel Rinaldi dos Santos e Rodrigo Bueno de Oliveira (Seminário
da AMB sobre Qualificação dos Exames de Suficiência para Título de Especialista).
Comissão Organizadora do XXVI CBN.
Oscar Pavão, Mirian Boim, Hugo Abensur, Nestor Schor e Emmanuel de Almeida Burdmann
com o Grupo GT5 - Cristina Maciel, Suely Roitman e Marisa Saphir.
Comissão do VI ENPDRC (Dra. Gianna e Dra. Altair) e empresas para venda de cotas do
VI Encontro.

Drs: Daniel e Rodrigo com Sra. Maria Augusta Natale da Shire / sobre parecer médico de
medicamento.
Drs: Daniel e Rodrigo com Gráfica Premier.
Aprovação do Boneco da Agenda.
Drs: Daniel e Rodrigo com Flávia da Unimagem para Apresentação de Propostas dos Vídeos
Educativos para o Público Leigo.
Diretoria da SBN e Consultor indicado pelo Dr. Ricardo Furtado de Carvalho da Firma ACE Auditoria Assessoria e Consultoria Empresarial.
(Propostas de tratamento tributário, tratamento fiscal e financiamento para equipamento).
Dr. Daniel Rinaldi participa da oficina “Vigilância Sanitária em Serviços de Diálise na Região
do Grande ABC.”
Drs: Maria Almerinda Ribeiro, Daniel Rinaldi dos Santos e Rodrigo Bueno de Oliveira.
VI Congresso Brasileiro de Política Médica e VII Congresso Paulista de Política Médica.
Apuração da Eleição da SBN.

* Caro Associado, verifique se o seu boleto para pagamento da Anuidade foi recebido. Caso não tenha sido recebido o boleto, pedimos entrar em
contato com a secretaria da SBN no telefone 11-5579.1242 para informações sobre o procedimento de quitação.
* Unidade Renal: participe do Censo 2010! A SBN solicita a participação das unidades renais no Censo 2010. O levantamento de dados é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas visando melhorar o tratamento ao paciente com doença renal crônica no Brasil. Os dados fornecidos são confidenciais e o resultado será divulgado em estatísticas gerais. Participe do Censo da SBN: as unidades participantes recebem certificado
de contribuição emitido pela Sociedade Brasileira de Nefrologia.Verifique no site www.sbn.org.br e faça sua parte.
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Registro Brasileiro de Diálise em busca de
atenção integral ao renal crônico
Com o objetivo de colher as principais informações sobre o Projeto Registro Brasileiro de Diálise, o SBN
Informa entrevistou os Profs. Jocemir R. Lugon e Ricardo Sesso, que detalharam a coluna dorsal deste
importante projeto, essencial ao diagnóstico das práticas em diálise no país. Confira a seguir.

1. Fale sobre o Projeto Registro

ria) para seu gerenciamento.

Brasileiro de Diálise. O que é? O
registro visa a criação de um banco

5. Qual é a situação atual do projeto? Foi estabelecido o

de dados eletrônico que coletará in-

formulário para a coleta de informações. Foram realizados

formações individuais sobre aspec-

inúmeros testes sobre o envio eletrônico de dados das cli-

tos demográficos clínicos e labora-

nicas para a SBN usando-se cada um dos quatro sistemas

toriais de pacientes renais crônicos

de gestão de dados. A partir de agora, estabeleceremos par-

em diálise a partir de sistemas de informação existentes

cerias com as clínicas de diálise que desejarem para a sua

nas clínicas de diálise. Pretendemos usar uma parceira com

adesão ao registro e envio de dados conforme estabelecido

empresas de sistema de gestão de dados de pacientes para

e daremos assim início à coleta de dados propriamente dita

obter as informações que serão mantidas confidenciais em

nos próximos meses.

Prof. Jocemir Lugon

relação à identidade dos pacientes e das clÍnicas e usadas
exclusivamente para análise de dados. Essa estratégia per-

6. O Censo da SBN também solicita dados das Unidades de

mitirá uma abrangência de pacientes em diálise de todo o

Diálise do Brasil e está completando 11 anos de coleta de da-

país. A intenção é que os pacientes sejam seguidos pros-

dos. Qual é a diferença do Projeto do Registro Brasileiro de

pectivamente enquanto estiverem em programa de diálise,

Diálise? O censo fornece informações de um numero relativa-

através de dados obtidos mensalmente. Essas informações

mente pequeno de variáveis em um único momento do ano

serão analisadas na secretaria do registro, na sede da SBN.

e a coleta é por unidade de diálise e não é individual dos pa-

Trata-se de um projeto ousado, que emprega transmissão

cientes. O registro obterá informações muito mais detalhadas

de dados via WEB e que não encontra precedentes em outros

e individuais dos pacientes de forma contínua durante o ano.

países. É claro que, pelo exposto, seu desenvolvimento carreia um nível de dificuldade intrínseco às ações de inovação.

