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ÓRGÃO DA SOCIEDADE DE NEFROLOGIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO

ABRANGER E AVANÇAR

Caros colegas,
A Comissão Organizadora do XX Congresso
Paulista de Nefrologia, que será realizado de 25 a 28
de setembro de 2019 no Bourbon Atibaia Convention
Center, está se empenhando para que o evento seja,
além de um momento prazeroso de encontro entre
amigos, mais uma oportunidade de discutir as novidades
científicas da nossa especialidade e como aplicá-las, da
melhor forma possível, ao nosso ambiente de trabalho.
A programação científica, já disponível no site,
objetiva abordar temas que abranjam o maior número
possível daqueles que se dedicam e se interessam pela
nefrologia (graduandos, residentes, pós-graduandos,
nefrologistas, outros profissionais de nível superior e
profissionais de nível técnico). Temas esses que vão da
ciência básica à aplicabilidade e manuseio clínico.
Os cursos pré-congresso foram desenhados
para que a participação dos inscritos possa ser ativa e
motivadora.
Contamos com a sua presença, sem dúvida, o
motivo principal do evento.
Dra. Maria Almerinda Ribeiro Alves
Presidente do Congresso
https://paulistanefro2019.com.br

www.paulistanefro2019.com.br
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DIRETORIA EXECUTIVA

G

Presidente
Cibele Isaac Saad Rodrigues

randes Desafios, esperanças renovadas!
A SONESP renovou sua diretoria a partir do início de janeiro.
A intenção da atual gestão é manter todas as experiências
exitosas que tivemos nos últimos anos, como é o caso dos
tradicionais cursos de reciclagem em nefrologia oferecidos nas
melhores escolas médicas do estado. Outra atividade científica que
permanecerá com patrocínio e auxílio logístico da SONESP serão
os cursos itinerantes nas diferentes regionais, que poderão ocorrer
por iniciativa dos próprios diretores da regional correspondente ou
de sócios que demonstrem capacidade e vontade de organizálos, mediante apresentação de proposta à diretoria. Em 2018,
pela primeira vez, patrocinamos o I Simpósio Paulista Acadêmico de Nefrologia (SPAN), que
se revestiu de pleno sucesso, com ampla participação de ligas estudantis de todo estado,
contabilizando mais de 300 alunos. Neste ano, já correu o II SPAN no dia 16 de março de
2019 no Teatro da FMUSP, com a participação de 350 membros. O XX Congresso Paulista
em Atibaia está organizado sob a presidência da Dra. Maria Almerinda, que também é a vicepresidente eleita, e todas as informações sobre o programa, inscrições e logística podem ser
acessadas no site https://paulistanefro2019.com.br/.
Além do estímulo à contínua capacitação dos nefrologistas paulistas, prioridade desta gestão,
manteremos ações junto à Secretaria Estadual da Saúde (SES), onde foi possível construir
relacionamento de parceria, de natureza técnica, que resultou em frutos para a nefrologia de
SP e do todo o país com a emissão da Portaria N0 3603, de 22/12/2018, que determina que os
procedimentos relacionados à TRS sejam financiados, em sua totalidade, por meio do Fundo
de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). Atualmente, está em discussão a Portaria de
Diálise Hospitalar, no âmbito da SES, que deverá ter sua emissão até o segundo semestre.
Finalmente, será tarefa a ser concluída nesta gestão, a reforma estatutária, em consonância
com as mudanças aprovadas no estatuto da SBN.
Também está no nosso norte, uma estreita relação com a SBN para ações programáticas e
outras de interesse dos nefrologistas. O desejo de nossa diretoria é que cada um deva se vestir
desse sentimento de pertencer à SONESP e de poder contribuir com sua parcela de esforço
para que obtenhamos retornos positivos em prol de todos.
A construção de uma gestão democrática e produtiva não é tarefa fácil, mas acreditamos ser
possível, como tem sido. Esperamos não os decepcionar, mas saibam que todos os membros
da diretoria estão muito estimulados a vencer os enormes desafios que virão.
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DIRETORIAS REGIONAIS
Região 1
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São Paulo - Região Metropolitana
Região 2
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Taubaté, Santos, Sorocaba, Registro
e São José dos Campos

