SBN

Órgão Oficial da Sociedade Brasileira de Nefrologia

INFORMA

edição de dezembro de 2002

SBN participa de encontro com
novo Ministro da Saúde
Mensagem do Presidente
A Sociedade Brasileira de Nefrologia, cumprindo seus Estatutos, acaba de
concluir com êxito o processo eleitoral para composição da Diretoria Nacional
e Departamentos para o biênio 2003-2004.
Deste processo, participaram as chapas Independência e Dignidade,
reunindo parte dos membros da atual Diretoria e novos quadros, e a chapa
Harmonia, composta por colegas de oposição à atual administração.
Sem entrar no mérito das propostas das chapas concorrentes, vale destacar
o caráter democrático da disputa e a lisura do processo coordenado pela
Comissão Eleitoral, presidida por Jenner Cruz. Cerca de 50% dos sócios
participaram da eleição e votaram livremente. Apesar de manifestações mais
acirradas pela Internet, a campanha transcorreu em alto nível e em clima
civilizado, o que demonstra o grau de maturidade e de consolidação
democrática que a nossa Sociedade atingiu.
A vantagem obtida pela chapa Independência e Dignidade nas eleições
deixa claro o respaldo da Comunidade Nefrológica aos rumos dados à SBN
pela atual administração, o que nos enche de orgulho. Ela demonstra o apoio
à nossa opção por uma Sociedade voltada para os sócios e para a
especialidade, preservando sua capacidade de definir seus caminhos e vencer
obstáculos com seus próprios meios.
Passado o calor da disputa, é hora de nos unirmos e trabalharmos em
conjunto, pois a SBN é de todos. Temos muitos desafios pela frente. Por isso,
precisamos de trabalho, cooperação e apoio.
Com o início do novo governo e com ameaças de conflito internacional, as
perspectivas da economia são incertas, havendo clara sinalização para cortes
de gastos em todos os níveis, o que pode afetar a já difícil situação da
remuneração da TRS.
A imagem do nefrologista e da nefrologia, muito desgastada no passado,
vem apresentando sensível melhora, o que pode ser observado pela procura
por Residência na especialidade. Isto ocorre graças a ações de esclarecimento
e divulgação. A Semana da Nefrologia, cuja participação cresceu substancialmente nos últimos dois anos, é um exemplo. É também urgente desenvolvermos ações para ampliar o mercado de trabalho com a criação dos Centros
Nefrológicos e ampliação da área de competência dos nefrologistas.
Desnecessário falar da necessidade de prosseguirmos na tarefa da
valorização profissional, ampliando em todas as áreas e em todos os níveis as
ações de Educação Continuada, a fim de estimular o crescimento das atividades
acadêmicas na área da nefrologia e ampliar a interação com as universidades.
Para todas estas e muitas outras tarefas, necessitamos e esperamos contar
com todos, já a partir da posse da nova diretoria, departamentos e Conselho
Fiscal, no dia 11 de fevereiro, para fazermos a Sociedade e a especialidade
ainda mais fortes, dignas e consolidadas.
João Egidio Romão Junior
Presidente
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irigentes de todas as entidades representativas
da classe médica brasileira reuniram-se no dia
15 de janeiro com o novo Ministro da Saúde,
Humberto Costa, durante um café da manhã realizado
na sede do Conselho
Federal de Medicina.
O Presidente da
Sociedade Brasileira
de Nefrologia, João
Egidio Romão Junior,
participou do encontro, que, além de ser- Humberto Costa (centro)
vir de boas vindas ao ouve entidades médicas
Ministro, permitiu que
o mesmo apresentasse as prioridades da nova gestão e
ouvisse as principais preocupações dos médicos.
Humberto Costa manifestou ter o mesmo núcleo de preocupações, apontadas como prioridade, que os médicos
presentes ao evento, com grande convergência e pequenas
divergências nos temas apresentados. O Ministro se disse,
contudo, aberto ao debate com as diversas categorias e a
eventuais sugestões.
Páginas 2 e 3
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REELEGE

JOÃO EGÍDIO

Com 54% dos votos válidos, a chapa Independência
e Dignidade vence as eleições e mantém João Egidio
Romão Junior por mais dois anos à frente da SBN.
Confira os integrantes da nova diretoria e os novos
membros dos departamentos.
. Página 8

