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EDITORIAL

A Associação Brasileira de Enfermagem em Nefrologia (SOBEN), fundada em 1984, é uma
instituição com fins científicos, culturais e políticos que visa o desenvolvimento das práticas da
Enfermagem em Nefrologia no Brasil.

A SOBEN tem investido fortemente na formação de recursos humanos instrumentalizando
enfermeiros para a alta qualificação profissional frente à complexidade tecnológica e situação
de saúde dos pacientes. A organização de congressos e encontros nacionais e internacionais da
especialidade é  poderosa estratégia para cumprimento desta importante missão. O XIV
Congresso Brasileiro de Enfermagem em Nefrologia e II Simpósio Internacional de Enfermagem
em Nefrologia que aconteceu na cidade de Curitiba - PR de 14 a 17 de setembro de 2008,
tiveram como temática principal a prática da Enfermagem em Nefrologia baseada em evidência,
visando a segurança do paciente. Estes eventos foram históricos para os profissionais
participantes que tiveram oportunidades de compartilhar, com renomados convidados
internacionais, as melhores práticas de Enfermagem em Nefrologia. Verificou-se nestes encontros
o quanto os esforços científicos e tecnológicos de pesquisadores da área se contrapõem à
precariedade das Políticas Públicas no aspecto de prevenção da doença renal quando nos
comparamos com países desenvolvidos.

O Brasil tem hoje a terceira maior população em diálise do mundo, e esse número vêm
crescendo em média 9,4% ao ano. A incidência e prevalência médias nos últimos oito anos
foram de 141 e 468 pacientes por milhão de população, respectivamente. Atualmente as
principais causas da doença renal em nosso meio são hipertensão arterial (35,8%) e diabetes
mellitus (25,7%).

Acredita-se que grande número de pacientes com doença renal crônica terminal no Brasil
morrem antes mesmo de iniciar o tratamento dialítico. Inúmeros esforços estão sendo feitos
por profissionais da área e governo, para que o diagnóstico da doença possa ser estabelecido
precocemente e medidas ambulatoriais efetivas, sejam realizadas. O controle das principais
causas e o diagnóstico precoce da doença diminuem os custos do tratamento, assim como, a
morbidade e mortalidade durante o período dialítico.

Frente a estes dados entende-se que o papel das Universidades e das Associações de
Especialistas é imprescindível na divulgação de novos conhecimentos e na formação qualificada
de recursos humanos, para que medidas preventivas e de controle da doença possam ser
implementadas.

A realização de convênios e parcerias internacionais em projetos de pesquisa com outras
Sociedades de Enfermagem em Nefrologia como a Latino Americana, Portuguesa, Canadense,
Comunidade Européia e Americana, tem sido um facilitador para o intercâmbio de profissionais
que trazem a experiência de outros países nas diferentes fases do tratamento da doença renal.

Outra importante estratégia da SOBEN para a melhoria da qualificação profissional foi a de
divulgar a produção científica de Enfermagem em Nefrologia e para isto foi feita a parceria
com o conceituado periódico �Acta Paulista de Enfermagem� que tem publicado os trabalhos
e palestras apresentados nos eventos organizados pela SOBEN.

Acreditamos no avanço contínuo da SOBEN pois os esforços  imensuráveis das Diretorias
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anteriores, atual e futuras caminham sempre na direção da melhoria da qualidade da Enfermagem em
Nefrologia brasileira, tendo base o cenário nacional e internacional, sob a égide da competência, ética
e do amor ao próximo.
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