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Proporcionar os melhores cuidados de saúde ao doente renal é o propósito que une os participantes no Encontro Renal 2018, 
que junta nefrologistas, internos e enfermeiros, mas também especialistas de outras áreas, com destaque para a Cardiologia, 
a Diabetologia, a Medicina Geral e Familiar e a Reumatologia. A conferência inaugural do Prof. Jorge Cannata-Andía (pág.5) 
sobre o novo paradigma associado à via de sinalização intracelular Wnt na osteodistrofia renal foi um dos destaques do 
primeiro dia deste Congresso, que prossegue hoje com palestras sobre o papel da imagiologia na avaliação do complexo  
da esclerose tuberosa (pág.10), a abordagem dos fatores de risco modificáveis nos recetores de transplante renal (pág.12)  
e os novos genes na doença renal poliquística autossómica dominante (pág.14), entre outros temas

Cooperação entre profissionais  
dedicados à doença renal 



// NÚMERO RECORDE DE TRABALHOS 
Este XXXII Congresso da APEDT conta com a maior adesão de sempre em termos de trabalhos 
submetidos para apresentação por parte dos enfermeiros. Segundo Filipe Cristóvão, presidente 
da Comissão Científica, os 46 trabalhos escolhidos para apresentação abordam temas como a 
acreditação dos serviços; a diálise peritoneal; a esperança de vida dos doentes; os problemas 
associados à concomitância entre DRC e diabetes; as particularidades dos diferentes tipos de 
transplante renal; a experiência do tratamento hemodialítico em Angola; os desafios colocados 
à gestão do regime terapêutico; a adesão ao tratamento; o acolhimento nas unidades de 
hemodiálise; as questões técnicas da ultrafiltração; a violência doméstica em doentes renais;  
e a sobrecarga dos cuidadores.

«É fundamental garantir o trabalho 
de equipa entre os cuidados de 
saúde hospitalares e os cuidados 
de saúde primários, já que esta 

articulação funciona como uma ferramenta  
imprescindível no acompanhamento dos doen-
tes em geral e das pessoas com DRC em parti-
cular», salienta Pedro Carrapato, enfermeiro no 
Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e presidente 
do XXXII Congresso da APEDT. Com base nesse 
princípio, o programa desta edição visa poten-
ciar o debate das questões associadas à DRC 
de forma abrangente e inclusiva.

«Pretende-se que, no final do encontro, os 
participantes questionem se é possível melhorar, 
no seu quotidiano profissional, questões como a 
articulação de cuidados entre as diferentes áreas 
ou a aquisição de competências por parte dos 
doentes, que os capacitem e responsabilizem 
pelas decisões que tomam relacionadas com a 
sua saúde. Dado que as pessoas com DRC gerem 
grande parte da sua patologia no domicílio, esta 
última questão deve ser o grande objetivo das 
equipas de saúde», defende Pedro Carrapato. 

É neste contexto de formação que o Enf.º 
Fernando Vilares, presidente da APEDT, realça 
a conferência que debateu ontem, 22 de março, 
a temática da literacia em saúde, sob o mote 

«Saúde escolar: o impacto da educação para 
a saúde ao longo do ciclo vital». «Esta sessão 
visou demonstrar a importância do ensino 
quando prestamos cuidados de enfermagem 
aos doentes com insuficiência renal, assim como 
a relevância do trabalho de equipa para envolver 
o doente no seu projeto de saúde, tendo em 
vista a prevenção da doença e a promoção da 
saúde individual e coletiva», explica.

Lembrando que o Encontro Renal tem sido 
uma oportunidade por excelência para médi-
cos e enfermeiros partilharem, anualmente, o 
que de mais atual existe no tratamento da DRC, 
Fernando Vilares enfatiza que, na definição do 
programa do XXXII Congresso da APEDT, presi-

diu «a preocupação de incluir temas que deem 
aos enfermeiros a oportunidade de melhorar os 
conhecimentos que os ajudarão na satisfação 
das exigências colocadas no seu contexto social 
e profissional».

ABRANGÊNCIA TEMÁTICA 
Por seu turno, o Enf.º Filipe Cristóvão, presidente 
da Comissão Científica do XXXII Congresso da 
APEDT, reconhece que as expectativas para esta 
edição são elevadas, na medida em que houve 
uma forte adesão dos enfermeiros para a apre-
sentação de trabalhos, abrangendo um vasto 
conjunto de temáticas (ver caixa). «A problemá-
tica dos acessos vasculares continua a merecer 
a atenção de muitos autores, que valorizam os 
programas de avaliação e a prevenção de com-
plicações, evidenciando o papel dos enfermeiros 
na deteção precoce das disfunções dos acessos 
vasculares», exemplifica. 

Quanto ao programa científico, Filipe Cristó-
vão comenta também a conferência dedicada 
à literacia em saúde, «um tema cada vez mais 
pertinente, tendo em conta a complexidade 
do tratamento da DRC terminal e a perda de 
capacidades cognitivas de uma população cada 
vez mais envelhecida». Neste contexto insere- 
-se ainda a sessão sobre a qualidade de vida 
das pessoas com DRC, que decorreu ontem e 
destacou o papel dos programas domiciliários 
de hemodiálise. 

Em evidência no XXXII Congresso da APEDT 
estão também os seguintes temas: controlo 
da infeção em hemodiálise (23 de março, das 
11h00 às 11h30); gestão de uma unidade de 
Nefrologia hospitalar periférica (23 de março, 
das 11h45 às 12h30); resultados da formação 
pós-graduada dos enfermeiros (23 de março, das 
14h00 às 15h00); experiência da formação em 
Angola (23 de março, das 15h00 às 15h30), con-
sulta multidisciplinar de esclarecimento sobre 
as modalidades de tratamento substitutivo da 
função renal (24 de março, das 9h30 às 12h30) 
e a continuidade dos cuidados na comunidade 
(24 de março, das 14h00 às 15h30). 

Na base da definição do programa científico do XXXII Congresso da Associação Portuguesa de  
Enfermeiros de Diálise e Transplantação (APEDT) esteve a preocupação de apelar à articulação 
entre os diferentes profissionais que acompanham as pessoas com doença renal crónica (DRC), 
seja nos hospitais, nas unidades de diálise, nos cuidados de saúde primários ou no domicílio. 
Sandra Diogo

COMISSÕES ORGANIZADORA E CIENTÍFICA DO CONGRESSO DA APEDT: Enf.os Deolinda Grazina (vice-presidente da Comissão Organizadora – CO), 
Elisa Brissos (Comissão Científica – CC), João Casal, Margarida Reis (vogais da CO), Pedro Rodrigues (secretário-geral da CO), Fernando Vilares 
(presidente da APEDT), Filipe Cristóvão (presidente da CC), Jorge Melo (CC), Alexandre Pereira (vogal da CO), Miguel Sousa (CC), Clemente Sousa 
(CC) e Pedro Carrapato (presidente da CO). Ausente na fotografia: Enf.ª Maria Saraiva

// ARTICULAÇÃO DE CUIDADOS MULTIDISCIPLINARES 
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// OPORTUNIDADE PARA ATUALIZAR CONHECIMENTOS

O Encontro Renal 2018, que integra 
o XXXII Congresso da Sociedade 
Portuguesa de Nefrologia (SPN) e 
o XXXII Congresso da Associação 

Portuguesa de Enfermeiros de Diálise e Trans-
plantação (APEDT), é uma oportunidade exce-
cional para convívio, partilha de experiências 
e discussão sobre temas importantes no seio 
da comunidade de profissionais que tratam as 
pessoas com doença renal. O modelo global 
deste ano é muito semelhante ao do Encontro 
Renal 2017, que foi, reconhecidamente, muito 
bem-sucedido. Para os três dias do evento,  
delineámos um programa científico que abarca 
a grande maioria dos domínios da Nefrologia, 
desde a clínica à transplantação renal.

