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Especialistas debatem
avanços científicos

Encontro em Atibaia reuniu dois mil profissionais e
contou com apoio das sociedades internacionais
Adeera Levin, ISN
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Estamos encerrando mais um ano da nossa gestão na Sociedade Brasileira de Nefrologia. As realizações foram muitas, como os avanços na Prova
de Título de Especialista, o aperfeiçoamento
contínuo da educação médica e a consolidação
da parceria com as sociedades internacionais
de nefrologia. Os trabalhos em conjunto com o
Ministério da Saúde (MS) também se intensificaram, com a criação da Rede Renocardiovascular
e a revisão da portaria da Anvisa, que regulamenta as condições sanitárias dos procedimentos
dialíticos. As portarias já passaram por consulta
pública e aguardam publicação.
Os desafios, no entanto, continuam cada vez
mais intensos. A classe médica tem sido responsabilizada injustamente pela falência do atendimento no setor público. Em resposta, a SBN se
esforçou ainda mais para mudar esse cenário, com
o envolvimento da diretoria na estruturação da
Linha de Cuidados Renais, que foi apresentada
no Congresso Paulista de Nefrologia pelo Coordenador Geral de Média e Alta Complexidade
do Ministério, José Eduardo Fogolin Passos. As
informações sobre o evento estão na matéria de
capa desta edição do SBN Informa.
Apesar das críticas e restrições ao projeto do
MS por setores da nossa Sociedade, ele representa
um grande avanço na nefrologia, com diretrizes específicas para os cuidados dos pacientes
com doenças renais crônicas nos estágios IV e V
não dialíticos. A nova política prevê a opção de

atendimento às clínicas de hemodiálise,
com programação de pagamento diferenciado, ampliando também o campo
de trabalho para os nefrologistas.
Sabemos que há ainda muitos percalços a serem vencidos. A defasagem
dos valores pagos pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) para a terapia dialítica
e as restrições impostas pela Medicina
Suplementar na área nefrológica são
questões ainda sem solução, que provocam indignação e descontentamento. A
SBN, no entanto, continua trabalhando
para que essas reinvindicações sejam
atendidas.
Conclamamos a todos que participem e se empenhem para que
possamos avançar. É o momento de
unirmos forças. Com o fortalecimento
da Sociedade teremos ainda mais representatividade. Por isso, é imprescindível a participação ativa dos colegas que
constituem a diretoria plena e de todos
os nefrologistas. Vamos nos engajar
para conquistar melhores perspectivas de atuação e engrandecer nossa
especialidade. Que 2014 renove nossas
esperanças. Boa leitura!
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Jovem nefrologista

Médica harmoniza trabalho e família
Com destacada atuação na nefrologia, Daniela Veit Barreto compartilha seus conhecimentos
clínicos e científicos com a indústria farmacêutica
Fotos: Divulgação

Disposta a enfrentar novos desafios, Daniela...
Natural de Cáceres, interior do Mato
Grosso, a jovem nefrologista Daniela
Veit Barreto já passou por várias cidades do Brasil e do exterior em busca
de conhecimento e de aperfeiçoamento
profissional. Mas não abriu mão dos
projetos pessoais e do convívio familiar. Casada com o médico Fellype
Barreto, que também é nefrologista,
ela tem três filhos – Gabriela, 10 anos;
Vinícius, 9 anos; e Gustavo, 1 ano –,
que a acompanham nessa jornada.
“Meu marido é um grande incentivador dos meus caminhos profissionais
e nossos filhos ratificam o conceito de
que o sucesso da nossa trajetória só
faz sentido enquanto formos capazes
de suprir as exigências da nossa vida
familiar”, diz a nefrologista, que há três
anos trabalha na indústria farmacêutica
como gerente médica da Abbott Brasil.
Desde o início da carreira, Daniela
teve a oportunidade de trabalhar em
diversos contextos e funções, exercendo
a nefrologia em hospitais e em clínicas
de hemodiálise. “O estabelecimento de
uma boa interação médico-paciente foi
sempre a principal conquista. Algu-

mas dificuldades, como deficiências de
infraestrutura e a necessidade de manter
múltiplos vínculos empregatícios,
influenciaram negativamente a minha
atividade médico-assistencial”, conta a
nefrologista.
A atuação na área científico-acadêmica
resultou em importantes contribuições.
Ela participou, no Brasil e no exterior, de
estudos clínicos relevantes para a nefrologia, que geraram a publicação de vários
artigos em periódicos conceituados, além
de interagir com pesquisadores considerados referências nacionais e internacionais
em suas áreas de atuação.
A opção pela indústria aconteceu no
momento em que ela terminou o pósdoutorado. “Foi a chance de aplicar o
meu conhecimento em pesquisa clínica,
num contexto não acadêmico”, afirma
Daniela, comentando que essa atividade
dentro da indústria no país ainda é incipiente. A maior parte de suas ações está
associada à gestão, incluindo consultoria
na definição de estratégias comerciais e
de marketing e desenvolvimento de programas de educação médica continuada.

Ampliando
conhecimentos
“Sempre gostei de clínica médica”, diz
Daniela, destacando que as doenças
crônicas afetam especialmente a vida
do paciente. “A ideia de que a nefrologia me permitiria atuar nesse contexto,
ampliando os meus conhecimentos e a
capacidade de intervenção sobre a interação entre diversas patologias extremamente prevalentes, me fez optar pela
especialidade”, afirma.
Formada em Medicina, em 1997, pela
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), onde também fez a residência em Nefrologia, Daniela mudou-se,

em 2001, para São Paulo, permanecendo
na capital durante três anos. Fez mestrado na Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), e trabalhou no Hospital do Servidor Público Estadual, no
Hospital Geral Pirajussara e no Hospital
do Rim e Hipertensão, além de atuar em
clínicas de hemodiálise.
Em 2004, um novo desafio levou a
família para Fortaleza, cidade natal do
marido de Daniela. Na capital cearense,
ela iniciou o doutorado na Unifesp –
com os dados clínicos coletados em
São Paulo, ela trabalhou na análise e
na redação dos artigos e da tese –, além
de atuar no Hospital Geral Waldemar
Alcântara e em algumas clínicas. O
retorno para a capital paulista foi em
2007, quando a médica defendeu a
tese de doutorado. No ano seguinte, a
necessidade do pós-doutorado motivou
a mudança de Daniela e sua família
para Amiens, na França, onde viveram
durante dois anos. Em seguida, voltaram para São Paulo.
Segundo ela, os planos para o futuro
incluem a reinserção na atividade de
assistência e pesquisa clínica, aplicando
os conhecimentos de gestão adquiridos
na indústria farmacêutica.