7. O que se pretende com o amadurecimento do Projeto?
Que tenhamos dados confiáveis sobre vários aspectos dos

2. Qual a importância do Registro? Fornecer dados abrangen-

pacientes (dados demográficos, clínicos, epidemiológicos)

tes sobre pacientes em diálise no Brasil, que permita sugerir

de forma prospectiva, possibilitando estabelecer um banco

medidas para a melhora do atendimento aos pacientes, vi-

de dados permanente sobre pacientes em diálise crônica.

sando diminuir sua mortalidade, morbidade e melhorar sua

Isso propiciará o aprimoramento do tratamento e o conhe-

qualidade de vida. Além de municiar a SBN com dados sobre

cimento da realidade do tratamento renal substitutivo no

diálise para negociações com o governo brasileiro.

país, o que é essencial para tomada de decisões na área.

3. Quem são os parceiros do Projeto? Empresas de Siste-

pecialmente auspiciosos na medida

mas de Gestão em Nefrologia: Dialsist, Nefrodata, Hemosys,

em que sua concretização irá confe-

Nefrosoft e indústria Amgen.

rir diversas vantagens entre as quais

Os resultados esperados são es-

incluem-se maior confiabilidade e
4. Este projeto recebe subsídio? De quem e por quê?

agilidade na coleta e interpretação

Recebeu da indústria Amgen para desenvolvimento do

de resultados, essenciais ao diagnós-

sistema, estrutura física do registro e pessoal (secreta-

tico das práticas em diálise no país.
Prof. Ricardo Sesso
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é impossível ser um bom
nefrologista sem ser ao
mesmo tempo um clínico
geral capacitado.
Relato do Prof. Israel Nussensveig

A

o comemorarmos os 50 anos da SBN, vale relembrar

tiplos departamentos científicos bem estruturados e uma

alguns dos primeiros passos dessa especialidade no

revista de bom nível, regularmente publicada.

nosso meio.

A ampliação dos serviços prestados pela Nefrologia à

A idéia de fundar a SBN me ocorreu no início de 1960

nossa população depende da criação de novas unidades es-

e foi fortemente apoiada pelo Prof. José Barros Magaldi.

pecializadas em diálise e transplante. Isso, porém, só pode

Nessa época, atividades nefrológicas já se desenvolviam

ocorrer com o apoio financeiro governamental.

em nosso meio. Deve-se registrar que o Dr. Tito Ribeiro de

A minha mensagem básica aos futuros nefrologistas é a

Almeida vinha praticando hemodiálise com um aparelho por

seguinte: é impossível ser um bom nefrologista sem ser ao

ele construído, com tubos de plástico e cânulas de Vidro.

mesmo tempo um clínico geral capacitado.

Com esse aparelho se salvou a vida de uma paciente que
tentara se suicidar ingerindo sublimado corrosivo. Esse caso
foi registrado na Revista Pulista de Medicina, 37:205-214,
1950 e resumido no Excerpta Médica –Section VI- Internal
Medicine, Vol.V, parte II, resumo 5046, p.1070,1951. Essa foi
a primeira vez que se empregou com sucesso, em quatro
hemodiálises, na América do Sul, o rim artificial.
O primeiro rim artificial do modelo Kolff-Merrill chegou
à Unidade de Doenças Renais da 2ª Clínica Médica do HC
FMUSP em junho de 1957, adquirido graças a uma doação
da família Toledo Carvalho Dias, à qual somos devedores de
nossa profunda gratidão. Em setembro de 1957 o Prof. Gabriel Richet passou 1 mês no Serviço, treinando os médicos
da equipe no manuseio do aparelho. Passamos a tratar em
escala crescente pacientes com insuficiência renal aguda
e crônica, atraindo para o Serviço médicos estagiários de
outras cidades e Estados. A fusão ocorrida com o grupo de
Rim da 1ª Clínica Médica permitiu a consolidação da nossa
unidade, com progresso crescente.
O 50º aniversário encontra a SBN consolidada, com múl-
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Prestação de Contas do Biênio 2009/2010
Relatório da Diretoria da SBN
Membros:
Presidente: Emmanuel de Almeida Burdmann
Vice-Presidente: Alvimar Gonçalves Delgado
Secretário Geral: Daniel Rinaldi dos Santos
1º Secretário: Rodrigo Bueno de Oliveira
Tesoureiro: Luis Yu

Atividades do Biênio - Algumas ações:
1. Promoção do 1º Encontro de Planejamento estratégico da SBN para o Biênio 2009/2010.
2. JBN é indexado em duas coleções: O SciELO
Brasil e PUBMED.
3. SBN Transmeeting: 4 módulos que contaram
com 32 aulas ao vivo com diferentes temas que estão disponíveis no site da SBN.
4. Educação Médica Continuada: Mais um benefício ao associado disponibilizando vídeos das principais aulas proferidas no XXV Congresso Brasileiro de Nefrologia, realizado em Vitória/ES, em 11 a
15 de setembro de 2010.
5. Apoio a todos os eventos científicos e educacionais da Nefrologia.
6. Realização nos V e VI ENPDRC (Encontro Nacional de Prevenção da DRC).
7. Reformulação do site da SBN.
8. Reuniões sistemáticas com as diferentes frentes
de trabalho na sede da SBN.
9. Alteração no formato de comercialização de espaço para anúncio na mídia da SBN, com a profissionalização e adoção de pacotes comerciais.
10. Comemoração do aniversário de 50 anos da
SBN com o lançamento do Selo Comemorativo e
Painel dos Presidentes.
11. Discussão permanente com o Ministério da
Saúde e com a ANVISA sobre o reajuste da Terapia
Renal Substitutiva, e sugestões para a revisão da
RDC 154, e outras portarias do MS.
12. Participação nas reuniões da AMB em relação a
Ensino Médico, Residência Médica, concessão de
Título de Especialista, comissão da CBHPM, diretrizes AMB/ANS, revisão do novo Código de Etica
Médica publicado pelo CFM.
13. Criação do Comitê DMO-DRC.
14. Reestruturação administrativa da SBN.
15. Lançamento do Clube de Vantagens: com o objetivo em oferecer a seus associados e dependentes descontos em produtos e serviços nos estabelecimentos
credenciados. A rede de estabelecimentos credenciados tem abrangência em todo o Território Nacional.