Não posso deixar de referir alguns momen-
tos altos, como a conferência do Prof. Jörgen  
Larsson, do Instituto Karolinska, em Estocolmo, 
no simpósio organizado pela Associação Na-
cional de Centros de Diálise (ANADIAL), que 
ontem abordou a gestão racional dos cuidados 
de saúde (pág.4). Destaco também a Conferên-
cia Inaugural, na qual o Prof. Jorge Cannata-
-Andía falou sobre o novo paradigma associado 
à via de sinalização intracelular designada por 
Wnt canónica e não canónica na osteodistro-
fia renal (pág.5). Outro tema sempre atual e 
que muito nos preocupa é a epidemiologia 
da doença renal crónica (DRC) em Portugal e 
na Europa (pág.6). Do Congresso da APEDT, 
saliento a intervenção da Enf.ª Susana Saruga 
sobre a literacia em saúde. O primeiro dia deste 
Encontro Renal culminou com um novo formato, 
mais informal, para a atribuição das bolsas e 
prémios da SPN, durante o qual foi servido um 
cocktail de boas-vindas. 

Já neste segundo dia de Congresso, 23 de 
março, o Prof. John Bissler, da Universidade do 
Tennessee, nos EUA, um dos maiores especia-
listas mundiais em esclerose tuberosa, aborda 
uma questão sempre importante para quem 
trata os doentes com angiomiolipoma renal – a 
valorização adequada dos aspetos imagiológi-
cos desta patologia (pág.10). Também neste 
dia, algo inovador e único acontecerá pela 
primeira vez a nível europeu – uma sessão da 
Young Nephrologist Platform, patrocinada por 

esta secção da ERA-EDTA, trará a Portugal uma 
jovem promessa (já bastante consolidada, aliás), 
a Prof.ª Emilie Cornec Le Gall, cuja conferência 
versará sobre um dos meus temas favoritos, 
a existência de mais genes responsáveis pela 
doença hereditária renal mais comum – a do-
ença poliquística renal autossómica dominante 
(pág.14). Quanto ao Congresso da APEDT, neste 
dia, saliento a intervenção sobre o papel de 
alguns organismos na prevenção da infeção 
em unidades de hemodiálise.

O terceiro e último dia é designado por Dia 
da Nefrologia de Ligação, refletindo a crescente 
necessidade de partilhar pontos de vista no 
tratamento dos nossos doentes comuns. Este 
ano, convidámos colegas da Diabetologia, da 
Cardiologia e da Reumatologia, sem esquecer 
a Medicina Geral e Familiar, que está na linha 
da frente dos cuidados de saúde (pág.20 a 26). 
A crescente importância da diabetes como  
doença sistémica reflete-se nas várias inter- 
venções sobre este tema. Outra patologia 
comum e transversal às especialidades envol-
vidas é a artrite reumatoide, cujas manifesta-
ções renais e sistémicas serão abordadas pelo  
Dr. Joaquim Polido Pereira, reumatologista no 
Hospital de Santa Maria, em Lisboa (pág.26).

Ainda no sábado, não posso deixar de sa- 
lientar o interessante painel de discussão que 
ocorrerá no Congresso da APEDT sobre a impor-
tante Consulta de Opções Terapêuticas Substi-
tutivas Renais, que foi enquadrada na Norma  
n.º 017/2011 da Direção-Geral da Saúde. Neste 
painel, os vários profissionais intervenientes 
falarão sobre a sua experiência neste contexto 
decisivo para que o doente possa tomar, cons-
cientemente, a opção que melhor preservará a 
sua qualidade de vida.

Resta-me agradecer ao Prof. Aníbal Ferreira e 
à restante Direção da SPN pela confiança depo-
sitada e pela valiosa ajuda na realização deste 
Congresso. De igual modo, agradeço à Comissão 
Organizadora pelo apoio incondicional e pelas 
importantes sugestões que permitiram enrique-
cer o programa científico. Agradeço também 
à indústria farmacêutica e aos prestadores da 
área de diálise pelo contributo e pelo apoio tão 
essencial para que este evento pudesse ter lugar.

Espero ter correspondido às vossas  
expectativas. Muito obrigado!

 // Edgar Almeida                                              
Presidente do Encontro Renal 2018

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONGRESSO DA SPN: Dr.ª Catarina Teixeira, Dr.ª Sónia Silva (vice-presidente), Prof. Edgar Almeida 
(presidente), Prof. Aníbal Ferreira (presidente da SPN), Dr. José Maximino (vice-presidente), Dr.ª Ana Cortesão Costa (secretária),  
Dr.ª Ana Paula Silva e Dr. Luís Falcão. Ausentes na fotografia: Drs. Mário Raimundo, Carla Simão, Ana Carina Ferreira e Sofia Jorge
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A DaVita Kidney Care é um fornecedor global de serviços de cuidados renais, operando em 11 países e prestando cuidados de 
saúde a mais de 184.000 doentes em cerca de 2300 centros de diálise em todo o mundo. A DaVita em Portugal presta serviços 
de cuidados renais a mais de 800 doentes em cinco centros em todo o país. A DaVita esforça-se por melhorar a qualidade de vida 
dos doentes, em coordenação com a equipa médica, através da inovação clínica e otimização dos resultados clínicos, estando 
essencialmente focada na prestação de serviços de saúde. O nosso objetivo é construir a maior comunidade de cuidados de saúde 
que o mundo alguma vez viu, inovando e agregando valor aos cuidados renais, ao mesmo tempo que procuramos ser um modelo 
a nível mundial para a prestação de cuidados.

Doentes renais crónicos (DRC) que aderem a hábitos de vida mais saudáveis, 
como seguir uma dieta amiga do rim, reduziram o seu risco de morte em 68 por 
cento (Ricardo, Anderson, Yang, et al. 2015). Ajude os seus doentes a valorizar 
a importância de uma dieta saudável, visitando a funcionalidade das receitas da 
DaVita, que apresenta mais de 30 receitas para cada estágio da insuficiência renal.

Ajude a melhorar a taxa de mortalidade 
dos seus doentes em 68% em incentivar 
um estilo de vida e dieta saudável.1

Encontre mais de 30 receitas 
em DaVita.PT/Receitas.

30+ receitas 
amigas do rim
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// CUIDADOS DE SAÚDE BASEADOS EM VALOR
Subordinado ao tema «Value-based healthcare 
in renal care», o simpósio-satélite promovido 
pela Associação Nacional de Centros de Diálise 
(ANADIAL) juntou profissionais de diferentes 
áreas para discutir o valor da prestação de 
cuidados que promovam a qualidade de vida 
dos doentes renais. Em análise esteve também 
o sistema de contratualização dos serviços 
de diálise à rede convencionada e o modelo 
português do preço compreensivo. Segue-se 
um resumo da participação de cada orador.