...não abre mão do convívio familiar
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Atividades da Diretoria
Outubro
2 – Auditório SBN
Reunião com associados para discutir
sobre a Rede Renocardiovascular
3 a 5 – Panamá
Dr. Daniel Rinaldi participa do Fórum
Renal Expert da Sanofi
4 – Auditório SBN
Reunião da Comissão Paritária para
definir o certificado de atuação em
Nefrologia Pediátrica
12 – Rio de Janeiro
Dr. Mauricio Younes Ibrahim, vicepresidente da região Sudeste, representa a SBN na cerimônia de abertura do XIII Congresso Brasileiro de
Transplantes/ABTO

25 – SBN
Diretoria da SBN e representantes da
Sanofi: reunião para divulgar a mídia
institucional da Sociedade para 2014

12 – SBN
Dr. Daniel Rinaldi e representante da
Acquasoft: reunião para divulgar a mídia
institucional da Sociedade para 2014

25 – SBN
Diretoria da SBN e representantes da
Alexion: reunião para divulgar a mídia
institucional da Sociedade para 2014

29 e 30 – Brasília
Dr Daniel Rinaldi participa da I Jornada Brasil Central de Nefrologia com
a conferência de abertura “DRC no
Brasil e Rede Renocardiovascular”

29 – AMB
Dr. José Marcelo Morelli participa da
reunião do Conselho de Defesa Profissional da AMB

Novembro
01 – SBN
Dr. Daniel Rinaldi e representante da
AMGEN: reunião para divulgar a mídia
institucional da Sociedade para 2014

18 – SBN
Reunião por Skype com os doutores
Daniel Rinaldi, Ricardo Sesso e Jocemir Lugon sobre o Censo de Diálise e
o Registro Brasileiro de Diálise

01 – SBN
Diretoria da SBN e representante da
Unimagem: reunião sobre o site da SBN

24 – SBN
Segunda reunião dos membros do
Departamento de Fisiologia e Fisiopatologia Renal

4 a 11 – Atlanta – EUA
Estados Unidos Dr. Daniel Rinaldi
participa do Congresso Americano de
Nefrologia e de reunião com membros da ASN, ERA-EDTA e SLANH
durante a Semana Renal 2013

Dezembro
5 e 6 – Juiz de Fora - MG
Participação da diretoria no IX
Encontro Interdisciplinar de Prevenção da Doença Renal Crônica com a
palestra “Proposta da SBN” na mesa
redonda Política Pública de Saúde
para a DRC

Erramos
Diferentemente do que foi publicado na edição nº 95 do SBN Informa
(julho/agosto/setembro), na seção
Artigo comentado, na pág. 7, com
o título “Diretrizes clínicas para o
tratamento da anemia na DRC”, o
correto no final do último parágrafo é
“...iniciar o tratamento com a menor
dose - entre 20-50 u/kg/dose...”.
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Sessenta anos de dedicação à pesquisa
Foto: Divulgação

Malnic: referência em sua área de atuação
Pioneiro na pesquisa em fisiologia renal
no Brasil, Gerhard Malnic desenvolveu
um método artesanal de fazer ciência
tanto na manipulação de fluídos quanto
na invenção de equipamentos ajustados
para técnicas que ele aprimorou e hoje
são citadas em livros acadêmicos. Aos 80
anos, completados em 25 de setembro, o
professor continua firme em seu propósito
de formar novos pesquisadores e contribuir para o crescimento da área. Aposentado, ele segue na ativa em seu laboratório
no Instituto de Ciências Biomédicas (ICB)
como professor sênior da Universidade
de São Paulo (USP). “Comecei a trabalhar
em 1953 e quero permanecer na pesquisa
enquanto for possível”, afirma o professor, que se tornou uma das principais
referências em seu campo no país.
De origem austríaca, Malnic nasceu
em Milão, na Itália, e veio para o Brasil
aos 4 anos de idade, naturalizando-se
brasileiro aos 23. Radicado em São
Paulo, onde o pai, que era químico,
trabalhou como representante de uma
indústria alemã de corantes e no império
dos Matarazzo, ele estudou no Colégio
Visconde de Porto Seguro, da colônia
alemã. Na escola, encontrou o primeiro

A trajetória do professor Gerhard Malnic contribuiu para a
evolução da fisiologia renal no país
professor que o estimulou para a vida
científica. “Eu tinha um pequeno laboratório de química em casa e pensava em
prosseguir na carreira”, recorda-se. Mas
o pai recomendou a Faculdade de Medicina. “Segui o conselho dele e entrei em
primeiro lugar no vestibular”, conta, lembrando que ingressou na USP em 1952.
Já no segundo ano de Medicina ele
foi convidado pelo professor Alberto
Carvalho da Silva para trabalhar no laboratório de fisiologia e, sob a influência do
professor, especializou-se em fisiologia
renal, área ainda pouco explorada no
Brasil. “Passei a estudar a excreção renal
de tiamina, tese que defendi em 1960 e
que foi publicada no American Journal of
Physiology, uma das mais importantes
revistas de fisiologia dos Estados Unidos”, recorda-se o pesquisador.