UNIDADES PÚBLICAS DE GOIÁS NÃO
SERÃO ENTREGUES ÀS MULTINACIONAIS
A palavra é do Secretário de Saúde de Goiás,
Fernando Passos Cupertino de Barros. O Secretário
desmentiu existência de documento com
informações sobre um convênio entre o Estado e
um laboratório privado para a construção de Centros
de Diálise.
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irigentes de todas as
entidades representativas
da classe médica brasiDEPARTAMENTO DE
leira reuniram-se no dia 15 de
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janeiro com o novo Ministro da
MÉDICA BRASILEIRA
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Vila Clementino
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Brasileira de Nefrologia, João
FAX: (0xx11) 5573-6000
Egidio Romão Junior, participou do
E-MAIL: secret@sbn.org.br
encontro, que, além de dar boas
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vindas ao Ministro, permitiu que o
mesmo apresentasse as prioridades
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da nova gestão e ouvisse as prinPRESIDENTE
cipais preocupações dos médicos.
João Egidio Romão Junior
Além do Presidente do Conselho
Federal de Medicina, participaram
VICE-PRESIDENTE
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do evento 120 representantes dos
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Maria Eugênia F. Canziani
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des de Especialidades e represenTESOUREIRO
tantes de estudantes de Medicina
José Luiz Santello
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De acordo com os representantes,
há um interesse especial dos
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O Ministro Humberto Costa
manifestou ter o mesmo núcleo de
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temas apresentados. Reiterou,
Jenner Cruz
contudo, estar aberto ao debate com
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA
as diversas categorias. O Ministro
Noemia Perli Goldraich
apontou como prioridades as quesPROJETO GRÁFICO, EDITORAÇÃO
tões levantadas pelos médicos.
ELETRÔNICA E ARTE-FINAL
Humberto Costa reafirmou que é
Publishing Solutions
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entre o poder público, com o seu
Carlos Genga
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lação, e as diversas categorias, e
Os artigos assinados não refletem necesque as discussões possam produzir
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tisfação
para os vários atores
envolvidos
nestas
questões.
Inicialmente, o
Mi nistro
definiu como prioridade de
sua gestão
O novo ministro da Saúde, (esq.) reúne-se
a univercom representantes de entidades médicas
salidade,
com ampliação de acesso da população à dêem o melhor de si, de forma a
saúde em todos seus níveis: proporcionar um atendimento
promoção, prevenção, recuperação mais humanizado à população.
e reabilitação. Em relação à
O terceiro aspecto abordado
assistência à saúde, a prioridade é surgiu a partir da afirmação de que
garantir o acesso da população ao nenhuma das duas prioridades
sistema, ou seja, ampliar de forma citadas poderão se materializar se
expressiva a atenção básica, com as entidades e o Ministério não se
ênfase no Programa de Saúde da debruçarem sobre o problema
Família. O objetivo imediato é gravíssimo da péssima política de
duplicar a população atendida pelo pessoal existente atualmente no
Programa (hoje cerca de 50 mi- sistema público.
lhões de brasileiros).
A partir do momento que o
Um segundo ponto trata do pro- sistema se descentralizou, houve
cesso de ampliação da presença migração dos profissionais para os
do poder público junto à popula- sistemas estaduais e municipais
ção na prestação da assistência sem que houvesse uma renovação
a saúde, que se acompanha tanto adequada dos quadros do Minispela melhoria da qualidade do tério da Saúde. Não houve um processo permanente de renovação
dos conhecimentos dos profisNão basta comprar
sionais e nem reconhecimento da
medicamentos; é
importância do trabalho, tanto no
que se refere às condições em que
preciso garantir que
se realiza como no que trata da
o País possa investir
remuneração.
em tecnologia para
O quarto ponto de seu pensadesenvolver alternativas
mento refere-se à garantia à
terapêuticas
população brasileira de acesso
à assistência farmacêutica, em
todos os seus sentidos e não soatendimento à saúde já existente, mente na aquisição dos mediquanto por um processo de camentos. Para o Ministro, deve
humanização do atendimento ao haver também uma política de
usuário do sistema. Isto implica orientação correta do uso dos
em conscientizar o usuário de medicamentos e de prevenção
seus direitos, de que é ele quem, de agravos à saúde da popude fato, paga pela existência do lação decorrente de utilização
sistema de saúde. Da mesma inadequada dos fármacos.
forma, é necessário sensibilizar os
O Ministério pretende ampliar
profissionais da área para que fortemente a distribuição de