Paulo Ferreira (jornalista e moderador do simpósio), Prof.ª Marta Temido, Prof. Jörgen Larsson, Dr. Paulo Morgado (presidente da ARS Algarve, que 
proferiu a palestra de encerramento do simpósio), Jaime Tavares (presidente da ANADIAL, que falou na abertura), Dr. Pedro Ponce e Dr. César Silva

CRIAÇÃO DE VALOR EM SAÚDE  
«A maior parte dos profissionais de saúde tenta prestar cuidados baseados em valor para os doentes. Nos últimos anos, a discussão sobre este tema 
aprofundou-se, no sentido de conseguirmos melhorias a nível global. Por exemplo, a Suécia, normalmente, aparece no top 5 do ranking dos melhores 
sistemas de saúde e temos custos relativamente baixos. Pelo contrário, os EUA usam o dobro dos recursos, mas tal não se reflete em melhores cuidados 
de saúde. É por isso que a prestação de cuidados baseados em valor é tão importante e sustenta-se em três pilares fundamentais. Por um lado, os 
registos de qualidade, que já existem na Suécia há mais de 40 anos e têm sido cruciais na otimização dos recursos e na melhoria dos cuidados pres-
tados. Depois, a aposta na inovação, sendo que a investigação resultante da parceria entre hospitais, universidades e indústria farmacêutica permite 
utilizar o conhecimento da melhor forma. Por fim, a colaboração internacional é importante para uniformizarmos os modos de atuação, partilhando 
as experiências de cada país, um aspeto particularmente relevante para os países pequenos, como Portugal. Mas há outros caminhos a explorar, como 
a telemedicina, que será muito importante, e os incentivos económicos, que potenciam a melhoria de cuidados.» Prof. Jörgen Larsson, diretor dos 
departamentos de International Affairs e International Care do Karolinska University Hospital, em Estocolmo, Suécia

VANTAGENS DO MODELO PORTUGUÊS 
«O setor convencionado é fundamental ao desempenho do Serviço Nacional de Saúde na área da diálise. Com efeito, a oferta privada responde 
a cerca de 90% dos tratamentos de hemodiálise realizados no país. Também original é o modelo de relacionamento financeiro entre o parceiro 
convencionado e o financiador público que, desde 2008, assenta no pagamento por preço compreensivo, no contexto de uma estratégia de gestão 
integrada da doença aplicada à insuficiência renal crónica. Importa recordar que, antes, o doente renal tinha de se deslocar à clínica para o trata-
mento e ao hospital para levantar a medicação ou pedir exames, o que agora não acontece. No entanto, há sempre margem para melhorar. Por 
exemplo, seria muito útil incluir no preço compreensivo outras prestações, como o transporte dos doentes.» Prof.ª Marta Temido, subdiretora 
do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e ex-presidente da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS)

CONTINUAR O CAMINHO DA MELHORIA 
«O modelo de tratamento da DRC deverá continuar a progredir no sentido de uma abordagem integral, para que o prestador assuma plena 
responsabilidade sobre todo o ciclo de cuidados, maximize os benefícios clínicos do doente, sem descurar prioridades como a qualidade 
de vida, a satisfação com o tratamento, a segurança do mesmo e a prevenção da hospitalização. O atual modelo do preço compreensivo 
trouxe grandes vantagens para os doentes em termos de eficiência na prestação dos serviços, transparência nos resultados e homoge-
neização da qualidade dos cuidados em todo o país. No entanto, continua a existir uma fragmentação indesejável nos serviços prestados, 
como o primeiro acesso vascular e a dificuldade de realizar os exames de diagnóstico que não estão incluídos no preço compreensivo.» 
Dr. Pedro Ponce, nefrologista e diretor clínico de uma empresa do setor

OLHOS POSTOS NO FUTURO
«Os cuidados de diálise em Portugal têm estado entregues à iniciativa privada e esta é razão para  termos um tratamento de muito elevada 
qualidade, comprovado pelas baixas  taxas de morbilidade e mortalidade. A implementação do  modelo de preço compreensivo na pres-
tação dos serviços de diálise, incluindo outras componentes do tratamento, como a medicação, as análises, os exames complementares 
de diagnóstico e, mais recentemente, as cirurgias de acessos vasculares, teve enorme importância. Sendo certo que a atual rede de clínicas 
cobre as necessidades destes doentes, é também certo que existe espaço para o aparecimento de outras respostas, nomeadamente no 
domínio da diálise peritoneal. Igualmente inovadores são os programas que vamos desenvolver  ao nível da prevenção da doença renal e 
da dinamização do transplante de rim de dadores vivos, contribuindo para colocar Portugal entre os melhores do mundo também nesta 
área.» Dr. César Silva, vice-presidente da ANADIAL 
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A voz embargada pela emoção do Dr. António Cabrita (na foto, a intervir), diretor do 
Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar do Porto/Hospital de Santo António 
(CHP/HSA), foi o veículo da homenagem prestada pela Sociedade Portuguesa 

de Nefrologia (SPN) ao Dr. António Morais Sarmento, falecido a 29 de agosto de 2017.  
«Os principais traços da sua personalidade foram sempre a honestidade e o genuíno 
interesse e afeto pelas pessoas próximas. E, claro, o seu humor contagiante, mesmo nas 
situações críticas!», sublinhou António Cabrita, perante a assistência da sessão de abertura 
do Encontro Renal 2018, pontuada por muitos rostos comovidos.

O atual diretor do Serviço de Nefrologia do CHP/HSA recordou o percurso do seu 
antecessor, que também dirigiu o Departamento de Medicina deste hospital e foi 
sócio fundador e presidente da SPN e da Sociedade Portuguesa de Transplantação.  
«O Dr. Morais Sarmento foi uma referência médica, ética e humana, e um amigo para 
todos nós», afirmou António Cabrita. Na sessão de abertura participaram ainda o Prof. 
Edgar Almeida (presidente do Encontro Renal 2018), o Prof. Aníbal Ferreira (presidente 
da SPN), o Enf.º Pedro Carrapato (presidente do XXXII Congresso da Associação Portu-
guesa de Enfermeiros de Diálise e Transplantação – APEDT) e o Enf.º Fernando Vilares 
(presidente da APEDT) – na foto, sentados, da esq. para a dta. 

// VIA DE SINALIZAÇÃO Wnt NO METABOLISMO ÓSSEO

A conferência inaugural do Encontro 
Renal 2018, ontem realizada, teve 
como mote a mudança de paradigma 

na compreensão do processo de diminuição 
da formação óssea nas pessoas com doença 
renal crónica (DRC). O conferencista foi o Prof. 
Jorge Cannata-Andía, diretor da Unidade 
de Gestão Clínica de Metabolismo Ósseo do 
Hospital Universitário Central das Astúrias, 
em Oviedo, Espanha. Segundo este preletor, o 
novo paradigma nesta área dá conta de que a 
diminuição da remodelação óssea nos doentes 
com DRC, concretamente aqueles que fazem 
diálise, não se deve apenas aos tratamentos 
que diminuem a paratormona (PTH), hormona 
que regula o cálcio, e aos efeitos naturais da 
fisiologia em geral, ligados ao envelhecimento. 

«Sempre se disse que, quando se verifica 
uma sobrecarga de cálcio nos doentes em diá-
lise, a PTH reduz e considerávamos que assim 
acontecia porque esses doentes tinham sido 
submetidos a tratamentos que favorecem 
essa diminuição da PTH», enquadra o tam-

bém professor catedrático de Nefrologia na 
Universidade de Oviedo. No entanto, estudos 
recentes dão conta de que, «provavelmente, 
o tecido ósseo diminui a sua formação logo 
desde o início da DRC, através do aumento 
dos inibidores da via de sinalização Wnt, que 
é fundamental na formação do tecido ósseo».

Jorge Cannata-Andía lembra que a calcifica-
ção dos vasos e a mineralização óssea come-
çaram por ser entendidas como fenómenos 
naturais, que seguiam direções opostas. Porém, 
estudos clínicos e experimentais demonstra-
ram que os doentes que mais calcificam são 
aqueles que perdem mais tecido ósseo, pelo 
que teria de haver uma explicação para esta 
relação causal, além dos efeitos da idade avan-
çada. 

