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SBN fecha acordo para levar
sócios ao XXII Congresso
Brasileiro de Nefrologia

O

diretor do Departamento de Transplantes da
Sociedade Brasileira de
Nefrologia, Dr. Valter Duro
Garcia, faz um balanço da evolução dos transplantes renais no
Brasil. As propostas levadas
pela Sociedade ao fórum de discussão do tema, realizado entre
os meses de abril e maio, em

Brasília são analisadas pelo médico. Entre elas estão os critérios que priorizam a inclusão de
receptores diabéticos e infantis
em lista de espera, a criação de
um registro nacional de doadores vivos e melhor configuração do quadro de doadores
limítrofes.
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Transplantes: um balanço de
quatro décadas

Dr. Valter Garcia: formação de coordenadores hospitalares de
transplantes é fundamental.

AMB e CFM rejeitam proposta dos
planos de saúde

A

partir de 1º de julho,
operadoras como Bradesco Seguros e SulAmérica, começam a reajustar
os honorários médicos de acordo com o que julgam ser o início da implantação da Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos
(CBHPM). Mas, segundo as entidades médicas, a proposta não
corresponde a implantação cor-

Cartaz do XXII Congresso Brasileiro de Nefrologia

A

SBN firmou uma parceria com o Banco do
Brasil para facilitar a
ida dos associados ao XXII
Congresso Brasileiro de Nefrologia. Os sócios quites da entidade terão acesso a uma linha
de crédito que ajudará no finan-

ciamento do pacote de inscrição
no Congresso, no qual estão incluídos inscrição, hospedagem e
passagem aérea de ida e volta
para o evento, previsto para
acontecer entre os dias 18 e 22
de setembro, em Salvador.

Página 3 >>>
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reta da Classificação e se caracteriza como uma ação política
para desmobilizar o movimento
de reivindicação da categoria. A
orientação do Conselho Federal
de Medicina (CFM) e da Associação
Médica
Brasileira
(AMB) é a de que os médicos
não renovem os contratos com
as operadoras até que seja definida outra proposta.

Página 5 >>>
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não

preço da liberdade é a eterna vigilância") é possível constatar que
alguma coisa precisa ser feita
para impedir os altos níveis de
corrupção observados no País,
sob pena de autofagia coletiva.
Não é sem motivo que o conceito
do Brasil no concerto das nações
é o de um País de grande potencial, mas com inaceitável nível de
concentração de renda e escabrosos índices de corrupção.
Por isto e muito mais, a modernização do Estado brasileiro não
pode se restringir apenas à privatização de alguns setores, em
nome da redução do estado patrimonialista, ou à criação de algumas agências reguladoras sem
elementos de democratização das
suas decisões em benefício do
povo. Há que oficializar ombudsmen (ouvidores-promotores) em
todas as instâncias de poder e fixar outras alternativas capazes de
reduzir o poder de retaliação do
estado patrão ao cidadão inconformado com a injustiça. O visível esforço do Dr. Waldir Pires
não será jamais suficiente para
moralizar os negócios públicos
sem um poder judiciário isento,
transparente, rápido e eficiente
para coibir abusos.
Há outros ruídos na área da
saúde. Vivemos uma nova temporada de cortes nos pagamentos
das unidades responsáveis pelo
tratamento de pacientes renais.
São vários os Estados e municípios que vêm cortando pagamentos
em nome de tetos que imaginávamos abolidos desde que a TRS
(terapia renal substitutiva) passou a
integrar o FAEC estratégico. Por
outro lado, é preciso observar os
inconcebíveis atrasos de pagamentos em vários municípios, apesar
do aporte do dinheiro federal em
tempo hábil, o que pode significar
desvio dos recursos para outros setores à revelia da lei. A reversão
deste estado de coisas é premente,
sob pena de desastres evitáveis. A
inadequação das tabelas de procedimentos é a responsável pelo sucateamento de hospitais e clínicas