01/01/03, 00:53

DIRETORIA
Acreditação

de reunião com
ro da Saúde
Também foi instituída a Secremedicamentos no serviço público
taria de Gestão Participativa para
de saúde. O Ministro ressaltou que
contemplar a preocupação com
há uma limitação de recursos
o controle social, além do preimportantes no orçamento deste
paro e realização da próxima
ano. Contudo, Costa acredita que
Conferência Extraordinária Naa situação deve melhorar nos
cional de Saúde ainda neste ano.
próximos quatro anos.
Trata-se fórum reflexivo sobre o
O ministro também diz que é
SUS em seus 14 anos de exispreciso haver uma intervenção
tência. Uma secretaria voltada
estruturante, ou seja, que não
para a prevenção e vigilância à
basta comprar medicamentos; é
Saúde também está nos planos
preciso garantir que o País possa
do novo Ministro.
investir em tecnologia para
Um ponto também referido foi o
desenvolver alternativas terapêugrave problema com os hospitais
ticas, dominar a tecnologia de
universitários. Humberto Costa
produção de medicamentos e
afirmou que esteve reunido com o
superar a ociosidade tanto na
Ministro da Educação, Cristovam
indústria privada nacional como
Buarque, para discutir o assunto.
dos laboratórios estatais.
Ficou acertado um entendimento
Ou seja, é preciso diversificar e
mais amplo entre os Ministérios,
ampliar a produção daquilo que seja
não apenas sobre o problema dos
essencial para consumir no sisteHUs, mas também no que se refere
ma público de saúde.
aos profissionais da saúde e à forA seguir, o Ministro Humberto
mação de pro-fissionais na residênCosta informou que, para se adecia médica, graduação e pós-graquar a estas propostas, o Ministéduação.
rio da Saúde soSerá formado um
freu uma mudangrupo
de trabalho
ça em sua estruGrande parte dos
permanente, visantura, procurando
recursos da Saúde,
do analisar e propor
romper uma dique vai para os HUs, soluções para a
cotomia antiga
termina sendo
educação médica.
entre atenções
dirigido para resolver Uma das questões
básica e de alta
envolve a área de
e média compleproblemas de
recursos humanos,
xidade, ditadas
escassez de
de responsabilidade
pelas Secretarias
profissionais
do Ministério da
de Políticas de
Educação.
Saúde e de AsComo não houve investimento
sistência à Saúde. Para isso, funpor parte da Pasta de Educação,
diu-as em uma nova Secretaria de
grande parte dos recursos da
Atenção à Saúde.
Saúde que vai para os HUs e
O Ministro criou uma Secretaria
que deveria ser usado no custeio
de Recursos Humanos para tratar
e reinvestimento, acaba sendo
exclusivamente de uma política de
dirigido para resolver problemas
treinamento, de capacitação e
de escassez de profissionais - o
negociação de recursos humanos
mais grave, por métodos precáde diversos segmentos de trabarios de contratação e intermelhadores do setor.
diação de mão-de-obra.
Humberto Costa também criou
O novo Ministro da Saúde tama Secretaria de Ciência e Tecbém discutiu a questão das ações
nologia de Insumos Estratégicos
que visam uma gerência mais
com intenção de reverter o
profissional e mais racional dos
atraso tecnológico do setor e
HUs, incluindo rotinas para proaumentar a capacidade de inserduzir informações sobre custos
ção no mundo globalizado, no que
reais dos serviços.
diz respeito ao setor de saúde.

Manual de Acreditação
será testado este ano
Equipes formadas
por avaliadores de
instituições acreditadoras filiadas à
ONA – Organização Nacional de
Acreditação – e por
especialistas indicados pela SBN
devem visitar cerca
de 30 serviços de
nefrologia e terapia
Equipe estuda novo manual de
renal substitutiva
acreditação para nefrologia
das cinco regiões do
país para testar o
novo Manual Brasileiro de Acreditação para a área.
O trabalho foi coordenado por ONA, SBN, Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde e Câmara Técnica
de Vigilância Sanitária. O manual tem como objetivo auxiliar
na avaliação da qualidade das organizações prestadoras de
serviços na área de nefrologia.
A publicação tem sido discutida desde junho pela SBN, em
parceria com a ONA, Anvisa e Ministério da Saúde. As
primeiras versões do documento só foram aprovadas após
seminário, em agosto, em que todas as entidades ligadas à área,
como sociedades científicas, entidades de representação de
usuários e de colégios profissionais, além de entidades
governamentais, analisaram e discutiram o texto.
A Acreditação é um método de avaliação dos recursos
institucionais, voluntário, periódico e reservado com o propósito
de garantir a qualidade da assistência por meio de padrões
previamente aceitos. Trata-se de um programa de educação
continuada e não de fiscalização. A condição de acreditado
conota confiança de clientes internos e externos e da comunidade
na prestadora de serviços de saúde.
A ONA é uma organização privada, sem fins lucrativos. A
instituição tem sede em Brasília, mas atua em todo o território
nacional. A organização é constituída e mantida por entidades
de âmbito nacional, que têm afinidades com os princípios, ideais
e finalidades do processo de Acreditação.

