SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA
Fundada em 1960

Convite
A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), em parceria com a Sociedade Brasileira de
Hepatologia (SBH) e o Instituto Brasileiro do Fígado (IBRAFIG), gostaria de convidá-los para
participar do Registro Brasileiro para Eliminação da Hepatite C nas Unidades de Diálise.
Dados recentes do Censo de Diálise da SBN estimam uma prevalência de sorologia
positiva para Hepatite C de cerca de 3% - muito superior à prevalência da população geral.
Sabe-se que hepatite C eleva a mortalidade e diminui a sobrevida de pacientes em diálise. O
objetivo deste projeto é identificar os pacientes portadores de hepatite C em tratamento
dialítico no Brasil e tratá-los de acordo com o protocolo clínico vigente. O tratamento
atualmente disponível é seguro e eficaz em pacientes portadores de doença renal crônica em
estágio avançado e é custeado pelo Sistema Único de Saúde.
Cada estado da federação possui um Comitê responsável pelo projeto, que conta com
a participação de nefrologista, hepatologista e gestores públicos. Esse comitê dará o suporte
necessário às unidades de diálise que participarem do projeto.
As unidades de diálise que eliminarem o vírus da Hepatite C serão reconhecidas com
certificado e um selo da SBN, SBH e IBRAFIG.

Informações adicionais relacionadas à abordagem diagnóstica e ao tratamento, assim
como os objetivos do projeto, estão disponíveis no curso online, gratuito, de capacitação em
micro-eliminação de hepatite C.
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Curso de Capacitação em Micro-eliminação
de Hepatite C nas Unidades de Diálise
- Registro Brasileiro para Eliminação da Hepatite C em Unidades de Diálise
José A. Moura Neto
https://player.vimeo.com/video/479356568

- Hepatite C e Diálise - Abordagem Diagnóstica
Nathalia Pestana
https://player.vimeo.com/video/480814993

- Tratamento da Hepatite C no paciente em diálise
Maria Lúcia G. Ferraz
https://player.vimeo.com/video/477391976
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