Mestre em pesquisa

No ano seguinte, ele conseguiu uma
bolsa da Fundação Rockefeller e foi para
os Estados Unidos, onde fez a pós-graduação na Tulane University, em Nova
Orleans, entre 1961 e 1962, e na Cornell
University Medical College, em Nova
York, entre 1962 e 1964, no laboratório do austríaco Gerhard Giebisch. De
volta à USP, implantou o laboratório de
micropunção e microperfusão renal, um
método de colheita de fluido dos túbulos renais por meio de micropipetas,
estudou os mecanismos de transporte de
potássio dentro do rim, além do papel
do sódio, fatores hormonais, alterações
do equilíbrio ácido-base e drogas nefrotóxicas na reabsorção de bicarbonato.
Os estudos do professor Malnic
contribuíram significativamente para
o avanço da fisiologia renal no Brasil e
enriqueceram a sua bibliografia. Nos
mais de 60 anos de dedicação à pesquisa,
ele publicou cerca de 140 trabalhos em

revistas nacionais e internacionais, além
de três livros sobre fisiologia renal e
muitos capítulos em obras de outros
autores. Nesse período, já formou oito
mestres e duas dezenas de doutores. Para
ele, a nefrologia e a fisiologia tiveram
crescimento considerável no país, mas
ainda há muito a ser feito para que possam compartilhar de maneira efetiva do
progresso da medicina brasileira.

Sempre sorridente

Ao longo da carreira, Malnic dedicou-se
também à vida associativa, presidindo
entidades científicas, como a Sociedade Brasileira de Biofísica, a Sociedade
Brasileira de Fisiologia, o Instituto de
Estudos Avançados (IEA) da USP e a
Federação de Sociedades de Biologia
Experimental (Fesbe), além de participar
de sociedades internacionais.
Vale lembrar que durante a sua gestão na Fesbe, ele foi um dos líderes da
mobilização para remover entraves nos
experimentos científicos com animais.
“A efetivação da lei de Sérgio Arouca,
que morreu antes de vê-la aprovada, foi
muito positiva”, diz Malnic. Segundo
ele, depois de muitos anos, a lei conseguiu estabelecer legislação oficial a
respeito do uso de animais. “Temos de
tratar muito bem nossos animais. Isso é
muito importante. Mas não se pode deixar de usá-los em ciência. Isso também é
fundamental”, afirma o pesquisador.
Casado há 54 anos com a professora
e tradutora Margit Petry, Malnic é pai
de duas filhas, a intérprete e arranjadora
Beatriz e a bioquímica Betina, e avô de
três netas. Quando não está no laboratório, o seu lazer preferido é a música,
especialmente clássica e ópera, além,
é claro, de MPB. “É o que minha filha
mais canta”, diz o professor, sempre
simpático e sorridente.
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Artigo comentado

Estudo revela a influência de
anticorpos no pós-transplante
Niels Olsen Saraiva Câmara
é professor titular do Departamento de Imunologia do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São
Paulo (USP). Ele comenta o
artigo publicado em setembro
de 2013, no The New England
journal of Medicine (NEJM), de
autoria de Alexandre Loupy e
colaboradores. O estudo mostra
a influência de anticorpos no
pós-transplante.
Após a descoberta de que a presença de
anticorpos estava implicada com o insucesso do transplante de órgãos sólidos
há exatos 44 anos e, posteriormente, com
a identificação dos alvos, os anticorpos
anti-HLA sempre foram alvos de intensa
investigação. Concomitante a isso, a
descoberta de que a ativação do sistema
complemento poderia ser indiretamente
visualizada e até quantificada pela marcação da molécula C4d, trouxe novos
ares para o estudo da patogenicidade
dos anticorpos pós-transplante.
O sistema complemento faz parte da
resposta imune natural ou inata e pode
ser iniciado por três vias: a clássica,
depois da ligação de anticorpos das classes IgG e IgM, que podem ser dirigidos
a moléculas de MHC de classe I e/ou
II; a via das lectinas, que reconhece açucares em patógenos; e a via alternativa,
a partir da não regulação da hidrólise
espontânea da molécula C3. As três vias
culminam para a quebra da molécula
C3 e depois a formação do complexo
de ataque à membrana e a liberação de
fragmentos que possuem a função de
ativar células como neutrófilos e aumen-

tar a permeabilidade vascular.
Tanto a via clássica como a das
lectinas envolve a quebra da molécula
C4 e, posteriormente, sua degradação e
formação de C4d, que pode se depositar no enxerto. Finalmente, um anticorpo não ativador do sistema, pode
ainda ser patogênico via interação com
receptores da porção Fc presente em
neutrófilos.
Num estudo desafiador, publicado,
em setembro de 2013, no The New
England Journal of Medicine (NEJM), os
autores confirmaram esses dados prévios e avançaram ainda mais no nosso
conhecimento sobre a contribuição dos
anticorpos anti-HLA, fixadores de complementos em alguns desfechos clínicos
e na característica da lesão tecidual
presente nas rejeições.
Alexandre Loupy e colegas franceses e americanos estudaram, em coorte
de 1.016 pacientes transplantados
renais (doadores vivos e falecidos), a
presença de anticorpos anti-HLA fixadores da molécula C1q no primeiro ano
pós-transplante e durante os episódios
de rejeição aguda. Mais ainda, os autores usaram ferramentas estatísticas e
uma segunda coorte de pacientes para
validar os dados e para demonstrar
o poder da medida de um anticorpo
fixador de complemento anti-HLA em
identificar uma população de risco para
rejeição aguda mediada por anticorpos,
ou re-estratificar que aparentemente
era considerado de baixo risco.
O estudo mostra que a presença de
anticorpos fixadores de complemento
está associada à rejeição aguda mediada
por anticorpos e ao maior grau de lesão
glomerular e inflamação vascular. Esses
pacientes também tiveram menor taxa
de filtração glomerular e maior deposição de C4d no enxerto. Após cinco

