
Dia�do�Rim!
Pediatria e Nefrologia juntas na luta contra as doenças renais

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

Fabrício Afonso Silva, Nefroliga UFMG; Marcelo Tavares, Sociedade Brasileira de Nefrologia e Sociedade Brasileira 

de Transplantes de Órgãos; Celina Rezende, assistente social do Centro de Nefrologia da Santa Casa; Maria do 

Carmo Barros de Melo, presidente da Sociedade Mineira de Pediatria e Maria Goretti Penido, presidente do 

Departamento de Nefrologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Nefrologia
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A manhã da quarta-feira (9 de março) foi bastante 

movimentada na Estação de Metrô Lagoinha, em Belo 

Horizonte. Centenas de pessoas participaram das atividades 

do Dia Mundial do Rim, realizadas pelo Centro de Nefrologia 

da Santa Casa e pela Faculdade de Medicina da UFMG, 

representantes, na capital mineira, da Sociedade Brasileira 

de Nefrologia, a grande idealizadora do Dia do Rim em todo 

o Brasil. As atividades tiveram apoio da Sociedade Mineira 

de Pediatria (SMP).

Com o tema 'a prevenção da doença renal começa na 

infância', médicos nefrologistas, pediatras, assistentes 

sociais e residentes aferiram pressão arterial, mediram peso e 

estatura de crianças e também de adultos. Um questionário 

foi aplicado para avaliar a existência de fatores de risco. 

Palhaços interagiram com o público, entrando nos vagões do 

metrô e distribuindo cartilhas com orientações para reduzir o 

risco de se desenvolver uma Doença Renal Crônica (DRC).

Para Maria do Carmo Barros de Melo, presidente da SMP, a 

importância de um evento como o Dia Mundial do Rim está na 

conscientização da população e também dos profissionais de 

saúde para o acometimento renal. “O pediatra é o primeiro a 

atender uma criança e, muitas vezes, não mede pressão 

arterial, peso, altura e também não calcula IMC”, comenta 

Maria do Carmo. Marcelo Tavares, membro da Sociedade 

Brasileira de Nefrologia, acrescenta que existe uma falta de 

reconhecimento, por parte dos médicos e da população em 

geral, a respeito da doença renal que, segundo ele, é 

silenciosa. “Existem sinais que não podem passar despercebi-

dos, como inchaço nas pernas, no rosto, sangramento urinário 

e urina espumando muito”, explica o nefrologista. E o que é 

inadmissível para Marcelo é que alguns profissionais não têm 

o hábito de aferir a pressão arterial em crianças. “Por isso, pela 

primeira vez, dedicamos o Dia Mundial do Rim à infância, para 

chamar a atenção de que a doença renal pode se manifestar 

nesta época da vida, ainda mais com o crescente aumento da 

obesidade em crianças”, finaliza.

Educação para toda a família

Os pais de Bryan, de um ano e dois meses, Luciana de 

Souza Freesz e Wagner Da Silva levaram o menino para 

participar das ações no Metrô da Lagoinha. Para Luciana, a 

criança pequena não consegue demonstrar o que está 

sentindo, então os pais têm que estar sempre atentos. “Acabei 

de aprender que é bom dar bastante água para o Bryan, o que 

pode evitar a DRC e que a gente passe por esse aperto”. 

!Agenda�

1º Simpósio Brasileiro de Lesão Renal Aguda em Pediatria

Data: 01 e 02 de abril

Local: Associação Médica de Minas Gerais 

Informações: http://lraped.com 

6º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

Data: 14 a 16 de abril de 2016

Local: Minascentro - BH

Inscrições e informações: www.simposioreanimacao2016.com.br

VII Congresso Internacional de Saúde da Criança e do Adolescente

Data: 19 a 22 de maio

Local: Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia – Vitória/ES

Informações e inscrições: www.congressocisca.com.br

I Simpósio de Medicina do Esporte do Exercicio na Infância e Adolescência

Data: 18 junho 2016

Local: Auditório Hospital MATER DEI –Unidade SANTO AGOSTINHO

Público alvo: Médicos, e demais profissionais e acadêmicos da área de saúde (educadores físicos, fisioterapeutas , etc )

Vagas limitadas – 120 Participantes

II Jornada Científica Hospital de Olhos Rui Marinho

Data: 18 de junho

Local: Museu Inimá de Paula – R. da Bahia, 1201 – Centro/BH

Informações: 3273-3737

16º Congresso Brasileiro de Gastrointerologia Pediátrica

Data: 28 de junho a 1º de julho

Local: Centro de Convenções de Vitória – R. Constante Sodré, 117 a 157 – B. Santa Lúcia – Vitória/ES

Informações: www.gastroped2016.com.br

o Grupo 'Doutores Palhaços de Belo Horizonte' divertiram e alertaram 

os passageiros do metrô sobre a doença renal crônica

O pequeno Bryan e seus pais aprendem 

sobre a DRC

Entre 05 e 13 de março, a Praça da Estação foi iluminada de azul e vermelho, as cores do Dia Mundial do Rim 2016. 

Com o tema “A prevenção da Doença Renal começa na Infância”, a campanha deste ano teve como objetivo chamar a 

atenção da sociedade para a Doença Renal Crônica. 

Praça da Estação em Azul e Vermelho