Relatório do Departamento de
Informática em Saúde
Membros:
Coordenadora: Yoshimi José Ávila Watanabe
Suplentes: Sergio Antonio Draibe
Américo Lourenço Cuvello Neto
David José de Barros Machado
Leda Aparecida Daud Lotaif
Eurípedes Barsanulfo Pereira
Mauro Barros André

Projetos executados e em andamento:
1. Participação do departamento no “I ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SBN
PARA O BIÊNIO 2009/2010” que aconteceu em
Atibaia. Discussão de metas e estratégias para
uma gestão mais profissionalizada e participativa para o Biênio.
2. Reestruturação da homepage da sbn em parceria
com a Diretoria.
3. Criação de ferramentas em informática para cálculos em nefrologia. Responsável: Barsanulfo.
4. Trabalho em conjunto com o Comitê do Registro
Brasileiro de Diálise.
Membros do Comitê do Registro Brasileiro de Diálise:
• Prof. Jocemir R. Lugon
• Prof. Ricardo Sesso
• Prof. Antonio Alberto
• Prof. Fernando S.Thomé
• Yoshimi Watanabe (Depto de Informática)
5. T.I. da SBN, Marcos Inocenti e Secretária do JBN
Adriana Paladini (Atualmente a Gerente Darlene Medeiros de Araújo está desempenhando o gerenciamento operacional do Registro).
6. Interação com o Departamento de Nefrologia
Pediátrica na elaboração de questionário com a finalidade de conhecer a realidade do nefrologista
pediátrico brasileiro”. A pesquisa foi encaminhada
por mala direta.
7. Finalização das ações do Departamento de Informática em Saúde que foi extinto em Ata do dia 16
de setembro de 2008 sendo criado o Departamento de Epidemiologia e Prevenção de Doença Renal.
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Prestação de Contas do Biênio 2009/2010
Relatório do Departamento de Fisiologia e Fisiopatologia Renal
Membros:
Coordenadora: Terezila Machado Coimbra
Suplentes: Terezila Machado Coimbra
Mirian Aparecida Boim
Roberto Zatz
Antonio Carlos Seguro
Elisa Mieko Suemitsu Higa
Claudia Maria de Barros Helou
José Augusto Meneses

Projetos executados e em andamento:
Os membros do Departamento de Fisiologia e Fisiopatologia Renal participaram da Organização e ministraram palestras no “XIV Simpósio sobre Função Renal e
Transporte de Eletrólitos: NEFRÉTICO 2009”, realizado em junho, em Ribeirão Preto. O evento foi muito
bem sucedido, teve cerca 90 pessoas inscritas: Pesquisadores, Pós-Graduandos, Alunos de Graduação,
Médicos e Residentes. Participaram do evento três
convidados estrangeiros o Dr. Laurence G Palmer do
Department of Physiology and Biophysics, Weill Medical College of Cornell University, New York, New York
que tem contribuído para o maior conhecimento dos
canais de sódio em epitélios; o Dr. Hans Oberleithner,
Institute of Physiology II, University of Münster, Münster, Germany, que tem trabalhado com microscopia de
força atômica e mantém intercâmbio com o Prof. Mal-

nic do ICBSP-USP; o Dr. René J Bindels do Department
of Physiology, Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences, Radboud University Nijmegen Medical Center que
tem contribuído para o maior conhecimento dos canais
de cálcio e magnésio em epitélios e ministrou também
conferências nos Departamentos de Fisiologia e Biofísica do ICB-USP, São Paulo e da UFRJ, Rio de Janeiro. Além
disso, o evento contou também com a presença de vários palestrantes do país de destaque na área.
O Departamento de Fisiologia e Fisiopatologia Renal participou também do Módulo de Fisiologia e
Fisiopatologia do primeiro Curso de Atualização Online da Sociedade Brasileira de Nefrologia, realizado
nos meses de março e abril de 2010 (03/03/2010 a
7/04/2010). O módulo de Fisiologia e Fisiologia consistiu de 12 aulas sobre os seguintes temas:
1º Dia: Aula I: Transporte de Solutos ao Longo do Nefro e sua Regulação. Aula II: Mecanismos de Ação dos
Diuréticos. 2º Dia: Aula III: Mecanismos de Concentração e Diluição da Urina. Aula IV: Hipernatremia.
3º Dia: Aula V: Hiponatremia. Aula VI: Hiponatremia: Tratamento.
4º Dia: Aula VII: Regulação do Volume Extracelular.
Aula VIII: Mecanismos de Formação de Edema.
5º Dia: Aula IX: Regulação do Metabolismo do Potássio. Aula X: Hipo e Hiperpotassemia.
6º Dia: Discussão dos Casos Clínicos:Hipomagnesemia;
Hipercalcemia; Hipofosfatemia.de Doença Renal.

