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Presidente da SBN fala sobre a atual
situação da Nefrologia no Brasil

E

m entrevista ao SBN
Informa, o presidente
da Sociedade Brasileira
de Nefrologia, Dr. João Egidio
Romão Júnior, não hesita quando
afirma que a qualidade do tratamento de diálise no Brasil é uniforme em todas as regiões do País. Em alguns minutos de batepapo, o médico traça um pequeno
retrato da Nefrologia praticada no
Brasil, suas conquistas e os numerosos desafios a serem enfrentados. A escassez de recursos e a
inexistência de uma indústria nacional de equipamentos são algumas das questões mais preocupantes deste cenário.

Páginas 4 e 5 >>>
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Dr.João Egidio Romão Jr.: acesso ao tratamento de diálise é uniforme nas cinco regiões do País

SBN realiza encontro com
residentes de Nefrologia

umentar o diálogo e
a proximidade entre
os médicos residentes de Nefrologia da cidade
de São Paulo e a diretoria da
SBN. Esse foi o objetivo da confraternização realizada pela entidade em março e que contou
com o apoio do Laboratório
Biolab. A iniciativa, que foi
muito bem recebida, faz parte
do Projeto Jovem Nefrologista,
que vem sendo desenvolvido
pela diretoria da SBN.

Página 7 >>>

Diretoria recebeu residentes para jantar de confraternização

5

Emmanuel
Burdmann é o novo
presidente da SLANH

o

O Brasil volta a ter um
representante na presidência da Sociedade Latino-americana de Nefrologia e
Hipertensão (SLANH). Emmanuel
de Almeida Burdmann assume o
cargo durante o XIII Congresso
Latino-americano de Nefrologia
que aconteceu no mês de abril em
Punta Del Leste, no Uruguai. Nesta edição, SBN Informa traça um
perfil da carreira deste profissional
que se destaca na área acadêmica
e em cargos da Sociedade Brasileira de Nefrologia durante seus
anos de atividade médica.

Página 3 >>>
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Brasileiro assume
presidência do SLANH
Emmanuel Burdmann assumiu a presidência da entidade durante o
Congresso Latino-americano que acontece em abril

O

O XIII Congresso Latino-americano de Nefrologia e Hipertensão
2004, em Punta Del Leste, no
Uruguai (ver agenda pág.6), foi
palco para a posse de Emmanuel
de Almeida Burdmann na presidência da Sociedade Latino-americana de Nefrologia e Hipertensão (SLANH). Durante o evento,
o brasileiro substituiu o chileno
Sergio Mezzano. "A indicação a
presidência do SLANH foi uma
espécie de evolução do desenvolvimento das atividades junto a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). Mas não esperava
que o meu nome fosse sugerido
para o cargo internacional", diz
Burdmann.
As credenciais que justificam a escolha deste profissional para a
SLANH, não são difíceis de serem
encontradas. Com extensa carreira
acadêmica no Brasil, Burdmann
ostenta hoje o título de professor
livre docente pela Universidade de
São Paulo (USP) e é Chefe da disciplina de Nefrologia da Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto (Famerp), onde também
atua como coordenador do Curso
de Pós-Graduação da mesma Disciplina. O currículo acadêmico e
associativo desenvolvido fora do
Brasil também contribuiu para
a escolha do nefrologista.
Burdmann concluiu sua pós-gra-

duação em Portland, nos Estados
Unidos, onde ampliou seus estudos relacionados à sua principal
linha de pesquisa "Estudos da
ação nefrotoxica de drogas e venenos animais", especialidade
através da qual participa como
pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ. Além
disso conviveu profissionalmente
com o nefrologista William
Bennett, presidente da Sociedade
Americana de Nefrologia na época.
Nascido na capital paulista,
Burdmann começou a carreira em
1978, quando se formou pela USP.
Logo após a graduação, partiu
para a residência no Hospital das
Clínicas de São Paulo (HC), onde
teve como principal influência o
nefrologista Marcello Marcondes,
que ele aponta como um dos pioneiros da Nefrologia brasileira.
"Quando entrei no HC o
Dr. Marcello já trabalhava com a
pesquisa experimental e foi um
dos que me influenciaram a desenvolver estudos na linha em que
trabalho hoje", conta Burdmann.
Também foi durante o período de
residência no HC que Emmanuel
estabeleceu vínculos tanto com a
SBN, como com a Regional Paulista de Nefrologia. Envolvido em atividades associativas desde o início
de sua formação profissional, a indicação de Burdmann é merecida.