tom do noticiário da
imprensa diante do
escândalo das licitações fraudulentas
para hemoderivados no Ministério
da Saúde dá até a impressão de
que ninguém sabia de nada. Faz
séculos que a sociedade brasileira
assiste, impotente, ao espetáculo
de contrafação a que se reduzem
as compras do Estado, com ou
sem licitação, nos vários níveis
de comando federal, estadual e
municipal - salvo raríssimas
exceções marcadas pela propina e
pelo superfaturamento.
Desde bicheiros até grandes multinacionais, de vassouras a bicicletas para campanhas de vacinação, de moringas ao filé
mignon, de equipamentos e remédios. Tudo se enquadra como
elemento de partilha dos recursos
públicos em simulacros patrocinados pela corruptocracia implantada nas entranhas do poder,
desde a chegada de Cabral na
costa da Bahia.
Não é preciso grande esforço para
que todos conheçam intimidades
destes processos, abertamente
comentados nos segmentos envolvidos. Em passado recente, as
páginas do SBNInforma veicularam dezenas de suspeitas de
mau uso do dinheiro público no
setor nefrológico, sem maiores
providências por parte do MS e
da maioria das secretarias de
saúde.
Na outra ponta, faltam recursos
para pagar atenção à saúde da
população abandonada e sem instrumentos para fiscalizar os recursos provenientes do seu trabalho. A proximidade das eleições
traz um tempero novo para
denúncias que, de resto, servem
apenas para utilizá-las em benefício deste ou daquele candidato.
A falta de uma legislação apropriada e a leniência das autoridades das várias esferas de poder
encontram-se na origem da apropriação indébita do dinheiro
público. Guardando a devida distância do discurso udenista ("o

refletem

necessariamente a opinião do Jornal.
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que atendem o SUS.
Urge, portanto, que nos preparemos para a campanha do reajuste,
pois os fornecedores de insumos
não têm observado limites, inclusive éticos, na cobrança dos seus
lucros. Muitas empresas têm atropelado as regras da boa prática
comercial. Uma delas, reconhecida
por manter intacta sua cadeia de
unidades de diálise à revelia da lei,
vem recusando o fornecimento de
peças para equipamentos de diálise, em nome de dívidas acumuladas pelas Unidades, o que penaliza
diretamente os pacientes. Outras
práticas, como a de vender como
novos equipamentos usados em
outros países, vêm sendo usadas
para justificar seus rombos financeiros à matriz ávida por lucros
impulsionados pelos incentivos fiscais, concedidos no país de origem
para investimentos na América
Latina.
O dia-a-dia dos serviços de nefrologia no País não tem sido fácil
nos últimos anos. Irmanados nas
leis da Constituinte Cidadã que
criou o SUS, única conquista brasileira em séculos, os nefrologistas lutam por efetiva implantação,
mas sem demagogia. O SBNInforma apresenta-se como portavoz da inconformidade contra
aqueles que teimam na defesa de
um sistema em que se paga o menor preço do mundo para procedimentos implicados na luta da vida
contra a morte, enquanto na outra
ponta recursos vazam pelo ralo da
corrupção e da concentração de
renda. A cidadania é incompatível
com estas variáveis elevadas a
potência.
Fundada há 44 anos, a Sociedade
Brasileira de Nefrologia sempre
foi uma aliada constante do nosso
povo em sua luta pela superação
dos desvios na área da saúde.
Diante das novas denúncias, a sua
postura é de combate à impunidade e de empenho incessante
pela correção de políticas erradas
em todos os níveis de poder.
Ruy Antonio Barata
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SBN faz parcerias para facilitar ida de
associados ao XXII Congresso Brasileiro de Nefrologia

O

bastante atuais, campos novos que
têm despertado a atenção da categoria. Por isso, a comissão achou
pertinente que estes assuntos fossem abordados de forma mais profunda durante o evento. Essa decisão também atende solicitações dos
colegas", esclarece o Dr. Reinaldo
Martinelli, presidente do evento.
Além disso, também serão discutidas outras disciplinas como Fisiologia Renal, Genética, Nefrologia
Tropical, Nefropatia Diabética,
Diálise e Transplante, entre outras.
"A função do evento é buscar auxiliar na atualização e estimular a
discussão de temas atuais. Além
disso, não podemos esquecer da
importância de levantar pontos
como prevenção e bloqueio da progressão das doenças renais. Isso é
fundamental", analisa Martinelli.
Outro destaque são os palestrantes
internacionais que estarão presentes este ano. Estão programadas
palestras de personalidades importantes como a do venezuelano Bernardo Rodriguez-Iturbe e dos
americanos Donald Silverberg, Jan
Weeming e John Dirks, entre outros. "Um dos destaques será o italiano Giuseppe Remuzzi, persona-