Errata: Prêmio Oswaldo Ramos
Na matéria “21º Congresso reúne mais de
1500 em Brasília”, da
edição passada, trocamos a foto da entrega do
prêmio Oswaldo Ramos para o Profº Emil
Sabbaga. Ao lado, a
foto correta.
Dezembro •
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DIRETORIA
Especialização

Valorizando a Especialidade
Médica

N

o exercício do cargo
tivemos a oportunidade de
observar e participar de
uma série de eventos com a
finalidade de rever conceitos sobre
a organização e valorização das
especialidades e dos títulos de
especialistas em diversas áreas de
conhecimento médico no Brasil.
O toque inicial foi dado com o
convênio firmado entre o Conselho
Federal de Medicina (CFM), a
Associação Médica Brasileira
(AMB) e a Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM) para
a criação da Comissão Mista de
Especialidades Médicas.
À Comissão Nacional de Residência Médica cabe credenciar e
autorizar programas de residência
médica no país. A Associação
Médica Brasileira – da qual a SBN
é o departamento especializado em
nefrologia – tem o dever de orientar
e fiscalizar a forma de concessão
de títulos e certificados. Já ao CFM,
compete validar e registrar os títulos
de especialistas. Uma de suas
primeiras definições trata da
redução de 98 especialidades
médicas, até então reconhecidas,

para apenas 50, com suas respectivas áreas de atuação.
Na especialidade de nefrologia, a
pediátrica ficou reconhecida como
área de atuação (com a SBP). Pelo
convênio, foram também acreditados, como órgãos formadores de
especialistas, as residências médicas
credenciadas e com funcionamento
autorizado pela CNRM e os serviços com programas aprovados pelas
sociedades de especialidades filiadas
à AMB nas áreas de formação prédefinidas.
Como decorrência, o Conselho
Federal de Medicina emitiu a
resolução 1634/02, que dispõe sobre
eventual reconhecimento em lei do
convênio firmado.
Vale aqui transcrever artigos da
referida resolução:
Art. 3: Fica vedada ao
médico a divulgação da especialidade ou área de atuação
que não for reconhecida pelo
Conselho Federal de Medicina
ou pela Comissão Mista de
Especialidades.
Art. 4: O médico só pode declarar vinculação com especialidade ou área de atuação quando

possuidor do título ou certificado
Assim é, que resta à SBN o ema ele correspondente, devidamenpenho para promover avanços
te registrado no Conselho Federal
neste setor, com destaque para as
de Medicina.
novas diretrizes para credenciaArt. 5: Ficam
vedados por
qualquer motivo o registro e
reconhecimento das especialidades não
constantes do
anexo II do
Convênio.
A Sociedade Brasileira
de Nefrologia
apóia medidas
Diploma da especialidade de Nefrologia
que venham
promover ordenação no mar de titulações que
mento da residência em nefrologia
se observava, cuja manutenção,
(legislação já publicada), estágios
de certa maneira, estimula a
de especialização, definição de
fragmentação das especialidades
novas áreas de atuação ligadas à
– tronco, o que serviria para
nefrologia e programas de edugrandes confusões, afetando não
cação continuada. Também é
apenas o mercado de trabalho, mas
necessário discutir com acerto o
também a prestação de serviços.
controverso assunto de recertificaNa prática, apoiamos todas as
ção dos títulos de especialistas.
medidas tomadas no sentido de
valorizar o título de especialista.
João Egidio Romão Jr