Foto: Divulgação

Niels Olsen é professor titular da USP
anos, a presença de anticorpos fixadores
de complemento se correlacionou com
menor taxa de sobrevida do enxerto.
A presença desses anticorpos imputou
num risco quatro vezes maior para a
perda do enxerto. O interessante é que
as correlações estatísticas foram encontradas com a presença de anticorpo
fixador e não com a intensidade de
fluorescência da reação. A cinética de
aparecimento e a classe/especificidade
do anticorpo não foram aferidas.
Estudos como esse – com grande
coorte de pacientes, com nova coorte
para validar os dados e com ferramentas tecnológicas – são essenciais para
compreendermos o papel dos anticorpos
anti-antígenos do doador, da classe HLA
ou não, de fixadores de complemento ou
não, e para desenharmos estratégias terapêuticas para inativação dos anticorpos
considerados patogênicos.
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Hospital do Rim completa 15 anos
Modelo de atendimento médico, a instituição é referência no Brasil e no exterior
Considerado o maior centro em número
de transplante no mundo, o Hospital
do Rim e Hipertensão, da Fundação
Oswaldo Ramos, que faz parte do complexo da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), completou 15 anos de
atuação, consolidando o reconhecimento
internacional pela excelência no atendimento à população e na formação de
novos profissionais. Inaugurado em 12
de setembro de 1998, o hospital tornou-se
modelo de atendimento médico em larga
escala, que vem sendo reproduzido por
outras instituições.
“Além de realizar quase 10 mil
transplantes em brasileiros de todas
as regiões do país, o hospital formou
especialistas que hoje prestam assistência ou atividade acadêmica em todos os
estados e até em outros países”, afirma
o professor Artur Beltrame Ribeiro, que
participou de todas as fases da construção do hospital, desde a elaboração do
projeto. Ribeiro é presidente da fundação mantenedora e luta pelo aprimoramento constante do centro hospitalar.
Com uma média de 700 transplantes
por ano – no primeiro foram 400 e já
atingiu quase mil anualmente – o hospital tem um modelo único no mundo
nesse procedimento. Mas o atendimento
não se restringe a esse serviço. Segundo
o professor Ribeiro, a maior contribuição para a população foi o amadurecimento das áreas de pesquisa clínica e
sua inserção no cenário internacional,
além dos benefícios para o aprimoramento do ensino, que reflete na qualidade da assistência médica.

Apoio da sociedade

“O hospital é um paradigma de transplantes, com tecnologia e métodos
originais testados. Serve como base
para muitos centros nacionais e internacionais”, afirma o professor adjunto
da Unifesp, Sérgio Antonio Draibe, que

Foto: Hospital do Rim

O centro médico é reconhecido como hospital de ensino
contribuiu com o desenvolvimento do
hospital desde a concepção do projeto.
Cerca de 85% dos pacientes são
provenientes do Sistema Único de
Saúde (SUS). O hospital atende também
pacientes de convênios e particulares.
“Não há diferença de tratamento entre
eles, com elevado grau de humanização,
respeito e cortesia”, afirma o professor Draibe, lembrando que os serviços
incluem atendimento nas áreas de patologia, doença renal crônica, hipertensão
arterial, litíase, urologia e diálise.
A satisfação dos usuários já foi
comprovada em pesquisa. Em 2009, a
instituição foi escolhida como o melhor
hospital do SUS do estado de São Paulo.
De acordo com o professor Ribeiro, o
centro médico tem nível 2 de acreditação
pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério
de Saúde (MS) como hospital de ensino e
foi submetido a duas auditorias da FDA
– Agência Internacional de Saúde e Serviços Humanos –, sem obter restrições.
Segundo Ribeiro, ao longo dos 15
anos, as dificuldades operacionais
foram contornadas pelo trabalho, pela

conquista do prestígio crescente e pelo
consequente apoio recebido de todos
os setores da sociedade brasileira.
“Estamos aprimorando ainda mais os
processos de atendimento e melhorando
nossas instalações físicas. Essas ações
são dinâmicas e na assistência à saúde
nunca terminam”, explica o professor.

Pesquisa comprova a satisfação dos usuários
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Especialistas do Brasil e do exterior se reúnem em uma jornada educativa, científica, cultural e profissional

Congresso Paulista promove
intercâmbio em Atibaia

Cerca de dois mil profissionais participaram do encontro bianual; entidades internacionais
apresentaram novidades científicas e fortaleceram o evento
Com o tema Cross Talk Renal, o Congresso Paulista de Nefrologia abordou todas as áreas da especialidade,
incluindo a sua aplicação clínica e os
avanços científicos. A 17ª edição do
evento reuniu, entre os dias 18 e 21 de
setembro, na cidade de Atibaia, interior
de São Paulo, cerca de dois mil profissionais, nacionais e internacionais, para
discutir os aspectos mais relevantes da
nefrologia num encontro educativo, científico, cultural e profissional. “Ampliamos
o debate interligando e interagindo os
rins com vários órgãos importantes para
o funcionamento sistêmico, como sistema
cardiovascular, ossos, fígado, cérebro
e sistema hematopoiético”, explica a
professora Cibele Isaac Saad Rodrigues,
presidente do congresso.
Promovido pela Sociedade de
Nefrologia do Estado de São Paulo
(Sonesp), o evento contou com a parceria da Associação Renal Europeia
(ERA-EDTA), incluindo na programação os temas do Congresso Europeu

de Nefrologia realizado em maio, em
Istambul, na Turquia, além de consolidar o apoio da Sociedade Internacional
de Nefrologia (ISN), que apresentou
novidades científicas no encontro.
“O congresso já se firmou como o
segundo mais importante evento da
nefrologia brasileira, depois do Congresso Brasileiro, e reflete a grandeza
do Estado de São Paulo, que abriga as
principais instituições universitárias do
país”, avalia o presidente da Sonesp,
Hugo Abensur. Para ele, essa edição do
evento manteve a tradição das anteriores, com excelente conteúdo científico,
incluindo temas livres inovadores.
“Foi também uma grande festa para
a Sonesp, que comemorou 30 anos de
existência”, complementa Abensur.
Para o presidente da Sociedade
Brasileira de Nefrologia, Daniel Rinaldi
dos Santos, mais uma vez, o evento
atingiu o seu objetivo, não só do ponto
de vista científico, mas também com a
troca contínua de experiência e congra-

çamento entre a comunidade nefrológica. “É importante destacar a presença
predominante dos nossos colegas do
Estado de São Paulo”, diz o presidente.
Segundo ele, a participação de representantes das sociedades internacionais
possibilitou o reforço de parcerias com
a SBN (veja quadro).