relatório do Jornal Brasileiro de Nefrologia
Membros:
Editor Chefe: Marcus Gomes Bastos
Coeditores: Gianna M. Kirsztajn
Jorge Paulo Strogoff de Matos
Paulo Novis Rocha
Rui Toledo Barros

Projetos executados:
Neste biênio o JBN conseguiu alcançar duas importantes metas, resultados de políticas institucionais
da SBN implementadas nas últimas administrações:
1. Em 2009, após algumas tentativas, conseguimos nossa indexação no SciELO;

2. Em 2010, passamos a fazer parte do PUBMED, com
certeza um passo fundamental para expor, mundialmente, grande parte da produção científica nacional
na área da nefrologia;
3. Disponibilização simultânea dos artigos aceitos
para publicação em língua portuguesa e inglesa.
4. Consolidamos o “Prêmio Heonir Rocha” para o melhor trabalho original publicado no JBN.
5. “Profissionalização” do JBN, com a contratação da
empresa Elsevier.

Brazil
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Relatório do Departamento de Hipertensão Arterial da SBN
Membros:
Coordenadora: Cibele Isaac Saad Rodrigues
Suplentes: Carlos Eduardo Poli de Figueiredo
Pedro Jabur
Rogério Mulinari
Sebastião Rodrigues Ferreira Filho
Rogério Baumgratz de Paula
Maria Eliete Pinheiro

Atividades do Biênio:
1. Participação do Planejamento estratégico em Atibaia em 2009.
2. Participação na Campanha Tratar Pressão Alta é um
Ato de Fé na Vida (2009).
3. Parceria na Campanha Nacional “eu sou 12 por 8” (3
Sociedades e Ministério da Saúde).
4. Aproximação estreita com os presidentes do Departamento de HA da SBC (Oswaldo Passarelli e atualmente Marcus Vinicius Bolivar Malachias), da FUNCOR
e presidente da SBH (Fernando Nobre).
5. Coordenação de 3 (três) dos 9 (nove) grupos das
VI Diretrizes Nacionais de Hipertensão Arterial. Divisão equitativa dos trabalhos. Participação de todos os
membros do Depto. Sessão plenária com 40 pessoas
indicadas pelas 3 Sociedades. Publicação das Diretrizes em 4 revistas:
• Revista Brasileira de Hipertensão 17(1): 1-63, 2010.
ISSN 1519-7522.
• Revista Hipertensão 13(1): 1-66, 2010. ISSN
1809-4260.

• Arquivos Brasileiros de Cardiologia 95 (1 - Supl):
1-51, 2010. ISSN 0066-782x.
• Jornal Brasileiro de Nefrologia.32(3-supl.1):1-60.
6. Coordenação partilhada das Diretrizes Brasileiras
de MAPA e MRPA, sendo dois membros de cada Sociedade. Divisão equitativa dos trabalhos. Início dos
trabalhos em julho de 2010.
7. Participação em todos os Congressos da Área:
Congresso Brasileiro de Hipertensão e Congresso
do Departamento de Hipertensão da SBC, representando a diretoria da SBN. Reunião do Departamento
no CBH em 2009.
8. Espaço privilegiado buscado e obtido nos Programas de Hipertensão do CBN e do CPN.
9. Assessoria à ANVISA para produtos farmacológicos na área de hipertensão (três Sociedades).
10. Apoio político em projetos como o da Emenda
Constitucional 29, conhecido como PEC da Saúde;
Projeto de Lei 315 contra o tabagismo, Resolução n°
24 da ANVISA.
11. Participação nos Guidelines Internacionais de Hipertensão Arterial na DRC – KDIGO/NKF.
12. Regimento do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Nefrologia – DHA/
SBN – Já disponível no site www.sbn.org.br
13. Atualização do site nas matérias pertinentes.
14. Revisão da agenda do nefrologista.
15. Livro de Hipertensão Secundária. (Já estão definidos os temas e os autores), devendo ser publicado na
próxima gestão.

relatório do Conselho FiscaL
Membros:
Presidente: Carmen Tzanno Branco Martins
Titulares: Valter Duro Garcia
Antonio Américo Alves
Suplentes: Cibele Isaac Saad Rodrigues
Mauricio Younes Ibrahim
Valério Hipólito

Ações:
Auditoria fiscal sobre os trabalhos e resultados apresentados pela tesouraria e contabilidade.
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relatório do Departamento
de defesa Profissional

Departamento de
Nefrologia Clínica

Membros:
Coordenadora: Carmen Tzanno Branco Martins
Suplentes: Alan Castro Azevedo e Silva
Maria Ermecilia Almeida Melo
Ruy Barata
Altair Oliveira Lima
Sérgio Wyton Lima Pinto
Ana Maria Misael

Membros:
Coordenador: Rui Toledo Barros
Suplentes: Gianna Mastroianni Kirsztajn
Jenner Cruz
Ita Pfeferman Heilberg
Maria Almerinda Ribeiro
Yvoty Alves Santos Sens
Marcio Dantas

Atividades do Departamento:

Projetos executados e em andamento:

1. Participação no Congresso: Nefrologista e Mercado de Trabalho.

1. Participação do departamento no “I ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SBN
PARA O BIÊNIO 2009/2010” que aconteceu em
Atibaia. Discussão de metas e estratégias para
uma gestão mais profissionalizada e participativa para o Biênio.