Na procura de razões científicas para o que 
o osso desmineralize, chegou-se à via de sina-
lização Wnt, uma via que facilita a formação 
de osso, e às suas proteínas inibidoras: a escle-
rostina, a DKK1 e a Sfrps. «O aumento da ação 
inibidora da via de sinalização Wnt será outra 

das razões pelas quais encontramos tantos 
doentes com DRC e formação óssea baixa, sem 
que tivéssemos, até agora, explicação para este 
fenómeno», conclui Jorge Cannata-Andía. 

// HOMENAGEM AO  
DR. MORAIS SARMENTO

As novidades do Portuguese Journal of 
Nephrology and Hypertension (PJNH), a 
publicação científica que a SPN edita regu-

larmente desde 1987, foram ontem apresentadas 
pela sua executive editor, Dr.ª Ana Azevedo. Para 
começar, o corpo editorial, que é liderado pelo 
Dr. José Vinhas, o editor-in-chief, foi reforçado com 
novos membros – a Dr.ª Carina Ferreira e a Prof.ª 
Karina Soto juntaram-se aos associate editors, fi-
cando responsáveis por artigos de revisão, e o 
Prof. Joaquim Calado passou a ser CME (continuing 
medical education) editor da rubrica Quizz, função 
que partilhará com a Dr.ª Helena Sousa. 

O PJNH está em constante evolução, tendo em 
vista a prossecução da missão proclamada no pri-
meiro editorial pelo seu fundador, o Prof. Serafim 
Guimarães: «Servir». Nessa perspetiva, e tendo em 
vista a vertente formativa, foi criado um novo quizz, 
com um formato diferente e centrado nas tubulo-
patias, uma área que, segundo Ana Azevedo, «está 
um pouco esquecida pela Nefrologia». «Estas são 
doenças raras, nem sempre facilmente identificadas. 
Abordar esta matéria na nossa revista científica vai 
contribuir para que os nefrologistas ganhem algum 
interesse pelas tubulopatias.» Este novo quizz inte-
gra a revista já desde a primeira edição deste ano, 
publicada no final de março. 

Gorada mais uma tentativa de indexação à Pub-
Med/MEDLINE, o editorial board não desiste do 
objetivo de indexação do PJNH numa grande base 
de dados internacional. Por isso, neste momento, «as 
baterias estão apontadas» para a Embase e a SCOPUS, 
segundo anuncia Ana Azevedo. 

// NOVIDADES DO PJNH
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«A Plataforma GID é um instrumento de registo dos fluxos dos doentes 
crónicos que foi aplicada à gestão da DRC no âmbito do preço com-
preensivo. É o único registo individualizado dos doentes que iniciaram 
tratamento substitutivo da função renal que abarca o período de 2010 até 
ao presente, revelando-se uma fonte valiosa de dados relativos ao fluxo 
dos doentes neste período. No âmbito das minhas funções no grupo de 
peritos que apoia a Comissão Nacional de Acompanhamento da Diálise 
(CNAD), que tem competências específicas ligadas à epidemiologia e à 
prevenção da DRC, tive o privilégio de analisar esta enorme base de dados 
que inclui 31 325 indivíduos registados, dos quais 19 222 são doentes 
incidentes a partir de 1 de janeiro de 2010. O primeiro objetivo desta 
análise foi validar a base de dados da Plataforma GID, comparando-a 
com os dados do Gabinete de Registo da SPN. A nossa análise permitiu 
constatar que a discrepância entre os dois registos era pouco significativa. 

Um dos aspetos mais significativos da base de dados da Plataforma 
de Gestão Integrada da Doença foi a possibilidade de calcular a  
sobrevivência da população dialisada aos 90 dias, a um ano e no final 
do período de observação de sete anos. Os resultados da nossa análise 
permitiram confirmar que a mortalidade global da população portuguesa 
em diálise é sobreponível à dos registos de outras sociedades europeias 
com dados individualizados. A Plataforma GID é um instrumento que 
poderá ser útil para além da simples gestão administrativa da popula-
ção dialisada. Além de ser a única base de dados individualizada que 
cobre o período entre 2009 e a atualidade, poderá ter uma enorme 
potencialidade para estudos clínicos, desde que seja alvo de algumas 
melhorias e que a introdução dos dados seja rigorosa e auditada.» 
Prof. Edgar Almeida, diretor do Serviço de Nefrologia do Hospital 
Beatriz Ângelo, em Loures

«Many publications report on the number of patients suffering 
from chronic kidney disease (CKD) in Europe that aren’t treated with  
dialysis or a kidney transplant. However, the European CKD Burden 
Consortium is the first large scale study on the CKD prevalence in 
the general population across Europe in which the comparability of 
CKD prevalence across studies was increased by, for instance, using 
the same definition based on one eGFR (estimation of the glomerular 
filtration rate) equation (i.e. CKD EPI equation). Within this study, 
data from 19 general population studies from 13 European countries 
were collected. The adjusted CKD prevalence (i.e. CKD stages 3–5) 
varied between 1% in central Italy and 5,9% in northeast Germany. 
In the age group 65-74 years, the adjusted CKD prevalence (i.e. CKD 
stages 3–5) varied between 4,1% in Switzerland and 25,5% in north 
east Germany, with Portugal having an adjusted CKD prevalence of 
24,7%. This means that, in Portugal, the number of patients suffering 
from CKD is among the highest in Europe. 

The substantial variation in risk factors for CKD such as in the prev-
alence of diabetes mellitus, obesity, raised blood pressure, physical  
inactivity, current smoking and salt intake per day may likely cause the 
international differences in CKD prevalence. Furthermore, both the 
heterogeneity in study methods to assess CKD prevalence as well as the 
international differences in the implementation of lifestyle measures 
will contribute to the observed variation in CKD prevalence. About the 
prevention of CKD and its complications, ideally, it needs to focus on the 
level of the general population and to those at high risk, i.e. both people 
who are at increased risk of developing CKD (e.g. people with diabetes) 
and people with CKD who are at risk of developing complications of 
CKD. Various stakeholders such as policy makers, health practitioners 
and the food industry should be involved to prevent important risk 
factors for CKD.» Vianda Stel, MD, epidemiologist at the European 
Renal Association-European Dialysis and Transplant Association 
(ERA-EDTA) registry. This conference was supported by Diaverum

// EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA RENAL CRÓNICA
Na sessão dedicada à epidemiologia da doença 
renal crónica (DRC), foram apresentados os 
resultados de 2017 do Registo do Tratamento 
da Doença Renal Crónica Terminal da SPN, os 
destaques do European CKD Burden Consor-
tium (primeiro estudo de larga escala sobre a 
prevalência da DRC na Europa), bem como as 
mais-valias da Plataforma de Gestão Integrada 
da Doença (o único registo individualizado dos 
doentes que iniciaram tratamento substitutivo 
da função renal que abarca o período de 2010 
até ao presente). Segue-se a síntese do que foi 
abordado por cada um dos intervenientes.  

PLATAFORMA DE GESTÃO INTEGRADA DA DOENÇA (GID)

EPIDEMIOLOGY OF CKD IN EUROPE

Prof. Edgar Almeida, Dr.ª Vianda Stel 
e Dr. Fernando Macário
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«Segundo os dados do Registo do Tratamento da Doença Renal Cró-
nica Terminal (DRC-V) da SPN, no ano passado, 2 372 doentes iniciaram 
tratamento substitutivo da função renal (TSFR), menos 34 do que em 
2016. Destes, 2 113 iniciaram hemodiálise (HD), número que reduziu 
em 93 face ao ano de 2016. Contudo, esta variação mínima na incidên-
cia mantém a tendência de estabilização que se tem verificado desde 
2011, quando o registo foi de 2 143. Já a prevalência da HD mostra um 
abrandamento. Em relação às outras técnicas substitutivas da função 
renal, o número de doentes que iniciaram diálise peritoneal em 2017 
aumentou ligeiramente, em relação ao período homólogo anterior (de 
215 para 228), acontecendo o mesmo com o número de doentes que 
realizaram transplante renal como primeiro tratamento (de 25 para 31). 