lidade muito importante na área de
transplantes", esclarece o presidente do evento.
Os interessados também poderão
participar de diversos cursos, nos
quais serão abordados temas como
Nefrologia Intensivista, Patologia
Renal, Conceitos Básicos de Genética e Biologia Molecular Aplicados a Nefrologia, Fisiologia Renal e Fundamentos de Hemodiálise.
As aulas serão ministradas no dia
18 de setembro, das 14h às 18h.
Também durante o XXII Congresso Brasileiro de Nefrologia será escolhido o Estado que irá sediar a
edição do evento marcada para
2008. São esperados entre 1,6 mil e
2 mil participantes. "Estamos ansiosos aguardando a presença dos
nossos colegas para abrilhantar o
evento", diz o Dr. Martinelli.

Nesse evento será realizada a prova
de Título de Especialista em Nefrologia - Informações: www.sbn.org.br
DIVULGAÇÃO

A

SBN firmou, no último
mês de maio, um acordo
inédito com o Banco do
Brasil para facilitar a participação
dos sócios quites no XXII Congresso Brasileiro de Nefrologia,
que acontecerá entre os dias 18 e
22 de setembro no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador.
Trata-se de uma linha de crédito
que oferece financiamento do pacote de inscrição do Congresso, no
qual estão incluídos hospedagem e
passagem aérea de ida e volta. A iniciativa denominada de Turismo
Banco do Brasil, foi adaptada às
solicitações da SBN e possui taxa
básica de juros de 2,5% ao mês.
Outra novidade é a parceria firmada com a Beeline Turismo. A agência oferece preços econômicos para
passagens aéreas e hospedagens,
que poderão também ser comprados em separado pelos sócios. A intenção das medidas é facilitar o
acesso e garantir a presença maciça
dos sócios no evento.
Este ano, o Congresso traz para
seus participantes a oportunidade
de assistirem palestras sobre Nefrologia Intensivista e Nefrologia Intervencionista. "Essas são áreas

Dr. Martinelli: Nefrologia Intensivista
e Intervencionista terão destaque no
XXII Cong. Bras. de Nefrologia

Serviço: XXII Congresso Brasileiro de Nefrologia /

XII Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia

Data:
18 a 22 de setembro de 2004
Local:
Centro de Convenções da Bahia
Inscrições: Poderão ser feitas pelo correio ou na Secretaria do evento até o dia 18 de agosto
de 2004. A partir desta data, as inscrições só serão feitas no local do congresso, a
partir das 7:30h do dia 18 de setembro de 2004.
Site:
www.nefro2004.com.br

Nestor Schor é eleito para ANM

professor Nestor Schor,
coordenador do Departamento de Ensino, Reciclagem e Titulação da Sociedade
Brasileira de Nefrologia, é o mais
novo ocupante da cadeira n°42 da
Academia Nacional de Medicina
(ANM), que tem como patrono
João Carlos Teixeira Brandão. A
eleição aconteceu no último mês
de abril, após quatro meses de intensa campanha eleitoral na qual
constam visitas e conversas dos
candidatos com os eleitores. A
posse está marcada para o dia 3 de

agosto deste ano.
"Estou muito feliz com a eleição e
a possibilidade de participar de um
fórum nacional onde se discutem
as principais questões da medicina
e da educação", afirma Nestor
Schor em entrevista ao SBNInforma. Sua eleição coincide com o
período de festas pela passagem
dos 175 anos da Academia, cuja
finalidade é contribuir para discussão e desenvolvimento da
medicina no Brasil. A ocasião dará
oportunidade para melhor divulgação das atividades da entidade.

