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O setor de nefrologia pediátrica atende 

pacientes com doença renal crônica na 

Unidade de Diálise Pediátrica e há 22 

anos contribui com a assistência às 

crianças com doença renal dialítica.           

O setor oferece as duas modalidades de 

terapia de substituição renal:  

hemodiálise e diálise peritoneal, incluindo 

a capacitação dos cuidadores no 

programa de diálise peritoneal 

automatizada, que é realizada na 

residência dos pacientes. Desde a sua 

fundação aproximadamente 240 crianças 

de 0 a 18 anos foram submetidas ao 

tratamento hemodialítico na unidade de 

diálise pediátrica, sendo o transplante 

renal a causa mais frequente de saída do 

programa. Em março deste ano 

comemoramos a chegada dos novos 

residentes que ingressaram no primeiro 

ano na área de atuação em nefrologia 

pediátrica, e recebemos 6 máquinas 

novas Fresenius 4008S adquiridas pelo 

Hospital São Paulo, que proporcionou a 

substituição de todas as máquinas 

antigas de hemodiálise.  Desta forma, 

além de contribuirmos com a formação do 

residente para a prescrição de diálise e 

condução da doença renal crônica 

estágio V e suas comorbidades, estamos 

aptos a ofertar um tratamento 

diferenciado e de alta qualidade aos 

pacientes. Nesta fase difícil pela qual 

estamos passando, a chegada dos novos 

equipamentos trouxe uma experiência 

renovadora e estimulante na rotina da 

Unidade de Diálise, somado ao 

treinamento interno realizado em 23 de 

março unindo as equipes médicas e de 

enfermagem (foto 1). Estamos orgulhosos 

e gratos pela possibilidade de uma nova 

perspectiva que se manifesta no 

comprometimento com a melhoria 

contínua no cuidado e assistência aos 

pacientes pediátricos com doença renal 

crônica, e motivados, mesmo na 

pandemia, por podermos fazer a 

diferença no tratamento vital deste grupo 

de pacientes (foto 2).  

 

  
Foto-1 Treinamento interno realizado em 23 de março unindo as 

equipes médicas e de enfermagem 
Foto-2 Enf. Ilma Leão, Profa. Maria Cristina, Dra. Maria Luiza, Dra. Ana 

Lucia Abreu, Aux. Enf. Jaynes Leite e  Dra. Maria Cecilia Pignatari  
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