Makoto Kuro-o fala sobre o gene klotho
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O evento propiciou o encontro
dos nefrologistas com o médico José
Eduardo Fogolin Passos, Coordenador
Geral de Média e Alta Complexidade do
Ministério da Saúde (MS), que fez uma
explanação sobre a Linha de Cuidados
Renais da Rede Renocardiovascular de
Atendimento pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Em seguida, ele respondeu
perguntas dos participantes e esclareceu
alguns pontos da nova política.

Grande avanço

Cuidados renais

Com temas científicos de excelência, o
congresso recebeu mais de 300 trabalhos. As principais novidades foram
apresentadas no Simpósio Internacional
Pré-Congresso, entre elas, a descoberta
do gene klotho – um supressor de envelhecimento em mamíferos. O doutor
Makoto Kuro-o, que identificou o gene,
professor assistente de Patologia do
Centro Médico Southwestern, da Universidade do Texas, nos Estados Unidos,
ministrou palestra sobre a pesquisa.
A segunda edição do Fórum Brasileiro de Nutrição e o Curso de Biópsia
Renal dedicado aos jovens nefrologistas
também fizeram parte do encontro. A
programação científica incluiu simpósios promovidos pelas empresas parceiras, que tiveram papel fundamental na
concretização do evento. As seções de
pôsteres tiveram grande movimentação
nos períodos de visitas e avaliações.

“A iniciativa do Ministério da Saúde
representa um grande avanço no atendimento aos pacientes, além de ampliar
o campo de trabalho para os nefrologistas”, afirma Rinaldi, lembrando que
o tema foi discutido, logo depois da
palestra, em reunião com o doutor Fogolin, representantes da SBN e membros
da ISN – que falaram sobre experiências
semelhantes de atendimento pela rede
pública no Canadá. “Eles elogiaram o
projeto pela abrangência e principalmente pela possibilidade de mudanças
em curto prazo no atual cenário da
nefrologia”, afirma Rinaldi.
Além dos debates, o encontro contou
com momentos de congraçamento entre
os participantes, como a homenagem ao
professor Artur Beltrame Ribeiro, considerado um ícone da nefrologia brasileira
na área de hipertensão arterial, e a entrega
das tradicionais premiações que levam
o nome dos professores Heonir Rocha,
José de Barros Magaldi e Vicente Massola (veja na pág.10). Outro momento de
descontração, foi o jantar que comemorou
os 15 anos de atuação do Hospital do Rim

Fogolin (2º da esq. p/ a dir.) debate o projeto do MS em reunião no congresso com membros da SBN e da ISN

e Hipertensão. A animação do encontro
ficou por conta de alguns integrantes da
escola de samba Mocidade Alegre.
“É uma oportunidade privilegiada
de troca de experiências, de qualificação
e de aprendizado”, diz Cibele. Para ela,
um dos grandes desafios é conseguir
operacionalizar uma grade científica
atrativa para todos os gostos e necessidades, o que só foi possível com a ajuda
indispensável da comissão científica.
“Juntos, formamos um time e foi possível pensar em atividades simultâneas
para atender os diferentes interesses dos
participantes”, avalia.

SBN consolida parcerias
internacionais
Durante o Congresso Paulista de
Nefrologia, a diretoria da SBN teve
a oportunidade de firmar acordos
com os representantes da Sociedade
Internacional de Nefrologia (ISN),
Adeera Levin e David Harris, e da
Sociedade Europeia de Nefrologia
(ERA-EDTA), Ziad Massy e Carmine
Zoccali, reforçando a parceria entre
as entidades médicas. “Essa aproximação propiciará a participação
efetiva das sociedades internacionais
em nossos futuros eventos, além de
intensificar o intercâmbio científico e
possibilitar a elaboração de trabalhos
conjuntos com os nossos associados”,
diz o presidente da SBN.
Segundo ele, a parceria foi
ratificada no início de novembro,
durante o Congresso da Sociedade
Americana de Nefrologia (ASN),
em Atlanta, nos Estados Unidos. Na
ocasião, Rinaldi estreitou também
o relacionamento com a diretoria
executiva da ASN, presidida por
Bruce Moletores, e reforçou os laços
com o presidente da Sociedade
Latino-Americana de Nefrologia
(SLANH), Juan Manuel Fernández.
“Isso demonstra o excelente posicionamento da SBN no cenário internacional”, afirma Rinaldi.
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Melhores do ano são homenageados
A cerimônia de abertura do Congresso Paulista de Nefrologia teve momentos inesquecíveis.
Profissionais, como o professor Artur Beltrame Ribeiro, com destacada atuação na
especialidade, foram as estrelas da festa. Conheça a história dos contemplados.

Fotos: André Luis de Oliveira

O trabalho do professor Hussen
Machado foi o vencedor do Prêmio Heonir Rocha, concedido ao
melhor artigo original publicado
no Jornal Brasileiro de Nefrologia. Intitulada “Dissociação
da resposta anti-hipertensiva
e metabólica à losartana e
espironolactona em ratos com
síndrome metabólica experimental”, a pesquisa contou com a
co-orientação do nefrologista
Rogerio Baumgratz de Paula,
que recebeu o prêmio.