2. Respostas às dúvidas dos sócios.
3. Participação ativa em reuniões agendadas pela
SBN na AMB sobre CBHPM.
4. Participação como consultor da Planilha do Ministério da Saúde para avaliação financeira das
Unidades de diálise.
5. Participação de reuniões com o Ministério da
Saúde sempre que convocada.
6. Participação como consultor da Planilha elaborada pelo Hospital Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde sobre avaliação de indicadores
em diálise.
7. Reunião no CFM sobre relações trabalhistas e
nefrologistas.
8. Solicitação da criação da Câmara Técnica
de Nefrologia e parecer sobre a postura de algumas operadoras de planos de saúde em não
pagarem os honorários médicos de visita hospitalar no dia da realização do procedimento
de diálise.
9. Participação ativa nas reuniões convocadas
pela SBN para discussão de reembolso do setor.
10. Convocação de reunião com a Diretoria, Depto
de Defesa Profissional e Assessoria Jurídica para
discussão das relações trabalhistas entre nefrologistas e sobre a Fiscalização das Delegacias do
Trabalho, principalmente, no Rio de Janeiro.

2. Participação de membro do Departamento no
Grupo de Trabalho criado pela Associação Médica
Brasileira para definição de diretrizes da anticoagulação em pacientes clínicos.
3. Apresentação e discussão de 16 casos clínicos na página Educação Continuada do portal da
SBN, com textos de diagnósticos diferencias, imagens, resultados de biópsias renais e material de
apoio sob forma de aulas em PowerPoint sobre 16
doenças nefrológicas.
4. Participação do Departamento na elaboração e apresentação de 08 aulas do módulo
“Glomerulopatias” do programa Transmeeting, coordenado pela Comissão de Educação
Continuada da SBN.
5. Participação de 04 membros do Departamento
na elaboração do programa científico dos módulos “Glomerulonefrites” e “Nefrologia Clinica” do
XXV Congresso Brasileiro de Nefrologia.
6. Edição do livro “Atualidades em Nefrologia-10”,
com 68 capítulos, atualmente no prelo e com lançamento previsto durante o próximo Congresso
Brasileiro de Nefrologia, em Vitória-ES.
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Relatório do Departamento de Nefrologia Pediátrica
Membros:
Coordenadora: Maria Goretti Moreira Guimarães Penido
Suplentes: Vera Hermina Kalika Koch
Alberto Zagury
Maria Fátima Santos Bandeira
Rejane de Paula Menezes
Maria Cristina de Andrade
Marcelo de Sousa Tavares

lados no Brasil está em andamento. Foi enviado
um questionário para todos os centros de Nefrologia e solicitada resposta via fax. Esta proposta
não é muito fácil de ser realizada e ainda estamos
aguardando respostas, devendo ser finalizada
ainda em 2010.

3. Registro de crianças e adolescentes em tratamento
dialítico no Brasil - Recriad - Brasil.

Propostas para o Biênio:

*Em andamento

1. Revisão dos critérios para credenciamento dos centros de formação de nefrologistas pediátricos.

Proposta 3:

*Realizado.
Proposta 1:
Esta proposta já foi completamente realizada. Numa
segunda fase, será feita avaliação desses centros formadores de nefrologistas pediátricos. Aqueles centros
que estiverem dentro das normas serão credenciados
imediatamente. Aqueles centros com pendências terão
dois anos para se enquadrarem e serão reavaliados.
Esta avaliação será feita em 2010, com visitas dos membros do Departamento de Nefrologia Pediátrica da SBN,
obedecendo as Normas para esse credenciamento/recredenciamento e aprovadas pelo DERT/SBN.
2. Mapeamento dos nefrologistas pediátricos titulados no Brasil.
*Em andamento.
Proposta 2:
O mapeamento dos nefrologistas pediátricos titu-

O registro de crianças e adolescentes em tratamento
dialítico no Brasil - Recriad - Brasil, está em andamento. Foi criado um anexo para o banco de dados do censo de diálise do Brasil, respeitando as peculiaridades
pediátricas de 0 a 18 anos. Não foi ainda implementado porque o próprio banco de dados novo da SBN
está passando por modificações.
Finalmente, temos como proposta para o ano de 2010
a implementação do link para a Nefrologia Pediátrica
da página da SBN,
Inclusão no Guia de Centros de Nefrologia da SBN
de uma lista dos Centros de Nefrologia Pediátrica existentes no Brasil e o início das negociações
para melhoria da remuneração para o tratamento
dialítico pediátrico.

4. O Centro Formador deverá publicar anualmente
na homepage da Sociedade Brasileira de Nefrologia
e em tempo hábil, a oferta do número de vagas e o
modo de seleção dos candidatos.
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Link para a Nefrologia Pediátrica da página da SBN:
Colocaremos nesse espaço: consensos, diretrizes, recomendações, etc. Seguem abaixo algumas sugestões
que estão em andamento.
1. A parte pediátrica das Diretrizes da SBN (Doença
óssea e Anemia) e /ou KDOQI.
2. Lista dos centros de Pediatria.
3. Links uteis: NAPRTCS
4. Tabelas de Hipertensão e crescimento.
5. Eventos correlatos (urologia, disfunção).
6. Resultados do Registro de Transplante, estudos
multicêntricos (cistinose, por ex).
7. Algumas notícias de interesse multidisciplinar - nutrição em Nefro, Psicologia, Associações e Fundações.
8. Trabalhos de revisão.