Burdmann: experiência acadêmica no Brasil e no exterior

"Previna-se" para médicos

A

inda com pouco suporte dos veículos de
comunicação de massa,
a
campanha
"Previna-se" deve ganhar novos
rumos a partir de maio deste ano.
Uma das idéias da Sociedade
Brasileira de Nefrologia para aumentar a amplitude da ação, é
criar maior proximidade com
médicos de outras especialidades
para que sirvam como agentes
multiplicadores de informação.
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De posse do material da campanha, eles alertariam seus pacientes sobre os riscos das
doenças renais crônicas e sobre a
necessidade do exame preventivo.
De acordo com a Secretária
Geral da SBN, Dra. Gianna
Mastroanni Kirstajn, a parceria
com outras Sociedades como a
de Cardiologia e a de Endocrinologia é um dos planos que deverão ser colocados em prática
ainda este ano.
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Dr. João Egidio Romão Jr.

ENTREVISTA

Diálise é de qualidade em
todo o País
O presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), Dr. João
Egidio Romão Jr., argumenta que a excelência
do tratamento em diálise
beneficia, por igual, as
diversas regiões do País.
Entre os avanços da nefrologia brasileira, ele
também inclui a universalidade do acesso para
os cerca de 60 mil
doentes renais que procuram
atendimento
através do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Ressalta, por outro lado,
questões preocupantes
como a escassez de recursos e a inexistência
de uma indústria nacional de equipamentos.
Atualmente 100% das
máquinas e dos filtros
são importados e pagos
em dólares. Uma questão crucial é apontada:
as clínicas do País ainda
têm dificuldades de fechar as contas no final
do mês. O motivo é a
defasagem do repasse de
verbas pelo Ministério
da Saúde.

cinco regiões. É uma característica da diálise em relação a outros
tratamentos, principalmente na
rede pública. Quem estiver nas
regiões menos desenvolvidas não
precisa vir para os grandes centros a procura de um tratamento
de hemodiálise. A qualidade é igual em qualquer lugar no Brasil.
SBNI - Quais os avanços recentes mais importantes da Nefrologia no País?
JERJ - Primeiro, o princípio da
universalidade de acesso imediato. Isso não existe praticamente
no mundo, é algo específico do
Brasil. Segundo, o tratamento,
que hoje é totalmente às expensas
do Sistema Público de Saúde,
algo que também não existe, nessa proporção, em outros países. O
Brasil é o 4° maior contingente
de pacientes mantidos em diálise

"

SBN Informa - Como o sr. vê

a atenção nefrológica nas diversas regiões do país ?

João Egidio Romão Júnior -

Uma das coisas fantásticas em
diálise é que não há esta questão

A qualidade da diálise no Brasil é
tão boa ou melhor do que nos EUA e
na maioria dos países da Europa

"

de regiões mais carentes e regiões
mais ricas. Hoje, você vai fazer
diálise no Norte, Nordeste, Su-

deste, Sul ou Centro Oeste, sua
possibilidade de acesso ao SUS, e
com qualidade, é semelhante nas
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no mundo. São 60 mil brasileiros
que se beneficiam disso. E mais:
a qualidade da diálise no Brasil é
tão boa, ou melhor, do que a encontrada na maioria dos países da
Europa e nos EUA. Então, nós temos qualidade, extensão e também cobertura pública. Estes foram avanços fantásticos. E, na
área do transplante, o Brasil é o
2° maior país transplantador do
mundo. Com a qualidade também igual ou superior a que é encontrada nos países mais
avançados.
SBNI - Que obstáculos o senhor
observa para o avanço da