O nefrologista Weverton
Machado Luchi conquistou o prêmio José de Barros Magaldi. Com
a orientação do professor Antonio
Carlos Seguro, ele investigou os
efeitos da deficiência de vitamina
D na nefrotoxicidade induzida
por contrastes iodado e à base de
gadolínio. É um estudo experimental, porém de potencial
aplicabilidade clínica na prevenção da nefropatia vinculada a
contrastes, iodado e de gadolínio.

Considerado um ícone da nefrologia brasileira na área de hipertensão arterial, o professor Artur
Beltrame Ribeiro, que presidiu
a primeira gestão da Sonesp, foi
homenageado por sua trajetória
profissional e acadêmica. Ele é
responsável pela reformulação
da disciplina de Nefrologia na
Faculdade de Ciências Médicas e
da Saúde de Sorocaba (SP) e pela
formação de um grande número
de pesquisadores. Desenvolveu um programa de pesquisa
extensa na hipertensão experimental e clínica.

A pesquisa do nefrologista
Rodrigo Azevedo de Oliveira
traça o perfil de alterações osteometabólicas de pacientes portadores de doença renal crônica
tratados exclusivamente com
diálise peritoneal. Vencedor
do Prêmio Vicente Massola,
ele contou com a contribuição
dos professores Vanda Jorgetti,
Rosa Moysés e Fellype Barreto,
que recebeu o prêmio.
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Parceiros

Indústrias apoiam o
crescimento da nefrologia
A parceria ajuda a promover melhorias na formação dos
profissionais e na assistência aos pacientes
O apoio da indústria farmacêutica para
o desenvolvimento de projetos que
beneficiam os associados da Sociedade
Brasileira de Nefrologia e de suas regionais tem sido fundamental no exercício
das gestões. As parcerias são importantes

Incentivo à atualização

nos programas de educação continuada,
nas campanhas, nas publicações e nos
eventos. As empresas trabalham em
prol do avanço da nefrologia no país e
acreditam que essa união resultará em
grandes conquistas para a especialidade.

De acordo com as áreas de Marketing, Médica e de Comunicação da Amgen, a
empresa apoia a SBN no seu papel primordial de multiplicação do conhecimento
e intercâmbio de informações entre cientistas e profissionais de saúde, proporcionando cuidado adequado aos pacientes. E também na prevenção de fatores
de risco relacionados a patologias nefrológicas, possibilitando melhorias na
qualidade de vida desta população. “A parceria visa o incentivo à atualização
médico-científico por meio de diversos canais de comunicação e de atividades
educacionais, levando informações relevantes e atuais para o aperfeiçoamento
da especialidade”, afirmam as áreas. O objetivo é promover assistência digna,
acesso a informações e opções de tratamento disponíveis aos pacientes.

Terapias de qualidade

“O país está em franco desenvolvimento na área de saúde, em especial na nefrologia”, afirma Haig
Yeghiaian, diretor da Unidade de
Negócio Renal da Baxter. No entanto,
diz ele, a baixa prevalência da doença
renal crônica ainda não retrata o
aumento de diabetes e hipertensão.
Nesse cenário, é fundamental que o
Governo Federal, a SBN e a indústria
trabalhem em parceria para aprimorar o tratamento e o acesso dos
pacientes a terapias de qualidade,
independentemente de sua localização. Segundo ele, a Baxter percorre
mensalmente distâncias de mais de
cinco mil quilômetros para entregar
kits de diálise peritoneal em residências e clínicas em mais de 1.200 municípios. “Recentemente, demos mais
um passo importante com a aquisição
da Gambro”, diz o diretor.
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Criando soluções

“Há mais de duas décadas buscamos construir uma relação
cada vez mais próxima com a nefrologia brasileira”, diz John
Anderson, presidente da Fresenius. Segundo ele, a empresa
se preocupa em criar soluções para atender às diferentes
necessidades da nefrologia. É o caso do Programa Nefro
Plus, que apoia o desenvolvimento da área por meio de
diversas iniciativas como o oferecimento de cursos de gestão
e aprimoramento técnico e a criação de um canal de informações relevantes para o segmento, entre outras atividades.
Para ele, estender essa parceria seria um grande passo para
fomentar discussões profícuas em busca de solução dos problemas do setor, transformando o cuidado ao paciente com
doença renal em um referencial de qualidade e diferenciação.

Promoção do bem-estar

“A Genzyme dedica atenção especial à nefrologia por se
identificar com o intenso trabalho feito pelos especialistas da
área junto aos pacientes”, afirma o dr. Kennedy Kirk, diretor
médico da empresa, destacando que ela também atua na
promoção do bem-estar daqueles que necessitam de terapias
inovadoras. Além disso, diz ele, a empresa busca sempre a
melhoria da qualidade de vida de todos os envolvidos no
tratamento. “Esse é um trabalho de mais de 30 anos”, afirma
o diretor. Segundo ele, a Genzyme foi a primeira companhia
de biotecnologia a se instalar no país e a desenvolver um
tratamento específico para a doença de Fabry – a terapia de
reposição enzimática. “A patologia causa severas complicações no cérebro, no coração e nos rins”, explica o médico.

Tratamento da hiperfosfatemia em
pacientes com DRC em diálise?

Gostaríamos de destacar que o sevelâmer disponibilizado
para seus pacientes através do Ministério da Saúde no
ano de 2013 continua sendo o mesmo Renagel que os
profissionais de saúde já conhecem e confiam.
O Grupo Sanofi e a Genzyme reiteram seu compromisso de
parceria com a Nefrologia.
www.sanofi.com.br
0800 703 00 14

Agosto/2013

Com a chegada da Genzyme ao Grupo Sanofi, em 2011,
alguns produtos do seu portfólio passaram a ser promovidos
e comercializados pelas equipes da Sanofi.