O número de doentes em DP no final de 2017 aumentou cerca de 5% 
em relação a 2016, enquanto o de doentes em HD aumentou apenas 
1,25% globalmente. O crescimento desta técnica nos centros hospitalares 
foi superior ao dos centros periféricos. Em relação a 2016, a incidência 
de doentes terminais tratados com DP variou pouco: subiu de 20,76 
por milhão de habitantes (pmp) para 22,12 pmp. Se atendermos ao 
número específico de doentes com DRC-V que cumpre este programa, 
vemos que ascendeu de 720 para 756. Contas feitas, 123 unidades de HD,  
25 unidades de DP e 9 de transplante renal disponibilizaram os seus 
dados a nível nacional, numa taxa de resposta de 100%.

Em termos globais, no final de 2017, o número de doentes a realizar 
HD ascendia a 11 985 e em DP estavam 756. A idade média dos doentes 
em DP tem vindo a subir desde 2007 a, agora, aproxima-se dos 68 anos 

em todo o país e dos 70 anos na região centro. Já os doentes de idade 
mais avançada, sobretudo acima dos 80 anos, têm uma prevalência 
muito elevada de HD. O número de transplantes renais continua em rota 
ascendente – passou de 513, em 2016, para 527, em 2017. A doação em 
vida também subiu significativamente em 2017, mais 14%. No entanto, os 
resultados ainda não alcançam o recorde conseguido em 2009, quando 
se realizaram 593 transplantes de rim em Portugal.

Os dados do ano passado mostram um agravamento na taxa de do-
entes a iniciarem HD por cateter venoso central (CVC) e observam-se 
diferenças importantes no padrão de acessos vasculares em diferentes 
zonas do país, com taxas mais elevadas de fístula arteriovenosa (AV) no 
norte, de próteses no sul e de CVC na Madeira. Nos doentes prevalentes, 
a taxa de fístula AV estabilizou e o uso de CVC aumentou ligeiramente 
para 16,5%. O registo de 2017 permite identificar ainda que a diabetes 
(32,2%) e a hipertensão arterial (15%) continuam a ser as principais causas 
da DRC nos doentes que iniciam tratamento dialítico. 

A taxa de mortalidade dos doentes com DRC é de 13,03% e considera- 
-se estável desde 2010. Nas pessoas que fazem HD, a taxa de mortalidade 
mantém-se estável, mas diminuiu nas pessoas que fazem DP. As principais 
causas de morte dos doentes em diálise são as doenças cardiovasculares 
(24,5% nos doentes em HD e 43,2% nos doentes em DP) e as infeções 
(23% nos doentes em HD e 29,5% nos doentes em DP).» Dr. Fernando 
Macário, assistente hospitalar graduado de Nefrologia no Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra, coordenador do Registo do 
Tratamento da Doença Renal Crónica Terminal da SPN 

CRESCIMENTO DA DIÁLISE PERITONEAL E DA HEMODIÁLISE HOSPITALAR NO REGISTO DO TRATAMENTO DA DRC 2017 

// NEFROPATIA IgA LIDEROU DIAGNÓSTICOS  
POR BIÓPSIA RENAL EM 2017 

Seguindo a tendência de cerca de 800 
biópsias renais realizadas anualmente, 
que se vem a verificar desde 2013, no ano 

passado, foram registados cerca de 890 proce-
dimentos, somando um total de 7 230 desde 
que foi criado o Registo Nacional de Biópsias 
Renais da SPN. Ainda assim, 2017 ficou marcado 
por uma mudança: ao contrário do que suce-
deu em 2016, em que a esclerose segmentar 
e focal (ESF) estava no topo dos diagnósticos 
através de biópsia renal, no ano passado, esse 
lugar foi ocupado pela nefropatia IgA, tanto na 
população adulta, como em idade pediátrica. 

Estes foram alguns dos dados apresentados 
ontem pela Dr.ª Helena Sousa, coordenadora 
da Região Sul do Registo Nacional de Biópsias 
Renais e nefrologista no Centro Hospitalar 
de Lisboa Central/Hospital Curry Cabral, que 
resumem a colaboração de todos os Serviços de 
Nefrologia do país. Caracterizando os doentes 
intervencionados, a especialista referiu que a 
maioria das biópsias (62%) foi realizada entre 
os 18 e os 65 anos, sendo a idade média de 
53 anos, e, principalmente, em indivíduos do 

sexo masculino (56%). Como resultado destes 
procedimentos, 18% dos diagnósticos foram 
de nefropatia IgA, 12% de ESF e 10% de nefrite 
lúpica, «confirmando o padrão que se vem a 
desenhar já há algum tempo», comentou  
Helena Sousa. 

Na faixa pediátrica, a média de idades dos 
doentes a quem se realizou biópsia renal foi de 
13,4 anos e os dois diagnósticos mais frequentes 
foram a nefropatia IgA (30,5%) e a nefrite lúpica 
(27,7%), tendo-se registado 11% de lesões mí-
nimas e 11% de ESF. Já nas pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos, a nefropatia dia-
bética (13%), a ESF (11%) e a glomerulonefrite 
crescêntica pauci-imune (10%) foram as pato-
logias mais diagnosticadas através de biópsia 
renal. Helena Sousa realçou ainda o «aumento 
do número de biópsias realizadas com histologia 
de nefropatia diabética, que passou de 3,2%, 
em 2009, para 8,3%, em 2017, a maioria das 
quais em homens (43% versus 26% em mulhe-
res). Neste caso, a idade média dos doentes foi 
de 61 anos e a realização da biópsia deveu-se, 
sobretudo, à proteinúria (68%)». 
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// PRÉMIOS DO ENCONTRO RENAL 2018

A Dr.ª Clara Dias, vencedora do prémio de melhor comunicação oral 
em Nefrologia básica, com Rui Dias, da Amgen (à esq.), e o Prof. Edgar 
Almeida, presidente do Encontro Renal 2018

O vencedor de uma das bolsas, Dr. Hugo Fernandes Diniz,  
com a Dr.ª Inês Aires, tesoureira da SPN

MELHORES COMUNICAÇÕES ORAIS: 
Diálise peritoneal: «Diálise Peritoneal Incre-
mental: uma possibilidade a considerar?» – 
Dr.ª Joana Santos (Hospital do Espírito Santo 
de Évora), et al.
Hemodiálise: «Intradialytic arrhythmias and 
its association with clinical, analytic and dialy-
sis parameters: what should we know?» – Dr.ª 
Catarina Pereira Eusébio (Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro/Hospital São Pedro 
de Vila Real), et al. 
Nefrologia básica: «Cysteine disulfide stress is a 
common mechanism in kidney injury associated 
to metabolic inflammation models» – Dr.ª Clara 
Dias (CEDOC, NOVA Medical School/Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade Nova de 
Lisboa), et al.
Nefrologia clínica: «Autosomal dominant tu-
bulointerstitial kidney diseases: a single center 
five-year cohort» – Dr.ª Joana Gameiro (Centro 
Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria 
– CHLN/HSM), et al.
Transplantação: «Cold ischemia time is a major 
determinant of kidney function after transplanta-
tion from uncontrolled circulatory death donors 
with Abdominal Normothermic Oxygenated 
Recirculation support» – Dr. Hugo Fernandes 
Diniz (Centro Hospitalar de São João, Porto – 
CHSJ), et al.