Nota do Editor
Regulamentação de procedimentos de TRS é inviável
No fechamento desta Edição, a Sociedade Brasileira de Nefrologia foi
surpreendida com a publicação da
portaria ministerial que regulamenta
os procedimentos de Terapia Renal
Substitutiva (TRS). Observamos que
de nada adiantaram meses de diálogos entre os organismos científicos
da Nefrologia e os interlocutores do
Ministério da Saúde para a regulamentação destes procedimentos. No
edital do Governo, encontram-se

3

normas estapafúrdias que comprometem a continuidade dos atuais serviços de TRS e bloqueia a abertura
de novos centros. A publicação do
documento chega ao cúmulo de distorcer o discurso preventivista, proposto por representantes da SBN,
para introduzir peias e reprimir a demanda de pacientes necessitados de
tratamento. O SBN Informa promete
Edição Especial sobre o assunto para
os próximos dias.
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Dr. Valter Duro Garcia

ENTREVISTA

A equação dos transplantes renais

SBN Informa - Qual é o
histórico dos transplantes renais no
País?
Dr. Valter Duro Garcia - No
Brasil, os transplantes renais
começaram a ser realizados em
meados dos anos 60, antes, inclusive, de haver uma legislação específica. A lei de transplantes foi
promulgada em 1968, quando se iniciaram os transplantes cardíacos
no país. Nesta fase inicial, a maioria dos transplantes era realizada

com doador vivo. A partir do final
dos anos 70, houve um aumento,
quando passou-se a empregar doador cadáver. Nesta fase, tanto a procura dos doadores quanto a alocação dos rins era de responsabilidade das equipes de transplante.

DIVULGAÇÃO

Segundo a Coordenadoria
Nacional de Transplantes,
foram realizados no Brasil,
em 2003, cerca de 9.000
transplantes de órgãos. O
Sistema Único de Saúde cobre de 92% a 95% dos casos
e fornece todos os medicamentos necessários depois
dos atos cirúrgicos. Há, em
todo o País, uma fila de
58.000 pacientes aguardando este procedimento.
No caso de transplantes renais, para uma fila de
10.000 pacientes, efetuaram-se 3.126 cirurgias no
ano passado. E a Coordenadoria argumenta que, na
hipótese de aparecerem, de
imediato, doadores para todos os pacientes, o SUS
disporia de equipes médicas
credenciadas e tecnicamente habilitadas para atender esta súbita demanda.
O diretor de Departamento
de Transplantes da SBN,
Dr. Valter Duro Garcia,
acrescenta, nesta entrevista,
outras informações a este
quadro geral. Ele mostra
como enfrentar a equação
dos transplantes renais e faz
um histórico evolutivo do
setor, alinhando propostas
encaminhadas pela entidade
ao Fórum de Discussão do
tema, realizado em Brasília.

SBN Informa - Que Estados foram pioneiros na implantação de
sistemas de alocação de órgãos?
VDG - A partir de 1986 foram organizados sistemas para a procura
e/ou alocação de órgãos no país, inicialmente em três Estados: São
Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul. O São-Paulo Interior Transplante (SPIT) nasceu em 1986; o
Programa de Imunogenética e
Transplante de Órgãos (PITO) em
1987, ano em que também foi criado o Rio Grande do Sul - Transplante (RS-Tx). A partir dos anos
90, em vários Estados foram criadas as Centrais Estaduais de Transplante.
SBN Informa - Quando foi criado e o que mudou com a implantação do Sistema Nacional de
Transplantes?
VDG - Apenas a partir de 1997,
com a nova lei de transplante e com
o decreto que a regulamentou, foi
criada uma organização nacional
responsável pelos transplantes no
país, o Sistema Nacional de Transplantes, que passou a funcionar efetivamente a partir de 1998. A partir
de então, realmente foi implementada uma política de transplantes no
país. Foi empregado um modelo organizacional em três níveis (nacional, estadual e hospitalar) baseado
no "modelo espanhol". Houve um
financiamento para a procura de
doadores, para os procedimentos de
transplante, para o seguimento póstransplante e para a aquisição de
medicamentos imunossupressores,
através de recursos extra-teto dos
Estados e municípios (FAEC).
Também foram realizados cursos

de formação de coordenadores hospitalares de transplante em quase
todos os Estados.