BR-SEV-13.07.01

Pode contar com Renagel® Sempre!
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Encontros

Rio de Janeiro sedia Congresso de Transplantes
Mais de 1.300 profissionais do Brasil e
do exterior participaram, entre os dias
12 e 15 de outubro, da 13ª edição do
Congresso Brasileiro de Transplantes.
Pela primeira vez, o Rio de Janeiro
sediou esse evento, consolidando o
desenvolvimento do procedimento no
Estado, nos últimos anos, no cenário
nacional. A programação incluiu o XII
Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, o Fórum da Associação Brasileira de Histocompatibilidade e o XII
Encontro de Enfermagem em Transplante. A solenidade de abertura do
congresso contou com a participação do
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Organizado pela Associação Brasileira de Transplantes (ABTO), o encontro incluiu atividades pré-congresso,

Padilha marca presença no congresso

que tiveram a presença expressiva
de nefrologistas, especialmente no II
Simpósio de Infecções em Transplante
da ABTO e no III Simpósio de Reações
Humorais – que discutiu de forma
aprofundada o grave problema dos
pacientes hipersensibilizados na lista de
transplante renal. “Foi uma excelente
oportunidade para ouvir a experiência
de especialistas de diversas localidades
do país, como o Piauí, o Rio Grande do
Sul e São Paulo, na tentativa de aumentar a chance de transplantabilidade
nessas regiões”, afirma o nefrologista
Lúcio Requião Moura, secretário geral
da Sociedade Brasileira de Nefrologia,
que proferiu palestra sobre o tema.
Na programação científica do congresso, estratégias inovadoras foram
apresentadas por 13 pesquisadores internacionais de renome nas diversas áreas
da transplantação, sobretudo em temas
atuais, como bioengenharia e medicina
regenerativa. Mais de 800 trabalhos
foram expostos – sendo 306 de forma oral
–, com estudos de alto nível científico e
grande rigor metodológico. Além disso,
representantes de centros de vários estados contaram suas experiências locais.
As seções de pôsteres tiveram grande

Fotos: ABTO

Evento traz novidades científicas
movimentação, com visitas aos mais de
500 trabalhos selecionados pela organização do evento.
A próxima edição do congresso, em
2015, será realizada em Gramado, no Rio
Grande do Sul, e a de 2017, em Foz do
Iguaçu, no Paraná.

Seções de pôsteres: mais de 500 trabalhos

Encontro discute a prevenção da DRC
O IX Encontro Interdisciplinar de Prevenção da Doença Renal Crônica reuniu,
nos dias 5 e 6 de dezembro, mais de 450
profissionais de saúde de todo o Brasil.
O evento aconteceu em Juiz de Fora,
uma das cidades mais importantes de
Minas Gerais, tanto econômica quanto
culturalmente. Reconhecida também por
sua localização privilegiada, já que está
entre três capitais (Belo Horizonte, Rio
de janeiro e São Paulo), a cidade mineira
é estratégica para o turismo de eventos
e negócios. Nesse cenário, a organização
do encontro, presidida pelo professor
Marcus Gomes Bastos, do Departa-

mento de Epidemiologia e Prevenção de
Doença Renal da Sociedade Brasileira de
Nefrologia, coordenou um amplo debate
sobre o tema.
Promovido pela SBN, com o apoio
da Universidade Federal de Juiz de
Fora, o evento abordou questões como
política pública de saúde para a doença
renal crônica, prevenção primária e
secundária da doença, manejo da DRC
na vida real e redução dos desfechos
adversos na enfermidade. Além dos
temas médicos, foram discutidos tópicos
de odontologia, serviço social, enfermagem, nutrição, educação física, psicolo-

gia e letramento em saúde. A programação incluiu atividades coordenadas pela
Liga de Prevenção da DRC. Os participantes aproveitaram os momentos
descontraídos de integração usufruindo
do movimentado circuito cultural e
artístico que a cidade oferece, incluindo
visitas a museus e teatros.
“Foi uma excelente oportunidade de
atualização em doença renal crônica para
os nefrologistas. Além disso, eles puderam constatar que a complexidade da
doença demanda acompanhamento por
equipe interdisciplinar de profissionais
de saúde”, avalia o professor Bastos.
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Regionais

Ações unem médicos e comunidades
Atividades promovidas em todo o país impulsionam o desenvolvimento da especialidade
Ao longo do ano, as regionais da Sociedade Brasileira de Nefrologia promoveram diversas ações, envolvendo os
associados em reuniões científicas, como
congressos, jornadas, simpósios e cursos.
Também fizeram campanhas de prevenção junto às respectivas comunidades e
contatos com os gestores locais em busca
da valorização da especialidade e de
melhorias no atendimento à população.
Depois de alguns anos, a Sociedade
de Nefrologia do Estado do Rio de
Janeiro (Sonerj) reiniciou suas atividades
com a eleição e posse da nova diretoria no início de agosto, presidida pelo
médico Luiz Paulo José Marques. “O
estado sempre teve atuação destacada na
nefrologia brasileira e pretendemos resgatar a sua participação nesse cenário”,
afirma o presidente da Sonerj.
Com sede na Sociedade de Medicina
e Cirurgia, no centro da capital carioca,
a diretoria vem cumprindo os compromissos de uma agenda movimentada.
As atividades científicas foram retomadas em setembro com o apoio da Sonerj
para a elaboração do Programa de
Educação Médica Continuada do Conselho de Medicina do Estado (Cremerj). A
nova página eletrônica da regional está
no ar para teste, avalição e sugestões dos
associados.