Listagem dos Centros de Nefrologia Pediátrica existentes no Brasil no Guia da SBN:
Atualmente, a maioria dos pacientes pediátricos
com doença renal crônica terminal realiza o tratamento em centros de diálise de adultos. O paciente pediátrico requer maior atenção e atendimento diferenciado durante este tratamento.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), implantado em 13 de julho de 1999 e inspirado na Convenção dos Direitos da Criança, realizado pela Assembléia Especial das Nações Unidas, obedecendo
ao artigo 227 da Constituição Federal, estabeleceu
a distinção entre criança (0 a 12 anos incompletos)
e adolescente (12 a 18 anos). Assim, esta é a faixa
etária do atendimento do pediatra.

Baseando-nos nestes fatos, é proposta futura desse Departamento, a inclusão dos nomes dos
Centros de Nefrologia Pediátrica existentes no Brasil
com nefrologistas pediátricos titulados, em lista separada no Guia da SBN.
Melhoria da remuneração para o tratamento
dialítico pediátrico:
De acordo com a Resolução RDC nº 154 de 15 de
junho de 2004 (Versão Republicada - 31.05.2006), os
procedimentos de diálise pediátrica, que abrangem a
faixa etária de 0 a 12 anos, devem ser acompanhados
por médico nefrologista pediátrico.
Em municípios que não contam com nefrologista pediátrico, o tratamento deverá ser acompanhado pelo nefrologista e pelo pediatra, não sendo
necessária vinculação desse último com o serviço
de diálise.
A proporção de auxiliar ou técnico de enfermagem
deve ser de 01 (um) para cada 02 (dois) pacientes pediátricos por turno. O paciente pediátrico terá direito
ao acompanhamento de membro da família ou de responsável durante o atendimento dialítico.
Considerando as determinações acima especificadas, é proposta desse Departamento, remuneração
diferenciada para os Centros de Diálise que prestam
atendimento a crianças e adolescentes, devido à exigência de dois profissionais médicos, e necessidade
de maior contingente de auxiliares ou técnicos de enfermagem por paciente.
Ainda, este Departamento gostaria de registrar
que foi aplicada prova para obtenção do certificado de atuação na área de Nefrologia Pediátrica
em Março de 2010. A próxima prova está agendada
para março de 2012.

Dialisadores de Alto Fluxo Fresenius.
Esterilizados a Vapor.
Para os seus pacientes, um excelente tratamento.
Para você, a melhor parceria em benefícios.
Agora, além de uma maior superfície de área (2.4m2) no tratamento de
hemodiálise com Alto Fluxo, uma alternativa melhor para o tratamento
com HDF. Consulte o seu representante.

SAC: 0800-0123434
www.fmc-ag.com.br

Polisulfona Fresenius ®

Alto Fluxo
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Relatório do Departamento de Tranplante
Membros:
Coordenador: José Osmar Medina Pestana
Suplentes: Marilda Mazzali
Álvaro Ianhez
Abrahão Salomão Filho
Roberto Ceratti Manfro
Maria Cristina Ribeiro Castro
Margarida Maria Dantas Dutra

os médicos do Estado de São Paulo com as informações, e também criado um site de orientação sobre o
assunto. Agora estamos em fase de desenvolvimento
do site para o publico não médico. Após a conclusão
deste trabalho este modelo será apresentado ao CFM
para divulgação em todo o Brasil. O numero de doadores de órgãos no Brasil, especialmente no estado
de São Paulo, quase dobrou, e esta ação contribuiu
neste resultado.

1. Participação do departamento no “I ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SBN
PARA O BIÊNIO 2009/2010” que aconteceu em
Atibaia. Discussão de metas e estratégias para
uma gestão mais profissionalizada e participativa para o Biênio.

3. Orientação em relação ao encaminhamento precoce de pacientes portadores de IRC para inscrição
em fila de transplantes. Quando clearence menor
do que 10 ml/min - conforme legislação federal - ou
imediatamente após o início do programa dialítico.
Identificar potencial doador vivo familiar, ainda no
período de tratamento conservador para possível
transplante preemptivo.

2. Campanha permanente junto ao Conselho Regional de Medicina para orientação de profissionais de saúde para notificação do diagnóstico de
morte encefálica. Foi enviado um folder para todos

4. Promoção do envio de artigos científicos para
publicação no JBN, o que resultou em aumento do
número de publicações relacionadas ao transplante renal no JBT.