SBN Informa - Quais reflexos

atuais dessas políticas e que problemas ainda permanecem?
VDG - Como resultado desta
política, atuando com medidas legais, financeiras, organizacionais e
educacionais, entre 1998 e 2003,
houve um crescimento em torno de
100% no número de transplantes no
País. Entretanto, há uma grande
distância entre o número de transplantes necessários para estabilizar

"

As campanhas de conscientização de
doadores são importantes, mas deve ser
avaliada a sua relação custo-benefício
4

"

o número de pacientes em lista
(rim, rim-pâncreas e córneas) ou
para diminuir a mortalidade em lista (fígado, coração e pulmão).

SBN Informa - Como se configura numericamente a doação de
órgãos renais no País?
VDG - Observa-se que em 2003
foram realizados 3.126 transplantes
(18,6 por milhão de população),
sendo 1.784 com doador vivo (10,6
pmp) e 1.342 com doador cadáver
(8 pmp). A necessidade anual estimada é de 10.000 (60 pmp/ano).
Para atender esta demanda seriam
necessários realizar 3.400 transplantes renais com doador vivo
familiar (20 pmp) e 6.600 com doador cadáver (40 pmp), utilizando
3.400 doadores (20 pmp).
SBN Informa - Qual é o maior
desafio para a identificação de

SBN Informa
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doadores?

VDG - Como foram notificados

apenas 4.721 potenciais doadores
(27 pmp) às Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de
Órgãos dos estados (CNCDOs), a
formação e a utilização dos coordenadores hospitalares de transplantes
permanece como o grande desafio
para identificar os potenciais doadores e dar andamento ao processo
de doação.

receptor, são relacionados critérios
para inclusão em lista de espera:
Clearance da creatinina (DCE) menor que 10 ml/min; Crianças e
diabéticos: DCE menor que 20
ml/min; Transplante duplo (rim e
outro órgão).

SBN Informa - A política do
Governo Federal em relação à
questão dos transplantes no Brasil
coincide com as propostas da SBN?
VDG - Em princípio, a política do
Governo Federal parece ser favorável ao programa de transplantes,
mantém o financiamento e está organizando o Fórum de Discussão
do Processo Doação - Transplante.

vivo, têm-se o pagamento do seguimento anual, o registro nacional
dos doadores e uma análise da possibilidade de seguro de vida por ano
para os doadores. Para o doador
não parente, discute-se, principalmente, a avaliação prévia por comissão de ética ou comitê específico do hospital. Na categoria doador
cadáver, o debate incide sobre os
doadores limítrofes: caracterização
(limítrofe para a função e risco de
transmissão de infecções) e alocação para determinação dos gru-

SBN Informa - No que diz res-

peito aos receptores de órgãos,
quais são as principais propostas

pos de receptores, com consentimento prévio.

que a SBN levou ao Fórum?

VDG - Em relação ao candidato a

SBN Informa - Que resultados
concretos apresentaram as campanhas de conscientização para
doação de órgãos e quais os segmentos da sociedade devem ser o
alvo principal?
VDG - As campanhas são importantes, mas deve ser avaliada a sua
relação custo-benefício. Talvez as
campanhas regionais possam ser
eficazes com menores custos. Os
profissionais de saúde (médicos,
enfermeiras, assistentes sociais,
etc.) formam o segmento que mais
deve receber informação sobre o
processo doação-transplante, pois
além de serem formadores de opinião, são os responsáveis pela identificação e notificação dos potenciais
doadores.

SBN Informa - E para os doadores?

VDG - Em relação ao doador

SBN Informa - Além das campanhas, o que mais pode ser feito
para aumentar o número de doa-

dores?