SBN Informa

atenção nefrológica no país?
JERJ - Podemos dividi-los em
praticamente quatro ordens. A
primeira é a questão da prevenção. Infelizmente no Brasil,
hoje, poucas são as campanhas e
informações disponíveis para o
público leigo. Ou seja, divulgar
como prevenir, como evitar as
doenças renais. Principalmente
porque diabetes e hipertensão arterial são as duas maiores causas
de doença renal. Não apenas as
pessoas que já têm doenças renais
crônicas, mas também os portadores de diabetes e hipertensão
devem procurar um nefrologista
para ver se têm ou não doença renal. Muitos desses pacientes, por
falta de informação, só chegam
ao nefrologista quando o rim já
não está funcionando mais, quando nós não conseguimos mais reverter ou minimizar o sofrimento.
Outro problema sério é o
e q u i l íbrio financeiro. Nos últimos anos, com o dólar subindo
entre 80% e 90% (passando de
R$ 1,60 para R$ 3,00) os serviços
de Nefrologia foram reajustados
em apenas 20,5%. Portanto,
existe um desequilíbrio muito
grande em termos de pagamento
dos procedimentos realizados em
Nefrologia, principalmente em
hemodiálise e diálise peritoneal.
Finalmente, uma coisa que nós
precisamos insistir muito: uma
vez o paciente em diálise, temos
que dar a ele a oportunidade de
um transplante renal. Hoje, praticamente apenas 7% dos pacientes
em diálise são submetidos a um
transplante renal.
SBNI - Com relação à produção
de máquinas de diálise pela
indústria nacional, qual é o cenário no Brasil?
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JERJ - Esse também é um problema que precisa ser resolvido.
Até 1995, um percentual importante dos rins artificiais e das
máquinas de diálise, e mais ainda,
dos insumos (filtros) que se usavam para fazer diálise eram produzidos no Brasil. Ultimamente,
100% das máquinas e dos filtros
são importados e pagos em
dólares.

importância, todo o pessoal de
enfermagem que trabalha em unidades de diálise.
SBNI - Como é o relacionamento
da SBN com o Ministério da
Saúde?
JERJ - Ultimamente o relacionamento tem sido muito bom. Com
a Secretaria de Atenção a Saúde
o diálogo tem sido de altíssimo
nível e extremamente proveitoso.
Existem ainda problemas sérios
para resolver. A começar pela
questão do financiamento. A
gente sabe das dificuldades do
Governo, mas sabe muito das dificuldades das
clínicas. E se
há um ponto do
qual tanto Governo quanto
nós estamos
cientes é da
qualidade da
diálise e do
transplante no
Brasil, que tem
que ser mantida
a todo custo.

SBNI - Quando começou o sucateamento da indústria nacional?
JERJ - Sucateou-se não, enterrou-se a indústria brasileira de
equipamentos de diálise. Aproveitando-se do
momento emocional da tragédia ocorrida na
cidade de Caruaru, Pernambuco, alguns
grupos lobistas
conseguiram
impingir à comunidade e ao
Ministério da
Saúde, a obrigatoriedade de trocar todas as máquinas por outras
moderníssimas. Mas o que houve
não teve nada a ver com equipamentos. Em Caruaru, o governo
do Estado vendeu água contaminada com toxina para a unidade
de diálise. Aquela água, caso encontrada em qualquer unidade de
diálise no mundo, provocaria a
mesma tragédia que aconteceu lá.
Por outro lado, as novas máquinas foram todas compradas no
exterior. Volto a dizer, hoje, 100%
das máquinas são importadas, e
com isso cria-se a cultura errônea
de que máquina salva. Na realidade, é o tratamento que salva. E
o tratamento inclui não só os médicos, mas também, com muita

"

A indústria
brasileira de
equipamentos de
diálise não foi
sucateada, foi
enterrada

"