Ações implementadas:
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Notícias que afetam a
prática médica

Sobrevida na diálise peritoneal se iguala
à da hemodiálise
A mortalidade após cinco anos de pacientes submetidos à diálise peritoneal deixou de ser maior do que a de pacientes
submetidos à hemodiálise – pelo menos
nos Estados Unidos.
A conclusão é de um estudo com 684.000
pacientes em diálise nos EUA – o maior já
realizado sobre o assunto. O estudo foi publicado nos Archives of Internal Medicine.
“Desde 1996, não houve variações na
mortalidade após um ano de pacientes
em hemodiálise, enquanto os desfechos
de curto e longo prazo dos pacientes em
diálise peritoneal melhoraram”, escreve
o primeiro autor do artigo, Rajnish
Mehrotra, do Harbor-UCLA Medical Center, em Torrance, nos EUA.
Na análise, foram investigados retrospectivamente dados de um banco de dados
nacional, o US Renal Data System. Os autores incluíram todos os pacientes com
doença renal terminal constatada entre
1996 e 2004 e que sobreviveram ao tratamento dialítico por pelo menos 90 dias.
Dos 684.426 pacientes em diálise,
620.020 pacientes estavam em hemodiálise e 64.406, em diálise peritoneal.
Em relação à demografia, os autores
constataram diferenças significantes entre os pacientes: os que iniciaram diálise
peritoneal tinham chance maior de ser
brancos e chance menor de apresentarem comorbidades; havia também diferenças em parâmetros laboratoriais, mas

elas não eram clinicamente relevantes.
Os pacientes que tiveram hemodiálise
iniciada entre 1996 e 1998 apresentaram
uma sobrevida média maior do que os
que foram submetidos à diálise peritoneal (37,3 meses vs. 31,7 meses).
Mas entre os pacientes com tratamento dialítico iniciado entre 2002 e
2004, a diferença perdeu a significância estatística (38,4 meses vs. 36,6
meses, respectivamente).
De forma similar, a mortalidade após cinco
anos dos pacientes com diálise iniciada
entre 2002 e 2004 foi a mesma nos dois
grupos (hazard ratio: 1,03; IC: 0,99-1,06).
Os autores investigaram ainda a mortalidade em uma série de subgrupos de
pacientes. Em todos eles – incluindo
pacientes com diabetes e outras comorbidades – a melhora na sobrevida também foi maior entre os pacientes em
diálise peritoneal do que entre os pacientes em hemodiálise.
“Houve uma redução no risco relativo de
morte dos pacientes em diálise peritoneal em relação aos pacientes em hemodiálise”, constatam os autores.
“Os custos mais baixos da diálise peritoneal e seus desfechos comparáveis sugerem que a diálise peritoneal poderia ser
mais usada nos EUA”, escrevem.
Eles observam, no entanto, que a redução na mortalidade pode decorrer do
fato de haver uma seleção mais rigorosa de pacientes encaminhados para a
diálise peritoneal.

“Por isso, se aumentarmos o uso da diálise peritoneal, o monitoramento dos
desfechos de cada tipo de diálise deve
ser mantido”, concluem.
Mehrotra R, Chiu Y, Kalantar-Zadeh K et al.
Similar Outcomes With Hemodialysis and
Peritoneal Dialysis in Patients With End-Stage Renal Disease. Arch Intern Med
2010;doi:10.1001/archinternmed.2010.352.
Os bloqueadores do canal de cálcio não
devem ser usados como medicamento
de primeira linha no manejo da hipertensão arterial – eles estão associados a um
aumento da mortalidade cardiovascular
e das taxas de infarto, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC)
em relação ao tratamento com diuréticos. A conclusão é de uma revisão Cochrane publicada na Cochrane Database
of Systematic Reviews.
Os bloqueadores do receptor da angiotensina, e especialmente a telmisartana,
estão associados a um aumento modesto, mas significante, no risco de incidência de câncer, segundo uma metanálise
publicada no Lancet Oncology.
4 Leia mais em www.consultaprima.com.br.
4 Faça parte da elite médica mundial – receba gratuitamente e em tempo real informações sobre as pesquisas de maior impacto
clínico das principais publicações do mundo.
Consulta Prima – notícias que afetam a prática médica.
© Copyright Consulta Prima. As informações
fornecidas pela Consulta Prima têm função
meramente informativa.

Balanço dos meses de Outubro e Novembro
A SBN realiza, mensalmente, um registro de atendimentos e visitas sempre visando um melhor atendimento aos seus
associados. Veja a tabela com o balanço dos meses de outubro e novembro.
Mês de outubro

Mês de novembro

Total: 339

Total: 336

Atendimentos de telefone Sócio = 165
Atendimentos de telefone outros = 90
Atendimentos de telefone total = 255
Visitas Sócio = 35
Visitas não Sócio = 49
Visitas total =84

Atendimentos de telefone Sócio = 194
Atendimentos de telefone outros = 65
Atendimentos de telefone total = 259
Visitas Sócio = 36
Visitas não Sócio = 41
Visitas total = 77

Fale Conosco de outubro e novembro = 514
Consultas Técnicas via E-mail de outubro e novembro = 06
Consultas Técnicas via Correios de outubro e novembro = 03

*Comunicado Importante: Informamos que desde 1º de maio de 2009 as Consultas Técnicas à Diretoria da SBN e aos seus
Departamentos são restritas aos sócios – Semelhante ao Formato de Consultas do CREMESP – e devem ser feitas por escrito, contendo
dados para contato com o nome legível e assinatura do interessado e encaminhadas via Correios à: Secretaria da SBN, Rua Machado
Bittencourt, 205 - 5º andar - conj. 53, Vila Clementino, São Paulo - SP, CEP: 04044-000. Maiores informações: rosalina@sbn.org.br
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VOCÊ SABIA ?
Edição nº 12