MELHORES COMUNICAÇÕES ORAIS EM  
NEFROLOGIA DE LIGAÇÃO: 
Hemodiálise: «Fatores de risco de fraturas  
ósseas em doentes prevalentes em hemodiá-
lise» – Dr.ª Patrícia Matias (NephroCare de Vila 
Franca de Xira), et al.
Nefrologia clínica:

  «Contrast-induced acute kidney injury in patients 
with suspected scute stroke» – Dr. Luís Falcão 
(Hospital Beatriz Ângelo, Loures), et al.

  «Gla-rich protein como um novo marcador 
de calcificações vasculares numa população 
de diabéticos com doença renal crónica» –  
Dr.ª Ana Paula Silva (Centro Hospitalar Uni-
versitário do Algarve/Hospital de Faro), et al.

  «Limitações do ajustamento da taxa de 
filtração glomerular estimada para a área de 
superfície corporal em adolescentes com 
excesso de peso e obesidade» – Dr.ª Rute Baeta 
Baptista (Centro Hospitalar de Lisboa Central/ 
/Hospital de Dona Estefânia), et al.

BOLSAS SPN:
  Dr. Hugo Fernandes Diniz (CHSJ), para estágio 
de 2 meses no Hospital do Rim, em São Paulo, 
Brasil, na área da ecografia do aloenxerto renal.

  Dr.ª Diana Cascais de Sá (Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra), para estágio de  
3 meses no Columbia University Medical Cen-
ter do New York Presbyterian Hospital, na área 
da histopatologia renal. 

  Dr.ª Joana Martins (Hospital Garcia de Orta – 
HGO), para estágio de 3 meses no Hospital do 
Rim, na área da transplantação renal. 

  Dr.ª Joana Rego Silva (HGO), para estágio de  
6 meses no Hospital Hammersmith, em Lon-
dres, na área das doenças glomerulares (3 me-
ses) e da morfologia renal (3 meses).

  Dr. Miguel Bigotte Vieira (CHLN/HSM), para 
estágio de 3 meses no Boston´s Brigham and 
Women´s Hospital, EUA, na área da transplan-
tação renal. 

  Dr.ª Carla Moreira (Centro Hospitalar do Porto/ 
/Hospital de Santo António), para estágio de  
3 meses na Mayo Clinic de Rochester, Min-
nesota, EUA, na área da Nefrologia Clínica. 

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO:
«The relationship between skeletal muscle cha-
racteristics and mineral bone disorder in dialysis 
patients following exposure to an intradialytic 
exercise program» – Prof. João Viana (Centro de 
Investigação em Desporto, Saúde e Desenvol-
vimento Humano do Instituto Universitário da 
Maia), et al.NOTA: estes quatro trabalhos serão apresenta-

dos amanhã, sábado, entre as 10h20 e as 11h00, 
um tempo dedicado às melhores comunicações 
de Nefrologia de Ligação.

NOTA: estes cinco trabalhos foram apresenta-
dos ontem, num tempo especialmente dedi-
cado às melhores comunicações orais. 

PRÉMIO DaVita:
«Dialysis catheter malfunction» – Dr.ª Maria  
Marques, et al. (NephroCare Portugal)

PRÉMIO JACINTO SIMÕES (APOIO  
FRESENIUS):
«BP Reduction, Kidney Function Decline, and 
Cardiovascular Events in Patients without CKD» –  
Dr.ª Rita Magriço, et al. (HGO)

PRÉMIO LILIANA PINHO (APOIO DIAVERUM):
Dr.ª Teresa Santos (Hospital Pedro Hispano, em 
Matosinhos)

PRÉMIO NEFROPATIAS HEREDITÁRIAS 
(APOIO SHIRE):
«Síndrome hemolítica urémica atípica associada 
a nova mutação no gene CD46» – Dr.ª Sofia Mar-
ques (Hospital Pedro Hispano, Matosinhos), et al.

PRÉMIO RAUL MARTINS (APOIO BAXTER):
«Phase angle predicts arterial stiffness and vas-
cular calcification in peritoneal dialysis patients» 
- Prof. Manuel Pestana, et al. (CHSJ)

 PRÉMIO TERESA AZEVEDO (APOIO ROCHE):
«Caffeine consumption and mortality in chronic 
kidney disease» – Dr. Miguel Bigotte Vieira 
(CHLN/HSM)

PRÉMIO TRATAMENTO DA ANEMIA NA DRC 
(APOIO VIFOR PHARMA):
«Anemia refratária em doente renal crónica 
em programa regular de hemodiálise: uma 
causa rara para uma manifestação frequente» –  
Dr. José Agapito Fonseca (CHLN/HSM), et al. 
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O Dr. António Jordão, diretor-geral da Vifor Pharma (à dta.), entregou 
o prémio «Tratamento da anemia na DRC» ao Dr. José Agapito 
Fonseca, autor principal do trabalho vencedor

// NOVO PRÉMIO NA ÁREA DA ANEMIA RENAL
Com o apoio da Vifor Pharma, a Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN) lançou um novo prémio para o Encontro Renal 2018. 
Intitula-se «Tratamento da anemia na IRC» e visa distinguir trabalhos de Nefrologia Clínica que contribuam para um conhe-
cimento mais aprofundado e uma melhor abordagem da problemática da anemia nos doentes com insuficiência renal 
crónica. O trabalho vencedor da primeira edição, que foi conhecido ontem na cerimónia de entrega dos prémios do 
Encontro Renal 2018, tem o título «Anemia refratária em doente renal crónica em programa regular de hemodiálise: 
uma causa rara para uma manifestação frequente» e é da autoria dos seguintes nefrologistas do Centro Hospitalar 
Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria: Dr. José Agapito Fonseca, Dr.ª Joana Monteiro Dias, Dr.ª Joana Gameiro,  
Dr. Tiago Marques, Dr.ª Sofia Jorge e Prof. José António Lopes. Em entrevista, o Prof. Aníbal Ferreira, presidente  
da SPN, explica as razões que motivaram a criação deste prémio.

Sandra Diogo

// Qual o impacto da anemia na vida dos do-
entes com insuficiência renal crónica (IRC)?
Cerca de 75% dos doentes com IRC têm de ser 
tratados com estimuladores da eritropoiese e 
quase sempre com reposição de ferro, que, nos 
doentes em diálise, é quase exclusivamente feita 
por via endovenosa. É esta a estratégia existente 
atualmente para compensar as diferentes formas 
de anemia que estes doentes apresentam. O dé-
fice de estimulador da eritropoiese e de ferro 
são as principais causas deste problema, mas 

há outras, como a inflamação crónica, as perdas 
digestivas, a quantidade de sangue que fica no 
circuito extracorporal da diálise ou as colheitas 
de sangue para as análises mensais. Ou seja, es-
tamos a falar de doentes que têm um balanço 
negativo relativamente importante em termos 
de ferro e, eventualmente, de sangue circulante.

// Daí a importância da criação deste prémio?
Sem dúvida. É a primeira vez que a SPN, com o 
apoio da Vifor Pharma, atribui um prémio mono-
temático sobre o tratamento da anemia. Apesar 
disso, trata-se de uma distinção abrangente, sem 
uma delimitação muito específica. Pretende-se 
fazer um apelo a todos os Serviços e Unidades de 
Nefrologia, e mesmo de outras especialidades, 
como Endocrinologia, Cardiologia e Reumato-
logia, que participam neste nosso Congresso no 
sábado, dia dedicado à Nefrologia de ligação, 
no sentido de apresentarem abstracts sobre o 
tratamento da anemia. Este é um prémio que 
faz sentido lançar agora, visto que estão a surgir 
novidades na terapêutica destes doentes.