SBNI - Existe intercâmbio da Sociedade Brasileira de Nefrologia
com as suas congêneres no exterior?
JERJ - O intercâmbio científico
da SBN com as suas co-irmãs internacionais e com a entidade
máxima que é a Sociedade Internacional de Nefrologia é muito
grande, muito proveitoso e tem
trazido grandes avanços. Só para
lembrar, o Brasil, no final do ano
passado, em San Diego, foi escolhido para ser a sede do Congresso Mundial de Nefrologia em
2007. Então, é muito bom o grau
de inter-relação que temos não só
com a Sociedade Internacional,
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mas com a Sociedade LatinoAmericana de Nefrologia. O presidente desta última, que assumiu
no dia 20 de abril (ver matéria
pág. 3), é um colega nosso da cidade de São José do Rio Preto,
Emmanuel Burdmann.
SBNI - Tomando como referência
a maior cidade do País, São Paulo, quais as regiões mais carentes
de atendimento?
JERJ - São as zonas Leste e Sul.
Estes são os lugares em que a
oferta de serviço ainda não é suficiente. Hoje, somente as zonas
Norte e Oeste estão razoavelmente equilibradas. Volto a dizer,
aqui em São Paulo, temos alguma
dificuldade de conseguir vagas a
curtíssimo prazo. Mas, em cerca
de uma semana, todo paciente é
tratado.
SBNI - Quais são as principais
dificuldades que um responsável
por uma unidade de diálise enfrenta no Brasil ?
JERJ - A principal delas é chegar ao final do mês com a conta
fechada. Repito, temos uma defasagem de 30% a 40%, no mínimo,
em termos de custo sobre o que o
Ministério da Saúde repassa. Vale
lembrar que 100% das máquinas
e filtros são importados. E, nos
últimos quatro ou cinco anos, o
dólar saiu de R$ 1,60 para R$
3,00 e o aumento foi de 20,5%
apenas. Essa é a principal dificuldade. A outra é a preocupação de
sempre manter a qualidade do
serviço. Não é fácil. Os pacientes
muito carentes são os que não têm
um órgão vital. Precisamos manter estes pacientes não apenas vivos, mas com a qualidade de vida
muito além do que imaginávamos
há algum tempo atrás.
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Congresso
SLANH
Durante quatro dias, de 21 a 24
de abril, o XIII Congresso Latino-americano de Nefrologia e Hipertensão 2004, apresentou um
cronograma repleto de atividades
que reuniu, além de participantes
dos países latino-americanos,
convidados europeus e norteamericanos. O evento, que acontece no Centro de Convenções do
Hotel Conrad, em Punta Del Este,
no Uruguay, começou com o
Simpósio "Prevenção e tratamento de doença renal crônica", coordenado por William Mitch, dos
EUA, e Sergio Mezzano, Chile.
A agenda de atividades ao longo
do Congresso também incluía
cursos de educação médica, debates, palestras e mesas redondas.
O objetivo é integrar os profissionais de diversos países e levantar
discussões sobre os avanços tecnológicos e os novos desafios a
serem vencidos pela Nefrologia
mundial.

Congresso
Brasileiro de
Nefrologia
D u ran te o p r ó ximo mês d e
setembro, o Centro de Convenções Salvador, localizado na
capital baiana vai abrigar dois importantes eventos simultaneamente. Entre os dias 18 e 22 deste
mês acontecem o XXII Congresso Brasileiro de Nefrologia e o
XII Congresso Brasileiro de
Enfermagem em Nefrologia. No
momento, a Comissão Organizadora está discutindo os temas
científicos e as atividades sociais
que farão parte do calendário dos
eventos. Os interessados poderão
obter maiores informações pelo
email informa@eventussystem.
com.br ou pelo telefone
(71) 264-3477.
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Acontece entre os dias 15 e 18 do mês de maio, na cidade de Lisboa, o EDTA-ERA Congresso Europeu de Nefrologia. O evento é tradicionalmente organizado pela
ERA-EDTA. Os interessados poderão entrar em contato com a organização através do site
www.eraedta2004.org ou pelo email congress@era-edta.org.
A cidade de Fortaleza no Ceará , irá sediar a 4ª edição do Simpósio de Síndrome
Metabólica. O evento acontece entre os dias 20 e 22 de maio. O local escolhido para o
encontro foi o Hotel Caesar Park Fortaleza. Os interessados poderão entrar em contato pelo
telefone (85) 272-1572 ou pelo email endocrino@arxweb.com.br, ou acessar o site
http://www.arxweb.com.br/endocrino.

26 a 29 de maio acontece o Curso de Atualização em
Nefrologia da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. As aulas

Entre os dias

acontecerão no Anfiteatro Marcos Lindenberg, localizado na cidade de São Paulo. Informações
e Inscrições na Secretaria da Disciplina de Nefrologia - Unifesp/EPM, pelos telefones
(11) 5574-6300 ou (11) 5576-4227, ou pelo site www.unifesp.br/dmed/nefro/dnefro.
Durante os dias 7 e 10 do mês de junho, o Centro de Convenções Rebouças, localizado na
capital paulista, vai abrigar o Nefro USP 2004 - VII Curso Anual de Nefrologia.
As informações podem ser feitas através dos telefones 3085-5079 e 3085-5350.