Revalidação do Título: prós e contras

P

or repetidas solicitações de
colegas e entidades, retomamos a questão da revalidação do Título de Especialista, tema candente que tem
ocupado infindáveis debates. Os
que se manifestam a favor,
apóiam-se na tese de que a
revalidação do título, por si,
constitui fator de estímulo à reciclagem e à atualização técnico
científica – fator fundamental
para a segurança e qualidade da
assistência técnica prestadas à
população. Episódios veiculados
pela mídia acerca do “erro
médico” impulsionaram a tese e
o envolvimento do Congresso
Nacional. Este, sensibilizado, já
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alberga uma série de anteprojetos
para a obtenção de uma legislação
federal específica para normatizar
a especialidade médica e sua
competência. Neste caso, há
novamente os defensores da
revalidação dos títulos.
Por outro lado, existe uma série
de reflexões de caráter ético, de
esclarecimento de questões jurídicas e do mérito da proposta
especialmente como instrumental
para combater o erro médico.
No âmbito da nefrologia, é
possível observar que, para a obtenção do título de especialista, o candidato deve preencher um grande
número de créditos que, em última
análise, quase sempre implicam no

cumprimento de pré-requisitos em
Clínica Médica e dois anos de
residência e (ou) estágio especializado em serviço reconhecido.
Na mesma direção, é possível
observar regras e normas exigidas, recentemente publicadas no
Diário Oficial da União, para a residência em nefrologia. Portanto,
é amplamente questionável a
proposta de revalidação do título
como instrumento de combate ao
erro médico, que carece, sim, de
legislação penal adequada. Outros
argumentos usados são os de que
existem outras maneiras para
incentivar a atualização dos
profissionais já titulados.
A adoção da revalidação impli-

• outubro
• Dezembro
01/01/03, 00:54

caria, de imediato, na consideração
de que o título obtido em concurso
(no caso da SBN) é transitório. Ao
aceitar norma desta natureza, seria
necessário estendê-la a todos os
segmentos profissionais da Sociedade, do mecânico especialista em
parafusos ao mais erudito dos
causídicos em exercício.
De modo a formar conceito e
opinar de maneira consistente, a
SBN tem estimulado a participação
de todos os sócios através do site
(www.sbn.org.br) ou de comunicações escritas enviadas à SBN.
Ruy Barata
Coordenador de Defesa
Profissional

DIRETORIA
Especialização

Confira a relação das especialidades

11. Cirurgia Pediátrica
12.Cirurgia Plástica
13. Cirugia Torácica
14. Clínica Médica
15. Coloproctologia
16. Dermatologia
17. Endocrinologia
18. Gastroenterologia
19. Genética Médica

26. Medicina de Família e Comunidade
27. Medicina do Trabalho
28. Medicina do Tráfego
29. Medicina Esportiva
30. Medicina Intensiva
31. Medicina Física e Reabilitação
32. Medicina Legal
33. Medicina Nuclear
34. Medicina Preventiva e Social
35. Nefrologia
36. Neurocirurgia
37. Neurologia
38. Nutrologia
39. Oftalmologia
40. Ortopedia e traumatologia
41. Otorrinolaringologia
42. Patologia
43. Patologia Clínica/ Medicina Laboratorial
44. Pediatria

20.
21.
22.
23.
24.
25.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

1.Acupuntura
2.Alergia e Imunologia
3.Anestesiologia
4.Angiologiae Cirurgia Vascular
5.Cancerologia
6. Cardiologia
7. Cirurgia Cardiovascular
8. Cirurgia de Cabeça e Pescoço
9. Cirurgia Geral
10. Cirurgia do Aparelho Digestivo

Geriatria
Ginecologia e obstetrícia
Hematologia e Homoterapia
Homeopatia
Infectologia
Mastologia

Pneumologia
Psiquiatria
Radiologia e Diagnóstico Por Imagem
Radioterapia
Reumatologia
Urologia

Unidades Públicas de Goiás não
serão entregues às multinacionais

E

m sua edição passada, o SBN
Informa publicou denúncia
encaminhada por instâncias
médicas do Estado de Goiás
referente à instalação de Centros de
Referência em Nefrologia em áreas
estratégicas do Estado a partir de um
presumível convênio existente entre
o Ministério da Saúde, a Funape e o
laboratório Baxter.
Procurada pela redação, a
direção da Baxter negou a existência de tal convênio. A empresa
demonstrou total desinteresse pela
participação na prestação de
serviços em Terapia Renal Substitutiva. Na ocasião, a multinacional
adiantou substanciais mudanças de
rumo no que diz respeito à cadeia
de diálise que montou no país. O
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SBN Informa tentou agendar
entrevista com o setor autorizado
da empresa para esclarecer o
assunto e ainda aguarda resposta.
Por outro lado, o Secretário
Estadual de Saúde do Estado de
Goiás enviou carta à SBN recusando
peremptoriamente a ocorrência.
Entretanto, o documento (escrito em
papel timbrado da Superintendência
Executiva do SUS), que propunha a
criação dos centros, é procedente,
o que leva a concluir que escalões
inferiores da Secretaria de Saúde
de Goiás o redigiram em consonância com os interesses da
Funape, cujas intenções já haviam
ficado claras para a SBN.
Abaixo transcrevemos fac-símile
da atenciosa carta enviada pelo