II Simpósio Paulista Acadêmico de Nefrologia

Região 3
Patrícia Soares Nunes de Lima
Ribeirão Preto, Franca e Araraquara

N

o dia 9 de março foi realizado o II Simpósio das
Ligas de Nefrologia do estado de São Paulo SPAN, no anfiteatro da Faculdade de Medicina da
USP. Contanto com intensa participação de acadêmicos
de todo o estado, inclusive de outros estados, o Simpósio
foi um verdadeiro sucesso, com mais de 350 participantes,
repetindo o desempenho da primeira edição. A comissão
organizadora foi presidida pela acadêmica Caroline
Sugimoto, do quinto ano da Universidade Novo de Julho,
que contou com a colaboração do Professor Lúcio Requião Moura, diretor da regional São Paulo
da Sonesp e membro do DET da SBN e com apoio exclusivo da SONESP. Com o tema “O Rim
e as Doenças Sistêmicas” nefrologistas renomados e outros especialistas, como hepatologista,
infectologista, reumatologista e endocrinologista se revezaram em aulas dinâmicas e atualizadas.
Os participantes de todas as Ligas de Nefrologia do estado se envolveram ativamente,
confirmando que esse importante evento científico da especialidade deve ser fortalecer ainda
mais nos próximos anos.

Região 4
Rodrigo José Ramalho
São José do Rio Preto e Barretos
Região 5
Alexandre Minetto Brabo
Bauru, Araçatuba, Marília, Botucatu,
Assis, Presidente Prudente
e cidades adjacentes
Região 6
Jean Carlo Tibes Hachmann
Campinas, Piracicaba e
São João da Boa Vista

Jornal NEFRO-SP
NEFRO-SP é uma publicação trimestral, de circulação dirigida e distribuição gratuita, sob responsabilidade
da SONESP.

Coordenação
Diretoria da SONESP

As opiniões aqui expressas não representam necessariamente as da Diretoria da Sociedade.

Diagramação
Carla Alves
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Cartas, opiniões, críticas e sugestões são muito bem vindas e devem ser enviadas à sede da SONESP,
A/C de Carla Alves.
Rua Machado Bittencourt, 205 - Conj. 53 - CEP 04044-000 - Vila Clementino - São Paulo/SP

DIA MUNDIAL DO RIM 2019

O

Dia Mundial do Rim é comemorado
toda segunda quinta-feira do
mês de março, em 2019 ocorreu
no dia 14. A Sociedade Internacional
de Nefrologia (ISN) e a Federação
Internacional de Fundações Renais
(IFKF) estabeleceram esta data em
2006, como comemoração internacional,
aderido por mais de 150 países, para
aumentar a consciência sobre o impacto
das doenças renais na população.
Anualmente a ISN e a IFKF destacam
um tema específico a ser abordado
mundialmente. Em 2019 contamos com
o tema “Saúde dos Rins Para Todos”. No
Brasil o Dia Mundial do Rim é promovido
pela SBN – Sociedade Brasileira

de Nefrologia com o apoio de suas
Regionais. Este ano ocorreram 629 ações
em todo o Brasil. No Estado de São Paulo
foram organizadas 105 ações, dentre
elas, atendimento à população com
triagem de fatores de risco, realização
de exames de urina, medida de pressão
arterial e glicemia, encaminhamento para
ambulatório especializado, palestras
educativas, orientações para população
e caminhada organizada.
Os temas anteriores abordados foram:
2006 - Os seus rins estão ok?; 2007 –
Doença renal crônica é comum, perigosa
e tratável; 2008 – Incríveis rins; 2009 –
Proteja seus rins, mantenha a sua pressão
baixa; 2010 – Proteja seus rins, Controle

de diabetes e hipertensão; 2011 – Proteja
seus rins, salve seu coração; 2012 – Rins
em defesa da vida; 2013 – Pare de agredir
o seu rim; 2014 – O rim envelhece, assim
como nós; 2015 – Campanha para rins
saudáveis; 2016 – Prevenção da doença
renal começa na infância; 2017 – Doença
renal e obesidade; 2018 – Saúde da
mulher.
Contamos com a participação de todos
no próximo ano nesta importante ação
destinada à população geral.
Para maiores informações acesse o
site: https://www.worldkidneyday.org/ e
ht t p s: //s b n.o r g. b r/d i a - m u n d i a l - d o - r i m /
ano-2019/#fndtn-sobre