// Como foi escolhido o trabalho vencedor?
Após a avaliação da Comissão Científica da SPN, 
foi premiado com um valor pecuniário (e, ob-
viamente, relevante valor curricular) o melhor 
trabalho sobre o tratamento da anemia no con-
texto da insuficiência renal em apresentação 
neste Encontro Renal 2018. 

// A anemia nos doentes com IRC é uma área 
que ainda carece de muita investigação?
Esta área carece de investimento na medida 
em que, após uma certa estabilização na úl-

tima década, estão a surgir novos fármacos e 
novas classes terapêuticas que abrem espaço 
para a otimização do tratamento da anemia. 
Estas novidades serão particularmente relevan-
tes no âmbito da ligação da Nefrologia com a 
Cardiologia e a Reumatologia. Partilhamos, em 
muitos aspetos, o tratamento dos doentes com 
IRC e temos, frequentemente, casos de anemia 
crónica e multifatorial, quer seja pelo défice de 
eritropoietina, pela insuficiência renal, pela infla-
mação crónica, pela medicação ou por carências 
nutricionais. 

// Que outras novidades estão a surgir no 
âmbito da anemia renal?
Os estudos mais importantes em curso centram-
-se nos fatores indutores de hipoxia. É nesta 
investigação que muitos centros nacionais e 
muitas clínicas de diálise em Portugal estão 
envolvidas atualmente, participando em en-
saios clínicos internacionais, aleatorizados, 
com dupla ocultação. Também os efeitos da 
terapêutica com diferentes fórmulas de ferro 
endovenoso está atualmente em análise, com 
alguns resultados preliminares publicados, 
muito promissores. 

// PARCERIA POR UMA BOA CAUSA 
Consciente do impacto que a anemia tem na vida dos doentes com insuficiência renal, a Vifor Pharma decidiu juntar-se à Sociedade Portuguesa 
de Nefrologia para apoiar trabalhos clínicos ou de investigação nesta área, como explica o seu diretor-geral, Dr. António Jordão.

«Desde a sua fundação que a Vifor Pharma tem centrado o seu esforço de investigação e desenvolvimento (I&D) na área do ferro e no seu metabolismo.  
A anemia ferropriva, em todas as suas dimensões, e a anemia renal em particular, são uma prioridade para a Vifor Pharma enquanto líder global na área  
da Nefrologia e dos complexos de ferro. A parceria com a academia e as sociedades científicas faz parte da nossa abordagem estratégica de I&D, que se 
centra no esforço continuado para aprofundar o conhecimento científico. O apoio ao prémio “Tratamento da anemia na IRC” enquadra-se neste desígnio  
de continuamente aprofundar o conhecimento sobre esta importante morbilidade do doente com insuficiência renal crónica.»

«Este é um prémio que faz 
sentido lançar agora, visto 
que estão a surgir novidades 
na terapêutica para a anemia 
no doente renal»

Prof. Aníbal Ferreira
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«OS INIBIDORES DA mTOR REPRESENTAM UM AVANÇO 
EXTRAORDINÁRIO NO TRATAMENTO DO TSC»  
A conferência «Imaging AML in TSC», 
patrocinada pela Novartis, tem como preletor 
o Prof. John Bissler, diretor do Serviço de 
Nefrologia Pediátrica do Bonheur Children´s 
Hospital e do Serviço de Nefrologia do 
St. Jude Children’s Research Hospital, em 
Memphis, nos EUA. Em entrevista à SPN News, 
o especialista explica que a ressonância mag-
nética tem um papel fundamental na deteção 
dos angiomiolipomas (AML), tal como os 
inibidores da proteína alvo da rapamicina em 
mamíferos (mTOR) no controlo do crescimento 
destes tumores, em doentes com complexo da 
esclerose tuberosa (TSC, na sigla em inglês). 

// Quais os maiores desafios do complexo 
da esclerose tuberosa (TSC) na atualidade?
Encontrar médicos que conheçam verdadeira-
mente esta doença é um dos principais desafios. 
Como é um problema raro (um caso em cada 
seis mil pessoas), é importante que os médicos 
se mantenham atualizados sobre os avanços 
e as novas terapêuticas que vão surgindo, de 
modo a evitar procedimentos errados, como 
remover desnecessariamente um rim. Outro 
grande desafio é encontrar médicos que tra-
balhem de forma coordenada para consegui-
rem dar resposta aos múltiplos aspetos do TSC. 
Por fim, existe medicação eficaz e que pode 
ser muito útil, mas é difícil encontrar quem a 
saiba prescrever.

// Se não for controlada precocemente, esta 
patologia tem consequências graves, sobre-
tudo a nível renal…
Sim, os doentes com TSC perdem a função renal 
mais depressa do que a restante população. 
Apercebemo-nos disto quando eu e o Dr. Chris-
topher Kingswood, consultor de Nefrologia nos 
Brighton and Sussex University Hospitals NHS 
Trust, no Reino Unido, olhámos para a incidência 
de doentes com menos de 50% da função renal 
em Inglaterra, a chamada doença renal crónica 
(estádios 3 a 5), e descobrimos que a curva dos 
doentes com TSC ocorria 30 anos antes, quando 
comparada com a restante população. Além 
disso, estes doentes também têm maior risco 
de desenvolver anormalidades a nível renal, 
como os angiomiolipomas [AML]. 

// Qual a incidência dos angiomiolipomas nos 
doentes com TSC?
Estes tumores são muito frequentes nos doen-
tes com TSC. Se se fizer exames imagiológicos 
em estudos pós-morte nos indivíduos até aos 
18 anos de idade, cerca de 80% apresentarão 
algum tipo de lesão e o mesmo acontece nos 
adultos. Apesar disso, os médicos não seguem 
as guidelines internacionais no sentido de fazer 
exames de rotina para identificar estes casos.  
O diagnóstico precoce do TSC é fundamental, até 
porque existe terapêutica farmacológica. Mas, 
como esta é uma doença rara, muitos médicos 
não a conhecem e adotam procedimentos que 
não são adequados. 

// A seu ver, sendo um dos autores com mais 
publicações nesta área e participações em 
ensaios clínicos, quais têm sido os maiores 
avanços científicos nos últimos anos?
Houve várias descobertas importantes, como 
os inibidores da mTOR, que, além de serem 
eficazes no tratamento do TSC, demonstra-
ram ser seguros nos estudos de longo prazo 
e ainda provaram ser úteis nos doentes que 
desenvolveram tumores renais, cerebrais, le-
sões na pele, doenças pulmonares e epilepsia. 
No início, houve algum receio face a estes fár-
macos, mas, hoje em dia, parecem ser muito 
seguros e eficazes. A eficácia e a segurança a 
longo prazo da terapêutica com inibidores da 
mTOR são avanços extraordinários.

// Como descreve o mecanismo de ação dos 
inibidores da mTOR?
As proteínas, codificadas para os genes do TSC, 
ajudam a controlar/desacelerar o seu cresci-
mento, que é muito forte. Se o doente perder 
um gene, ainda tem o outro para ajudar a con-
trolar o crescimento, mas o que pensamos que 
acontece nos angiomiolipomas é que a função 
copiadora também fica afetada, daí que o seu 
crescimento já não seja controlado. A boa no-
tícia é que os inibidores da mTOR conseguem 
voltar a regular esse percurso adequadamente.  
Os tumores não só param de crescer como, 
quase sempre, diminuem.