Secretário de Saúde de Goiás,
Fernando Passos Cupertino de
Barros, ao presidente da SBN, João
Egídio Romão Jr.
“Cumpre-me esclarecer a
Vossa Senhoria que não procede a preocupação exposta
no OF.PRE/3164/2002, de
12.11.02, acerca da pretensa
implantação de unidades
regionais de Nefrologia no
Estado de Goiás.
Não tenho, nem nunca tive
conhecimento de nenhum documento dessa natureza e não
há determinação do titular
desta Pasta para estudos
nesse sentido, mesmo porque,
houve o surgimento de diversos serviços privados nas di-

versas regiões do Estado onde
há carência de serviços de
Terapia Renal Substitutiva, que
têm sido vistoriados e credenciados pelo SUS/GO.
Por último, prezado professor,
pauto-me pelos entendimentos
havidos com a Sociedade Brasileira de Nefrologia em ocasião
anterior, que julgo terem sido
esclarecedores a esta Secretaria
e norteadores em nossa definição
da estruturação dos serviços
próprios em Terapia Renal
Substitutiva”.
Atenciosamente,
Fernando Passos Cupertino
de Barros
Secretário de Estado da
Saúde
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Agenda

Balanço

Conselho fiscal divulga
números de 2002
abril
10 a 12
XII Congresso Brasileiro de
Nefrologia Pediátrica
Othon Palace Hotel
Rio de Janeiro, RJ
Firma Organizadora: AV produções
Tel.: (0xx21) 2539-2799
E-mail: avrj@avproduções.com

Maio
8 a 10
III Curso de Atualização em
Nefrologia
Anfiteatro Marcos Lindenberg da
Universidade Federal de São Paulo  Escola Paulista de Medicina.
Tel.:(0XX11) 5574-6300 Falar com
Pablo, Alexandre ou Patrícia.
6 a 29
Nefro USP-2003
Grande auditório do Centro de
Convenções Rebouças
Tel.: (0XX11) 3085.5350/3085-5079
E-mail: dialise@hcnet.usp.br

junho
8 a 12
World Congress of Nephrology
Berlim, Alemanha
Site: http://www.nephrology2003.org

julho

31 a 2/8
IX Jornada Gaúcha de Nefrologia
Gramado, Rio Grande do Sul
E-mail: lfelipeg@hcpa.ufrgs.br

SETEMBRO
10 a 13
9º Encontro Paulista de Nefrologia
Ribeirão Preto, SP
Tel.: (0xx11) 5579-1242

Novembro
Renal Week 2003
12-17
San Diego Convention Center
San Diego, CA
www.asn-online.org/data/modules/
pbm/rendered/educationhome.asp
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SBN fechou o ano com um
saldo de caixa de R$385 mil.
O valor foi apresentado durante a última
reunião do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira
de Nefrologia, dia 20 de dezembro, na sede da
entidade. Estiveram presentes os membros
titulares Horácio José Ramalho (Presidente), João
Carlos Biernat, Maria Ermecília Melo, José Luiz
Santello e Edeno Teodoro Tostes. O tesoureiro
da SBN, José Luiz Santello, apresentou o relatório
financeiro e o balancete contábil levantado até 30
de novembro de 2002.
Também foi apresentado o orçamento
preliminar de 2003, com receitas de R$730 mil e
despesas de cerca de R$820 mil. A previsão de
resultado do 21º Congresso de Nefrologia gira
em torno de R$140 mil e R$180 mil. O valor será
repassado neste ano. Também foram apresentados os resultados financeiros das
publicações. O Jornal Brasileiro de Nefrologia
teve saldo positivo de R$1.258. Já o SBN
Informa, a exemplo dos últimos anos, registrou
déficit de R$37,5 mil.
O Conselho Fiscal aprovou por unanimidade