PORTARIA Nº 3.603
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

A

SONESP e a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, colaboraram para a liberação desta portaria que permite que todos
os procedimentos de nefrologia sejam custeados pelo governo federal por meio do FAEC, e sem as glosas habituais quando o
número de dialises ultrapassa o teto individual ou coletivo. Uma conquista para a nefrologia!
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CURSO DE RECICLAGEM

N

INSTITUTO DA CRIANÇA

UNESP

HCFMUSP

SANTA CASA

UNIFESP

este ano foi realizada sua 32ª edição do Curso de Reciclagem em Nefrologia, da
SONESP, oferecendo atualização a médicos que atuam na área. Participaram
62 médicos, entre os dias 01 e 05 de abril, em cinco instituições, Escola Paulista de
Medicina - UNIFESP, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP, Instituto da
Criança do HCFMUSP e Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP. Entre os 62
participantes, 27 têm menos de 40 anos, 17 entre 41 a 50 anos, 10 entre 51 a 60 anos
e 02 entre 61a 70 anos. Dentre esses, 15 possuem título de especialista em nefrologia.
Em relação à origem geográfica, 06 são da Região Norte, 18 da Região Nordeste, 09
da Região Centro-Oeste, 20 da Região Sudeste e 03 da Região Sul.
A Instituição que organiza o Curso de Reciclagem recebe o repasse integral dos valores
das inscrições, que são destinadas ao custeio das despesas, incluindo coffee break.
Dentro do conceito de estimular a educação continuada, a SONESP oferece a cada
uma destas Instituições participantes uma bolsa de US$ 1.500,00 (valor reembolsado
mediante a comprovação de notas fiscais), para um (podendo ser fragmentada em até
três) residente(s) ou pós-graduando(s), para congressos ou cursos internacionais, em
nefrologia clínica ou básica, na Europa ou Estados Unidos, desde que aprovados pela
SONESP. A seleção do receptor fica a critério dos organizadores em cada instituição.
O próximo Curso de Reciclagem está programado para o período de 30 de março a
03 de abril de 2020. Esperamos contar com outras instituições para esta atividade
educativa de grande benefício para a Sociedade.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

A

presidente da SONESP, Dra.
Cibele Saad Rodrigues, passou
a compor o Grupo Técnico de
Trabalho (GTT) instituído por meio
da Portaria CVS 9, de 5/7/2018,
em substituição ao Prof. Dr. José
Osmar Medina. Esta Portaria visa a
regulamentação da hemodiálise realizada
em pacientes portadores de lesão renal
aguda ou crônica agudizada no Estado
de São Paulo. O Centro de Vigilância
Sanitária, da Coordenadoria de Controle
de Doenças da SES (CVS/CCD-SESSP) recebeu mais de 60 contribuições
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por meio de consulta pública no período
de 25/02 a 05/04/2019, provenientes
de técnicos do Sistema Estadual
de Vigilância Sanitária (Sevisa), de
pessoas físicas e jurídicas, de direito
público e privado, envolvidas direta ou
indiretamente com o funcionamento da
hemodiálise denominada até então de
“a beira leito em unidades hospitalares”.
O Departamento de IRA, coordenado
pelo Dr. José Hermogenes Suassuna e
a Diretoria Nacional da SBN, por meio
de seu Vice-Presidente Nacional, Dr.
Daniel Calazans, se debruçaram sobre a

matéria e fizeram importantes sugestões,
acolhidas integralmente pela diretoria
da SONESP, que as irá sustentar junto
ao GTT. É importante afirmar que, a
despeito do firme propósito de defesa
dos pontos cruciais da regulamentação
de interesse dos nefrologistas, o grupo
é amplo e a SONESP tem apenas um
voto. Desde a gestão anterior, a SONESP
está trabalhando com grande afinco
visando aprovar a maioria das sugestões
propostas que equilibram a necessária
normatização com a viabilidade técnica e
econômico-financeira.