12th International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal
Disease acontece entre os dias 19 e 22 de junho nas cidades de Veneza e Pádua, na
Itália. Maiores informações pelo telefone +39 049 860 1818 ou fax +39 049 860 2389. Os
interessados podem também acessar o site www.meetandwork.com.

12 e 16 de julho a Semana Comemorativa dos
20 Anos da Fundação Pró-Renal. O evento acontecerá na cidade de Curitiba, capital

Está programada para os dias

do Paraná e os interessados podem obter informações pelo telefone (41) 312-5400.

5 e 10 de setembro, o XX
International Congress os the Transplantation Society. Os interessados

Acontece na cidade de Viena, na Áustria, entre os dias

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

Oportunidade na Alemanha
Professores Norberto Lameire, da
Universidade de Ghent (Bélgica) e
Eberhardt Ritz, da Universidade
de Heidelberg (Alemanha). Durante os três dias, os alunos poderão acompanhar diversos palestrantes internacionais dissertando
sobre as tendências atuais e desenvolvimentos em hemodiálise, diálise peritoneal e áreas relacionadas.
A seleção será feita com base nos
currículos dos interessados por um

Os jovens nefrologistas interessados em enriquecer seus conhecimentos no exterior acabam de
ganhar uma oportunidade. A
Fresenius Medical Care Brasil irá
patrocinar a ida de um jovem nefrologista à "Dialysis Academy",
na Alemanha, para que o profissional possa participar de um programa de atualização. O curso,
que acontece entre os dias 15 e 17
de outubro, será coordenado pelos
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comitê avaliador, que será formado
pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), graças a uma parceria
firmada entre a entidade e a empresa. Para participar, os candidatos
deverão ter até 35 anos e domínio
do idioma inglês. O programa poderá ser obtido através de contato
pelo e-mail: bra@fmc-ag.com.br.
Mais informações no site da SBN
(www.sbn.org.br) ou pelo telefone
5579-1242.
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Luta por normas justas
SBN realiza reunião com as Unidades de Diálise de São Paulo para discutir
as novas portarias da ANVISA

A

ssociados da SBN reuniram-se no início do
mês de abril, para discutir as novas Portarias encaminhadas pela ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) para Consulta Pública.
Há um prazo de 30 dias para debate. Estas normas, em seu conjunto, formam um Regulamento
Técnico para o funcionamento
dos Serviços de Diálise no País.
A SBN, seguindo as diretrizes da
Agência, encaminhará todas as
suas sugestões, devidamente fundamentadas.
Pressão - A postura da entidade e
de seus associados é de luta por
critérios mais justos e legítima
pressão para vê-los aprovados.
Foi definida uma posição no sentido de que a entidade representativa de Nefrologia se articule com
vários setores da sociedade civil,
em busca de expectativas consensuais. Esta interação será feita, de
modo especial, com os centros
universitários e demais segmentos ligados à área de saúde.
Uma das normas questionadas,
por exemplo, foi a que responsabiliza o médico-chefe da unidade
de diálise pela internação de pacientes em hospital em decorrência de intercorrências médicas. A
carência de leitos e as portas fechadas do sistema de atendimento em emergência não podem ser
atribuídas ao responsável técnico
de uma Unidade de Diálise. Para