VDG - Muitas ações. Aumentar a

identificação e notificação dos potenciais doadores (atualmente de
47%), formar e utilizar coordenadores hospitalares de transplante
nos hospitais com UTI e/ou emergência, diminuir a negativa de autorização familiar (em torno de
30%), melhorar o relacionamento
com familiares e promover educação pública sobre doação e
transplante. Também são de suma
importância o treinamento dos
profissionais encarregados de realizar a entrevista familiar, a diminuição da contra-indicação e/ou
parada cardíaca antes da remoção
(em torno de 35%), melhorias nas
Emergências / UTIs, utilização de
doadores limítrofes, aperfeiçoamento na logística do processo de
doação (em torno de 12%), mais
equipamentos para a documentação de morte encefálica (EEG)
e, por fim, kits para a realização
de sorologia viral.

Médicos X planos de saúde
s negociações entre entidades médicas e as operadoras de planos de
saúde ainda podem estar longe de
um desfecho. A Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg)
apresentou uma proposta aos médicos que afirma ser o início da
adoção da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM). Mas a iniciativa ainda não satisfaz as reivindicações da categoria.
De acordo com a Associação Médica Brasileira (AMB) e o Conselho
Federal de Medicina (CFM), as operadoras tentam apenas desmobilizar a categoria médica. Segundo o
diretor de defesa profissional da
AMB, Dr. Eduardo Vaz, as diversas
regionais médicas, depois de reunidas, não vêem a implantação da
CBHPM de maneira correta nesta
nova proposta. "A manifestação do
dia 15 de junho foi justamente realizada com a intenção de levar as
operadoras a reverem a sua proposta e não deixar que os médicos percam a mobilização", afirma o dire-

DIVULGAÇÃO

A

AMB e CFM rejeitam a proposta apresentada pelas operadoras de planos de saúde

Dr. Eduardo Vaz: a intenção é
chegar a um contrato padrão que
estabeleça critérios para os
reajustes.
tor de defesa profissional da AMB,
Dr. Eduardo Vaz.
As empresas Bradesco Saúde e SulAmérica Saúde começaram a reajustar nas suas contas, a partir de 1º
julho, os valores das consultas e
honorários médicos para os planos
individuais e coletivos. A proposta,
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considerada até o momento uma
posição final das operadoras, prevê
reajuste de até 19,34% sobre o valor das consultas médicas, o que
aumentará a remuneração dos médicos para até R$ 30. Além disso,
as operadoras oferecem reajuste
médio de 8,5% nos honorários médicos referentes a aplicação de bandas diferenciadas da CBHPM. No
caso dos planos empresariais, que
representam 80% da carteira de clientes das empresas, o reajuste é de
13,33% para as consultas médicas,
elevando o valor do pagamento aos
médicos para R$ 34. Os novos valores médios para esses honorários
estão de acordo com a aplicação de
banda mínima de 25% na tabela da
CBHPM.
Ainda, segundo Vaz, os médicos
tem até setembro para renovar os
contratos com as operadoras, mas a
orientação para os profissionais da
categoria é a de não assinar nenhum contrato até que a posição
das operadoras mude. Os médicos
querem garantir a aplicação de, no
mínimo, 20% na tabela da CBHPM
e um valor padrão tanto para con-

sultas de planos individuais ou
coletivos. "Queremos chegar a um
contrato padrão que estabeleça critérios para os reajustes. As operadoras usam a lógica da Classificação, mas ainda há pontos que
permitem subterfúgios que mais
tarde levarão a mais discussões sobre a remuneração médica", diz o
diretor de defesa profissional da
AMB.
Os médicos revelam que os planos
de saúde pagam, em média, R$
19,58 por uma consulta quando o
valor reivindicado atualmente é de
R$ 42. De acordo com dados do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), de janeiro de 1997 a
abril de 2004, os planos de saúde tiveram reajustes de mais de 248%
ao passo que o Índice do Custo de
Vida (IVC) no mesmo período atingiu 72,63%. "A insatisfação é ainda
maior para a categoria médica que
tem o seu trabalho desvalorizado
uma vez que não recebem aumentos salariais há mais de 10 anos",
afirma o presidente do CRM-SP,
Clóvis Francisco Constantino.
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Seminário
analisa criação
da Ordem dos
Médicos
As entidades médicas começam
a analisar a proposta da criação
de uma Ordem dos Médicos do
Brasil com o objetivo de desenvolver políticas comuns para
toda a categoria. O debate sobre
a iniciativa, levantada pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM) e pela Associação Médica Brasileira (AMB), ganhou
fôlego durante o simpósio realizado entre os dias 21 e 22 de
maio, na sede do Sindicato dos
Médicos de São Paulo (Simesp). Mas o caminho para a
criação da Ordem parece não
ser fácil. O encontro, que reuniu
representantes de entidades médicas e entidades classistas de
advogados, mostrou que as
opiniões ainda estão muito divididas. É necessário fazer uma
análise mais aprofundada a respeito das dificuldades e necessidades para a criação da Ordem.
De acordo com o presidente do
Simesp, Dr. José Erivalder Guimarães de Oliveira, que também
acumula o cargo de vice-presidente da Confederação Médica
Brasileira (CMB), é necessário
que se discuta o formato desta
instituição para ver como o movimento sindical se encaixará
neste processo. "Somos favoráveis a criação de uma entidade única, mas é fundamental
estudar um formato que garanta
a autonomia dos sindicatos.
Também temos que estar atentos para que o fato não gere
conflito entre os interesses de
nenhuma das partes envolvidas", diz Oliveira. Para ele, a
discussão é muito importante,
mas está apenas no começo.
"Ainda estamos estudando alguns modelos que já existem
em outros países".
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AGENDA