as contas apresentadas. Foi feita, ainda, proposta
para o valor da anuidade: R$250 com desconto
de R$20 para os pagamentos realizados até 10 de
fevereiro. O novo valor foi baseado no reajuste
do IGPM de 21,05% nos últimos 12 meses.
Também levou-se em consideração a manutenção
do valor da anuidade nos últimos anos. Ainda
ficou decidido estender o desconto de 50% na
inscrição e anuidade da SBN aos novos sócios
que comprovarem conclusão do curso superior
nos últimos quatro anos.
Os membros do Conselho sugeriram o
recadastramento de sócios para atualização e
inclusão de novos dados; ênfase na homepage
– www.sbn.org.br – como veículo prioritário
de comunicação de duas mãos, entre os sócios,
visando redução de despesas e agilização do
fluxo de informações, bem como sua profissionalização; planos para divulgar a SBN entre
os médicos residentes de clínicas médicas e,
em especial, nas residências de nefrologia, além
da divulgação da SBN nos órgãos competentes,
face à falta de recursos financeiros para
campanha publicitária de caráter nacional.

Balancete de verificação de 30/11/2002
Ativo

Passivo

Circulante

424.856,23

Disponibilidades
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras
Créditos e valores
Créditos diversos

400.729,10
322,54
3.878,31
396.528,25
24.127,13
24.127,13

Permanente

226.430,84

Imobilizado técnico
Imóveis
Outros bens
(-)Depreciação

320.295,41
237.796,60
82.498,81
(93.864,54)

Total do ativo

651.287,07

Circulante

33.862,29

Obrigações fiscais
Obrigações sociais
Contas a pagar
Provisões

578,71
2.328,10
19.232,73
11.722,75

Patrimônio Social

617.424,78

Patrimônio Social
Déficit do período

Total do passivo

637.094,38
19.669,60

651.287,07

Demonstração de receitas e despesas em 30/11/2002
Despesas

Receitas
Anuidades associados
Patrocínios
Receitas financeiras
Recuperação de despesas
Exp.tit.especialista
Receitas diversas
Receitas com publicações

353.231,32
12.000,00
47.038,31
28.800,00
16.174,00
3.500,04
129.212,68

Total das receitas

589.956,35

Total

589.956,35
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Pessoal
Administrativas
Impostos e taxas
Financeiras
Publicações

Total das despesas
Déficit do período
Total

113.472,76
312,495,61
1.336,40
6.222,79
166.098,39

609.625,95
19.669,60)
589.956,35

Eleições
DIRETORIA

SBN reelege João Egídio

C

om 54% dos votos válidos, a chapa Independência e Dignidade
derrota a oposição e é eleita nova diretoria da SBN. Assim, o
presidente João Egídio Romão Junior tem seu mandato prolongado
até 2004. Além de João Egídio, permanecem na diretoria o Secretário
Adjunto, José Nery Praxedes, e o Tesoureiro, José Luiz Santello.
Também foram eleitos os novos membros dos departamentos da SBN e
do Conselho Fiscal (ver abaixo).