Dr. Edison Souza
1 Que um dos primeiros trabalhos, de importância mundial,
que mostraram a nefrotoxicidade pela ciclosporina foi realizado
pelo nosso colega Elvino Barros e colaboradores, em 1986, quando
trabalhava no laboratório do professor Nestor Schor em SP? Glomerular hemodynamics and hormonal participation on cyclosporine nephrotoxicity. Barros EJ, Boim MA, Ajzen H, Ramos OL, Schor
N.Kidney Int. 1987 Jul;32(1):19-25.
2 Que, em 16 de Outubro de 1846, nos Estados Unidos, a
anestesiologia teve marco inicial com William Thomas Green
Morton, realizando uma anestesia baseada em éter no paciente
Edward Gilbert Abbott para que o cirurgião John Collins Warren
excisasse um tumor que lhe tomava a glândula sub-maxilar e
uma parte da língua? A sala onde ocorreu este fato virou museu
e está conservada de maneira original e aberta à visitação pública no Masssachussets General Hospital em Boston.
3 Que em 1847 Roberto Haddock Lobo e Domingos de Azevedo Marinho realizaram a primeira anestesia baseada em éter
que se tem relato no Brasil? Em 1927 o Prof. Leonidio Ribeiro fez
uso do óxido nitroso. O ciclopropano foi utilizado pela primeira
vez em 1936 por Álvaro de Araújo Aquino Sales. Em 1948 foi fundada a Sociedade Brasileira de Anestesiologia.

4 Que a primeria descrição de células com características epiteliais dispostas sobre a superfície capilar ocorreu em 1845 e foi
feita por Joseph von Gerlach (1820-1896)? Wilhelm von Mollendorf
(1887-1944), em 1927 descreveu estas células como um arranjo de
prolongamentos protoplasmáticos aderidos à membrana basal.

5 Que a ratificação dos achados de von Mollendorf foi feita por
Dalton em 1951, já com o uso do microscópio eletrônico? Surgiram
então a denominação de podócitos para as células epiteliais e de
pedicelos para os prolongamentos podálicos, por Hall em 1953 e a
descrição das fendas de filtração por Yamada em 1955.

6 Que na era do Renascimento o principal problema renal
era a litíase, o que gerou várias teorias sobre a formação dos
cálculos? Malpighi acreditava que eram formados nos túbulos e

causavam lesão renal progressiva enquanto John Hunter (17281793) sugeria que o processo era semelhente ao da calcificação
da casca de ovo e Morgani atribuía a formação dos cálculos à
redução do volume urinário.

7 Que na crise esclerodémica o tratamento envolve inibidor de
ECA. Essa, talvez, seja a única indicação formal de usar captopril em
relação aos outros IECAs, porque alguns acham que, à semelhança
da penicilamina, o grupamento sulfidrila pode ser responsável por
parte do efeito benéfico? A crise esclerodérmica se comporta, na
prática, como uma estenose bilateral da artéria renal, com uma intensa diminuição do fluxo plasmático renal. Steen VD, Costantino
JP, Shapiro AP, Medsger TA Jr. Outcome of renal crisis in systemic
sclerosis: relation to availability of angiotensin converting enzyme
(ACE) inhibitors. Ann Intern Med. 1990; Sep 1; 113(5): 352-357.
8 Que a primeira descrição compatível com Glomeruloesclerose segmentar e focal é atribuída a Theodor Fahr, em 1925? Em 1957
Arnold Rich verificou a associação daquela alteração morfológica
em autópsias de crianças que foram a óbito na evolução de quadro
nefrótico, 45% delas em uremia.

9 Que o termo crescente glomerular define um aspecto anatômico semelhante a uma lua na fase crescente que corresponde à presença de pelo menos 2 camadas celulares ocupando a
região extracapilar glomerular? A primeira descrição é atribuída
a Langhans em 1879.
10 Que o ácido nicotínico é uma das mais antigas drogas hipolipemiantes? Grandes doses 2 a 8 g /dia por via oral divididas
em 3 ou 4 tomadas diminuem a trigliceridemia e a fração VLDL e
mais tardiamente a fração LDL.
11 Que o termo depuração renal (clearance), foi introduzido
em estudos com a uréia e não com a creatinina, em 1921 por
Van Slyke e cols e que qualquer substância excretada pelos rins
tem um valor de depuração podendo ser calculada pela fórmula
clássica (UxV/P) de Moller, McIntosh e Van Slyke descrita em
1929? Studies of urea excretion J Clin Invest., 6:427,1929.

Persistência

A Abbott tem o orgulho de ser
como você, incansável na busca
para que as pessoas tenham
melhores cuidados com a saúde
Abbott Center
Central de Relacionamento com o Cliente
0800 703 1050
www.abbottbrasil.com.br
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A Abbott tem o orgulho de ser como você,

Para que seus pacientes tenham tranquilidade,
a Baxter sempre vai mais longe.
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Cicladora Automática Homechoice: a solução da Baxter que
garante a tranqüilidade na hora da diálise peritoneal automatizada.
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Central de Relacionamento com o Cliente
703 1050
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www.abbottbrasil.com.br
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Contraindicação: em pacientes com hipersensibilidade ao micofenolato de mofetila ou ácido micofenólico.
Interação Medicamentosa: não se recomenda administração concomitante com azatioprina uma vez que ambos
possuem o potencial de causar supressão da medula óssea.
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