Junho / Julho

Durante três dias, entre 29 de junho e 1 de julho, a cidade de Hong Kong será a sede

ISN 2004 - International Society of Nephrology 2004 - Conference
on Prevention of Progression of Renal Disease. Informações pelo telefone
do

(852)

2559-9973,

pelo

fax

(852)

2547-9528

ou

pelo

e-mail

info@isn2004hkconference.org.

12 e 16 de julho, a Semana
Comemorativa dos 20 Anos da Fundação Pró-Renal. O evento será
Está programada para acontecer entre os dias

realizado na cidade de Curitiba, capital do Paraná, e os interessados podem obter informações
pelo telefone (41) 312-5400.
Acontece entre os dias 20 e 21 de agosto, no Centro de Convenções de Ribeirão Preto,
em São Paulo, o
informações

Simpósio de Atualização em Clínica Médica.
pelo

telefone

(16)

3967-1003

ou

pelo

Maiores
e-mail

clinicamedica@oxfordeventos.com.br.

27 de agosto de 1 de setembro deste ano, acontece na cidade de
11th Budapest Nephrology School (Nephrology, Hypertension,

Entre os dias
Budapeste, o

Dialysis, Transplantation). Informações pelo telefone +36-1-2100-100 ou pelo e-mail.
Quem quiser também pode acessar o site www.vesealap.hu.

5 e 10 de setembro, os
XX International Congress of the Transplantation

A cidade de Viena, na Áustria, recebe, entre os dias
participantes do

Society. Os interessados podem obter informações através do telefone (514) 874-1998, do
fax: 874-1580 ou pelo email: info@transplantation-soc.org.

17 e 18 do mês de setembro, o Hotel Maksoud Plaza, na capital
paulista, vai abrigar dois eventos simultâneos. Trata-se do II Congresso Internacional
de Incontinência Urinária e Distúrbios da Micção e o III Congresso
Internacional de Reconstrução do Assoalho Pélvico. Informações pelo eDurante os dias

mail denise@rveventos.com.br ou pelo telefone (11) 3887-9496.
Entre os dias 21 e 27 de novembro acontece a IV Semana de Nefrologia. Os
interessados poderão obter maiores informações pelo telefone (11) 5579-1242 ou pelo site
www.sbn.org.br.
Está programado para os dias 3 e 6 de março de 2005, o 28th Annual Meeting,
organizado pela American Society of Neuroimaging (ASN). O evento será no Walt Disney
Hilton Resort, localizado na cidade de Orlando, na Flórida. Maiores informações no endereço
www.asnweb.org/meeting/meeting2005.
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Ata da segunda reunião do Conselho
Fiscal da SBN - Biênio 2003/2004