DEFESA PROFISSIONAL
Ruy Antonio Barata (529 votos), Antonio Américo Alves (373 votos),
Carmen Tzanno (346 votos), Alan Castro Azevedo e Silva (342 votos),
Wilson Seffair Bulbol (274 votos), Roberto Gomes Serpa (272 votos), Arthur
Campos Pereira Silva (246 votos).
TRANSPLANTE
Valter Duro Garcia (475 votos), Irene de Lourdes Noronha, (422 votos),
Mario Abbud Filho (291 votos), Eduardo Rocha (277 votos), Euler Pace
Lasmar (287 votos), Gentil Alves Filho (287 votos), Flávio Jota de Paula
(214 votos).
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA
Clotilde Druck Garcia (396 votos), Noemia Perli Goldraich (358 votos)
Vera Hermina Koch (302 votos), Alberto Zagury (299 votos), Maria Goretti
M. G. Penido (191 votos), Maria de Fátima S. Bandeira (189 votos), Paulo
Cesar Koch Nogueira (177 votos).
FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RENAL
Roberto Zats (605 votos), Antonio Carlos Seguro (453 votos), Mirian
Aparecida Boim (367 votos), Mauricio Younes Ibrahim (292 votos), Elisa
Mieko Suemitsu Higa (282 votos), Terezila Machado Coimbra (268 votos),
Claudia Maria de Barros Helou (226 votos).
HIPERTENSÃO ARTERIAL
Celso Amodeo (327 votos), Agostinho Tavares (237 votos), Rogério
Mulinari (220 votos), Pedro Jabur (213 votos), Maria Eliete Pinheiro (182
votos), Ivan Carlos Ferreira Antonello (167 votos), Fernando Antonio de
Almeida (165 votos).
ENSINO, RECICLAGEM E TITULAÇÃO
Nestor Schor (585 votos), Emmanuel de Almeida Burdmann (488 votos),
Luis Yu(486 votos), José Osmar Medina Pestana(400 votos), João Cezar
Mendes Moreira(346 votos), Henry de Holanda Campos (313 votos), Pedro
Alejandro Gordan, (298 votos).
NEFROLOGIA CLÍNICA
Jenner Cruz (507 votos) , Ita Pfeferman Heilberg (488 votos), José
Hermogenes Suassuna (313 votos), José Roberto Coelho Rocha (295 votos),
Lucila Maria Valente (214 votos), Elizabeth Francesco Daher (211 votos),
Cibele Isaac S. Rodrigues (203 votos).
DIÁLISE
Hugo Abensur (563 votos), Álvaro Ianhez (388 votos), José Luis
Bevilacqua (333 votos), Ronaldo D’Avila (290 votos), Luiz Antonio Miorin
(204 votos), Elias Assad Warrak (200 votos), Valério Ladeira Rodrigues
(183 votos).
INFORMÁTICA EM SAÚDE
Ricardo Sesso (449 votos), Elias David Neto (381 votos), Sebastião R.
Ferreira Filho (339 votos), Yoshimi Watanabe (316 votos), Sergio Fernando
F. Santos (277 votos), Ricardo Faria(276 votos).
CONSELHO FISCAL
Horácio José Ramalho (265 votos), Daniel Rinaldi dos Santos (242 votos),
João Carlos Biernat (242 votos), Yvoty Alves Santos Sens (213 votos),
Luciano Vasquez Pinto (144 votos), Natalino Salgado Filho,(138 votos).

A diretoria eleita
JOÃO EGIDIO ROMÃO JUNIOR
Formado em medicina pela Universidade
Federal Fluminense, Rio de Janeiro.
Livre docente em Nefrologia - Fac.
Medicina da Universidade de São Paulo.
Chefe da Unidade de Diálise do HC-FMUSP.
Ex-Presidente da Regional do Estado de São
Paulo da SBN, Secretário Geral da SBN.membro
e coordenador do Departamento de Diálise e
Transplante da SBN, presidente do Conselho Fiscal da SBN, membro
do Conselho Deliberativo da Associação Médica Brasileira, VicePresidente da Sociedade Latino Americana de Nefrologia e Presidente
da Sociedade Brasileira de Nefrologia (Biênio 2001-2002).

MARIA ERMECILIA ALMEIDA MELO
Mestra em Nefrologia na EPM-UNIFESP.
Ex-presidente da SBN/Bahia, membro do
Departamento de Fisiologia e Fisiopatologia Renal
da SBN, membro do Departamento de Nefrologia
Clínica, membro do Conselho Fiscal da SBN,
conselheira do CRM Bahiano de 1983-1988 e de 1988
a 2003, onde exerce a função de 2ª Secretária.

GIANNA MASTROIANNI KIRSZTAJN
Mestra em Nefrologia pela Escola Paulista de
Medicina (1989).
Doutora em Medicina na EPM (1995).
Pós-Doutorada em medicina na EPM (1998).
Pesquisadora Associada da Disciplina de
Nefrologia da EPM.
Professora Orientadora da Disciplina de Nefrologia
para níveis de Mestrado e Doutorado.

JOSÉ LUIZ SANTELLO
Doutor em Nefrologia pela USP (1994).
Assistente do Incor entre 1986 e 1987.
Médico na Liga de Hipertensão do HC em 1988.
Prêmio Magaldi em 1992 e Young Investigator Award
da Interamerican Society Hypertension em 1993.

JOSÉ NERY PRAXEDES
Professor Doutor da Disciplina de Nefrologia
da Faculdade de Medicina da USP.
Ex-membro do Departamento de Hipertensão
Arterial da SBN de 1990 a 2000, coordenador do
Departamento de Hipertensão Arterial da SBN do
período de 1996-2000, membro do Departamento
de Nefrologia Clínica da SBN e Secretário
Adjunto da SBN no Biênio 2001-2002.
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