E

a SBN, esta é uma imposição paternalista, que exagera a dependência do paciente diante do médico, e que acaba por prejudicar o
gerenciamento dessas unidades.
Diversas questões de ordem geral
também foram tratadas na reunião. É cada vez maior o número
de pacientes portadores de insuficiência renal crônica. Hoje, das
578 unidades de diálise cadastradas pela SBN, 545, ou 94,4% do
total, tratam de pacientes às expensas do SUS (Sistema Único
de Saúde), contra 32 (5,6%) que
atendem somente por intermédio
de empresas de saúde suplementar ou particulares.
O que se nota é que não há um
problema de qualidade, mas de
distribuição das unidades de tratamento nas diversas regiões. Todos os dias, o Hospital Santa
Marcelina recebe boa parte dos
pacientes encaminhados pela
rede pública. A SBN propôs à
Secretaria Municipal de Saúde
que se adote um atendimento
modulado por região, evitandose, desta forma, a migração de
pacientes, que muitas vezes atravessam a cidade em busca de tratamento.
Outro tema debatido foi o crescente endividamento das unidades de diálise no Brasil. Segundo o último censo SBN, existem
mais de 55 mil pacientes mantidos em TSR (terapia de substituição renal), sendo que deste to-
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tal, 89,6% estão em hemodiálise,
6,8% em DPAC (diálise peritoneal contínua), 2,9% em DPA
(diálise peritoneal automática) e
0,6% em DPI (diálise peritoneal
intermitente). Diante desta situação, a SBN reivindica um aumento das verbas públicas destinadas a financiar o tratamento
cada vez mais dispendioso destes
pacientes, não apenas devido ao
aumento na demanda, mas também pelo encarecimento dos materiais importados. Para o setor
nefrológico, estas medidas viriam
ao encontro de velhas reivindicações e permitiriam o reconhecimento real da situação. Tornar

ágil o diálogo entre autoridades,
pacientes e prestadores, em muito
contribuiria para o acerto dos
diagnósticos e a aplicação das
terapêuticas.
Os dados mostram que, sendo a
Nefrologia uma especialidade
médica de grande relevância no
Brasil, as normas que regerão os
seus procedimentos deverão refletir este quadro. O Diretor de
Defesa Profissional da SBN, Dr.
Ruy Barata, que considerou a reunião muito produtiva, resume a
preocupação dos colegas: "Onde
estará o centro nefrológico na
concepção dos gestores atuais da
saúde?".

SBN promove encontro com residentes na
capital paulista

streitar o contato entre
os médicos residentes
e a Sociedade Brasileira de Nefrologia.
Esse foi o objetivo da "Pizza com
os Residentes", evento realizado
no último dia 25 de março, pela
Sociedade Brasileira de Nefrologia. Na direção do evento, a Dra.
Gianna Mastroianni Kirstajn, secretária da nacional da SBN. Demais diretores da entidade, residentes de nefrologia da cidade de
São Paulo, preceptores e coordenadores reuniram-se durante o
jantar, que contou com o apoio do
Laboratório Biolab.

Para o Dr. Fábio Dutra, que terminou sua residência no último mês
de janeiro e atualmente é preceptor do HCFMUSP, o encontro foi
uma ótima oportunidade de aproximar os residentes da diretoria da SBN. "Essa é uma forma de
fazer com que a categoria se interesse mais pelas atividades da Sociedade, o que é muito positivo, já
que a SBN trabalha por todos nós,
médicos nefrologistas", analisa.
Parece que a iniciativa agradou
em cheio os residentes, que aprovaram a iniciativa da SBN. "Foi
uma oportunidade muito boa para
que pudéssemos nos conhecer e

entrar em contato com outros residentes e com os chefes de outras
escolas. Não somos muitos aqui
na capital paulista, por isso considero esse contato fundamental
para que possamos trocar idéias e
experiências", analisa o Dr. Alexandre Augusto Mannis, residente
do Hospital Brigadeiro. Já a Dra.
Maíra Tinte, residente da Santa
Casa de São Paulo, afirmou que o
encontro foi muito interessante,
mas lembrou da necessidade que
iniciativas como essa se repitam.
"Foi muito bom, mas seria ótimo
se pudéssemos ter outros encontros como este. Uma vez só é pou-

7
5

co para que possamos sanar as
dúvidas e nos inteirar das novidades e das informações trazidas
pelos colegas", acredita Maíra
Além de se confraternizarem, os
residentes também puderam ter
acesso às publicações da SBN.
Receberam exemplares do "Jornal
Brasileiro de Nefrologia" e do
"SBN Informa", botons da campanha "Previna-se" e a agenda do
nefrologista. A atração da noite
foi o sorteio de vários exemplares
de livros de nefrologia de autores
brasileiros. O sucesso foi total e a
SBN pretende estimular tais encontros em todo o Brasil.
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