Pensando a nefrologia

A Sociedade Mineira de Nefrologia
promoveu no final de novembro a última
edição de 2013 do Projeto Pensar Mineiro

Marques (2º da esq. p/ a dir.) é o presidente da Sonerj

– um programa de educação médica
continuada baseado em sessões anatomoclínicas. Criado em 2010 com o objetivo
de debater temas ligados à especialidade,
o projeto fomenta o intercâmbio entre
nefrologistas de Minas Gerais.
O Pensar Mineiro valoriza o treinamento sistemático do raciocínio clínico
em nefrologia e estimula a aproximação
entre nefrologistas e patologistas renais.
“O projeto proporciona uma rica interação e troca de experiência entre diversos
serviços de nefrologia do estado e o
encontro entre colegas de várias regiões
mineiras”, diz o presidente da regional,
Fernando Lucas.
No final de novembro, a SMN
apoiou o evento Grandes Temas em
Nefrologia, do Hospital Evangélico de
Belo Horizonte. O Secretário de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde,
José Eduardo Fogolin Passos, falou
sobre a Rede Renocardiovascular.

Missão cumprida

O Encontro sobre a Gestão em Diálise
Peritoneal, nos dias 22 e 23 de novembro,
em Foz do Iguaçu, no Paraná, marcou o
encerramento da gestão da atual diretoria
da Sociedade Paranaense de Nefrologia,
presidida pelo médico Marcelo Mazza
do Nascimento. Na ocasião, foi realizada
a eleição dos membros da nova diretoria
da SPN para o biênio 2014/2015, que será
presidida pela nefrologista Marta Boger.
Entre as ações que destacaram o trabalho da atual diretoria da regional estão a
organização de campanhas de prevenção
junto à população paranaense, como a do
Dia Mundial do Rim, e a participação nas
negociações com os gestores de saúde, em
Brasília, para discutir portarias que regulamentam o tratamento da insuficiência renal
aguda e os serviços de diálise crônica.
“Procuramos trabalhar para que a
nossa especialidade tivesse o seu espaço
e reconhecimento merecidos, tanto pelos

Fotos: Divulgação

Pensar Mineiro: treinamento sistemático
nossos pares quanto pela sociedade”,
afirma Mazza. Em 2013, a SPN perdeu
um de seus fundadores, o professor
Altair Jacob Mocelin, que faleceu no dia
26 de março, em São Paulo.

Fragmentos da história

A Sociedade Gaúcha de Nefrologia lançou em novembro o livro Fragmentos da
História da Nefrologia Gaúcha, um projeto
de recuperação da história da primeira
regional da SBN, que completou 50 anos
em 2011. O evento aconteceu no dia 10,
na Praça de Autógrafos da tradicional
Feira do Livro de Porto Alegre, que
movimentou a capital gaúcha entre os
dias 1º e 17 de novembro.
Organizado pelos nefrologistas Ivan
Antonello, Elvino Barros e Cinthia Vieira
– que assumiu este ano a presidência da
SGN –, o livro conta a história da criação

Mazza: pelo reconhecimento da especialidade
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Livro reúne 57 autores

Novas fronteiras

Fotos: Marcelo Matusiak

A I Jornada Brasil Central de Nefrologia, que aconteceu entre os dias 29
de novembro e 1º de dezembro, em
Brasília, no Distrito Federal, comemorou
os 30 anos de atividades da Regional da
SBN no Distrito Federal. Com o tema
Novas fronteiras no tratamento da
doença renal crônica, o evento reuniu
profissionais de várias cidades brasileiras para fomentar a atividade científica
na região Centro-Oeste. Na abertura, o
presidente da regional, Fábio Humberto
Ferraz, falou sobre o papel da SBN-DF
na promoção da saúde renal.
“Foi uma grande festa da nefrologia
brasiliense e do Centro-Oeste”, afirma
Ferraz. A programação científica da
jornada incluiu a apresentação de temas
como o papel das toxinas urêmicas na
lesão miocárdica na DRC, novos horizontes no tratamento do HTPS, a situação do
transplante pediátrico no Brasil e as novidades do transplante renal em pacientes
hipersensibilizados.

Foto: Divulgação

da especialidade e resgata a sua trajetória
ao longo dos anos, com textos elaborados
pelos próprios protagonistas. Dividida
em 11 partes, a obra reúne 57 autores,
que descrevem tópicos da origem e
disseminação da especialidade por várias
cidades do Rio Grande do Sul.
“As memórias descritas no livro revelam empreendedorismo, humanismo,
dedicação, esforço pessoal e capacidade
de organização em equipe”, avalia Cinthia. Para ela, a obra poderá servir de
modelo para outras sociedades nefrológicas no país, para que também contem
sua história.

Cinthia Vieira autografa na Feira do Livro
Ao longo do ano, a diretoria da
regional promoveu vários encontros
científicos, entre eles, a primeira reunião de integração entre os programas
de residência em nefrologia do Distrito
Federal e um evento de confraternização
com os jovens nefrologistas da região.

Você sabia?

nº 24

Que Ronald Lee Herrick, o homem que
doou um rim no primeiro transplante de
Dr. Edison Souza
órgão bem-sucedido no mundo, morreu em
dezembro de 2010, aos 79 anos, em Maine,
nos Estados Unidos? A sua saúde se deteriorou depois de uma
cirurgia cardíaca realizada em outubro do mesmo ano. Em
dezembro de 1954, Herrick doou um rim ao seu irmão gêmeo,
Richard, que viveu por oito anos. O cirurgião responsável pelo
transplante, Joseph Murray, ganhou um Prêmio Nobel de Medicina/Fisiologia em 1990.
Que a elastografia tem sido usada como método não invasivo para avaliar fibrose hepática? Um trabalho publicado em
maio de 2013 avalia esse método em 164 casos de transplante
de rim. O resultado mostra que ainda é um método em evolução. Mas, futuramente, pode ser mais uma arma para avaliar o
transplante de rim.
Que a doença de Moyamoya foi descrita pela primeira vez
no Japão, na década de 1960, e tem sido encontrada em indivíduos dos Estados Unidos, Europa, Austrália e África? O nome
significa “nuvem de fumaça” em japonês, devido ao aspecto
dos múltiplos vasos colaterais na angiografia cerebral – critério usado neste caso para confirmar o diagnóstico.