A

os 06 dias do mês de
fevereiro de 2004 na
sede da Sociedade Brasileira de Nefrologia, em São Paulo, reuniu-se o Conselho Fiscal.
Presentes o membro Titular, Dr.
Daniel Rinaldi dos Santos, além
do Dr. José Luiz Santello (Tesoureiro da SBN), Dr. João Egidio
Romão Junior (Presidente da
SBN) e do Sr. Eduardo Tostes e
Sra. Dorcas de Barros (Contadores da SBN). O Dr. Horácio
José Ramalho (Coordenador) e
Dra. Yvoty Alves dos Santos Sens
(Titular), por motivos de força
maior, não estiveram presentes no
início da reunião. Foi apresentado

O orçamento preliminar do XXII
Congresso Brasileiro de Nefrologia, a ser realizado em 2004, em
Salvador - BA, no valor de R$
1.604.130,00, foi revisto pelos organizadores, sendo que haverá
mudança neste valor com tendência a substancial redução. Ficou
decidido pela participação conjunta do Contador da Sociedade na
organização e conferência dos
documentos contábeis, com a devida prestação de contas, mensalmente, pela contabilidade dos
Congressos Nacionais. O Tesoureiro da SBN enfatizou a dependência da Sociedade com as receitas financeiras dos Congressos

pelo Tesoureiro da SBN o relatório financeiro e o balancete
contábil levantado até 31 de dezembro de 2003, que já havia sido
encaminhado antecipadamente
aos Conselheiros e, considerados
em perfeita ordem, foram aprovados. As documentações pendentes
quanto à análise do XXI Congresso Brasileiro de Nefrologia, no tocante à prestação de contas final,
foram analisadas pela contabilidade e consideradas em perfeita
ordem, sendo aprovadas pelo
Conselho Fiscal. O Tesoureiro da
SBN comunicou que as Receitas
previstas com publicações para o
ano de 2004 é de R$ 120.000,00.

Brasileiros de Nefrologia para
manutenção das atividades da
SBN, serviços e estratégia a média
e longo prazo. O Conselho Fiscal
parabeniza o Dr. José Luiz Santello
pela brilhante gestão junto à Tesouraria da SBN e aprovou as
contas do período, considerando
representar fielmente a situação
patrimonial da SBN. Nada mais
havendo a tratar o Conselho Fiscal
deu por encerrada a Reunião.
Horácio José Ramalho
Yvoty Alves dos Santos Sens
Daniel Rinaldi dos Santos
José Luiz Santello
João Egidio Romão Junior
Eduardo Tostes
Dorcas de Barros

Balanço de Encerramento de 31/12/03
ATIVO

PASSIVO

Circulante
Disponibilidades
Caixa
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras

627.253,05
589.653,05
208,35
31.213,87
558.230,83

Créditos e Valores
Créditos Diversos

37.600,00
37.600,00

Permanente
Imobilizado Técnico
Imóveis
Outros Bens
(-) Depreciação
Total do Ativo

207.278,29
320.295,41
237.796,60
82.498,81
(113.017,12)
834.531,34

Circulante
Obrigações Diversas
Obrigações Fiscais
Obrigações Sociais
Contas a Pagar
Provisões

37.362,77
37.362,77
409,15
1.751,85
28.379,41
6.822,36

Patrimônio Social
Patrimônio Social
Déficit do Período

797.168,57
872.919,29
(75.750,72)

Total do Passivo

834.531,34

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/03
RECEITAS
Anuidades Associados
Taxa de Inscrições
XXI Cong. Bra. de Nefrologia
Receitas Financeiras
Recuperação de Despesas
Ext. Tit. Especialista
Receitas Diversas
Patrocínios
Receitas com Publicações
Total de Receitas
Total............................
Edeno Teodoro Tostes
TEC.CONT.1SP100.317/0-0

DESPESAS
413.448,78
11.000,00
4.884,63
143.003,26
26.400,00
13.900,00
571,19
23.000,00
133.751,43
769.959,29
769.959,29
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Pessoal
Administrativas
XXI Cong. Bra. de Nefrologia
Impostos e Taxas
Financeiras
Publicações

143.090,18
392.498,08
117.921,29
31.966,12
6.323,09
153.911,25

Total de Despesas
Déficit do Período
Total............................

845.710,01
(75.750,72)
769.959,29

4