 9H00-9H25 

«Os inibidores da mTOR, 
que, além de serem eficazes 
no tratamento do TSC, 
demonstraram ser seguros 
nos estudos de longo prazo e 
ainda provaram ser úteis nos 
doentes que desenvolveram 
tumores renais, cerebrais, 
lesões na pele, doenças 
pulmonares e epilepsia»

10 // 23 de março de 2018

23 DE MARÇO (6.ª FEIRA)



// Os inibidores da mTOR podem ser encarados 
como fármacos preventores do AML?
A grande questão é de que forma se pode 
suprimir a manifestação do AML e os inibi-
dores da mTOR foram aprovados para uso em 
doentes com TSC. Por isso, as manifestações 
típicas ao longo do tempo podem não ocorrer 
em crianças medicadas com estes fármacos. 
Neste sentido, temos de prestar atenção aos 
ensaios clínicos com doentes que já estão a 
decorrer. Para além de ajudarem a tratar vários 
tipos de cancro, sabemos que os inibidores da 
mTOR também podem ajudar a controlar as 
convulsões nos doentes com TSC. Claro que 
existem efeitos secundários. Por exemplo, po-
dem causar úlceras, mas são facilmente tratá-

veis, e também podem alterar a quantidade de 
lípidos no sangue. No entanto, também existe 
a vantagem de se poder reduzir ou mesmo 
interromper temporariamente a medicação, 
já que não existe evidência de que não volte 
a funcionar quando retomada. 

// Aludindo ao tema da sua conferência no 
Encontro Renal 2018, qual é o papel dos exa-
mes imagiológicos no diagnóstico do AML 
nos doentes com TSC?
A melhor técnica imagiológica neste âmbito é 
a ressonância magnética, uma vez que cerca de 

«Para além de ajudarem  
a tratar vários tipos de 
cancro, sabemos que os  
inibidores da mTOR também 
podem ajudar a controlar  
as convulsões nos doentes 
com TSC»

30% dos doentes com TSC terão, pelo menos, 
porções de angiomiolipoma pobres em gor-
dura, o que as torna invisíveis numa ecografia. 
Recomendamos a realização de ressonância 
magnética a cada um a três anos porque estes 
tumores continuarão a crescer em cerca de três 
quartos dos doentes, mesmo durante a vida 
adulta. Quanto maior for o tumor, maior será o 
risco de hemorragia. Assim, se a lesão tiver cerca 
de três centímetros ou mais e estiver a crescer, 
a recomendação vai no sentido de utilizar um 
inibidor da mTOR para reduzir o tamanho do 
tumor. 
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// ATENÇÃO ÀS MANIFESTAÇÕES DO TSC 
Realçando que o diagnóstico do TSC é clínico, o Prof. John Bissler salienta que é essencial os 
médicos estarem atentos às manifestações desta patologia, que podem ser várias. Neste 
sentido, «é necessário estar alerta para os sinais dermatológicos e oftalmológicos, mas 
também para fatores como convulsões, atraso no desenvolvimento ou problemas nos  
pulmões e nos rins», recomenda este nefrologista norte-americano, lembrando que já teve 
doentes cujo diagnóstico só foi realizado após os 50 anos. É também neste contexto que John 
Blisser frisa a importância de existirem instituições como a Associação de Esclerose Tuberosa 
em Portugal, na medida em que «ajudam a estabelecer o contacto entre doentes e médicos, 
facilitando o diagnóstico e o tratamento».
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OPINIÃO

OPINION

DADOS A LONGO PRAZO SOBRE A DOENÇA DE FABRY

MODIFIABLE RISKS IN KIDNEY TRANSPLANT

Desde 2001 que existem tratamentos 
aprovados para a doença de Fabry e 
que se direcionam especificamente para 

a sua fisiopatologia. Ao longo destes 17 anos 
foram-se acumulando muitos dados e evidên-
cias sobre a eficácia, a efetividade e a segurança 
destes fármacos. No que diz respeito à eficácia e 
à segurança, já existem alguns dados resultantes 
do seguimento a longo prazo, isto é, cerca de 
dez anos, nomeadamente a nível renal. 

Até há pouco tempo, existiam apenas dois 
fármacos disponíveis no mercado (analgidase-
-alfa e analgidase-beta), ambas as formulações 
atuando como terapêutica de substituição  
enzimática. Ambas as enzimas têm como meca-
nismo de ação a substituição da normal função 
da alfa-galactosidase A – a enzima deficitária na 
doença de Fabry –, permitindo a degradação 
do substrato acumulado. Existe já uma ampla 
evidência sustentando a sua eficácia a longo 
prazo, com estabilização da função renal ou 
atraso na progressão da doença renal na grande 
maioria dos doentes. 

Renal transplantation is the best treat-
ment for end-stage renal disease since 
it is associated with a higher patient’s 

survival and better quality of life than dialysis 
techniques. Despite short-term results of renal 
transplantation have steadily improved during 
the last decades thanks to the introduction of 
new drugs to prevent or treat acute graft rejec-
tion episodes, the improvement of long-term 
results has been less pronounced. The main 
reasons for late graft failure are patient’s death 
and chronic rejection.

The diagnosis of chronic antibody-medi-
ated rejection (ABMR) in renal transplants 
is based on the combination of histological 
damage observed in a graft biopsy and the 
presence of anti-HLA donor-specific anti-
bodies (DSA). During the last decade, the 
development of new techniques based on 
Luminex technology to evaluate the presence 
of anti-HLA DSA has allowed to characterize 
this condition. The presence of preformed 
anti-HLA DSA due to blood transfusions, 
pregnancies or previous transplants as well 
as the presence of de novo anti-HLA DSA 

Em 2017, foi aprovado um terceiro fármaco, 
o migalastat, pertencente a uma nova classe 
farmacológica (chaperones). Trata-se de uma 
molécula que vai estabilizar a enzima que está 
deficitária, mas que alguns doentes ainda pro-
duzem, a alfa-galactosidase A. 

Esta ligação e estabilização permite recupe-
rar a conformação nativa da alfa-galactosidase 
A e facilita o seu transporte adequado para os 
lisossomos, o que contribui para o restabele-
cimento da atividade enzimática da proteína 
mutante e para a redução da acumulação 
de glicolipídeos em células dos órgãos.

A grande vantagem deste fármaco para o 
doente é a administração oral, já que as outras 
terapêuticas para a doença de Fabry são aplica-
das por via endovenosa. Mas a experiência com 
o migalastat é ainda muito reduzida, além de que 
não é adequado para todos os doentes. Ainda não 
dispomos de tantos dados quanto a terapêutica de 
substituição enzimática, mas os primeiros dados a 
nível renal parecem indicar também a capacidade 
de atrasar a progressão da doença renal. 

detected after transplant has been widely 
associated with late graft failure.

Until recently, there were no clinical trials to 
evaluate whether treatment of chronic ABMR 
could improve the outcome of this condition. 
Unfortunately, the combination of intravenous 
immunoglobulins with rituximab and treatment 
with bortezomib failed to demonstrate any 
benefit. Additionally, conflicting results were 
reported with the complement inhibitor eculizu-
mab. Waiting for new therapies to treat chronic 
ABMR, different policies have been conducted 
to prevent its appearance. In many centers, pa-
tients with positive virtual cross-match (pres-
ence of anti-HLA DSA in pre-existing sera) to 
potential donors are not transplanted, avoiding 
the ulterior development of ABMR. For highly 
sensitized patients, with a low chance to find 
a compatible donor, different programs have 
been developed.

Finally, new anti-HLA DSA has been associated 
with non-adherence to immunosuppressive 
drugs or drug minimization. Since immunosup-
pressive drugs are associated with well-known 
toxicities (infections, cancer and increased car-

// Dr. Patrício Aguiar // Internista no Centro 
Hospitalar Lisboa Norte (CHLN)/Hospital de Santa 
Maria // Membro do Centro de Referência em 
Doenças Metabólicas Hereditárias do CHLN // 
Preletor da conferência «Resultados a longo prazo 
do tratamento da doença de Fabry – evidência 
disponível», apoiada pela Shire 

// Francesco Moreso Mateos, PhD  // Chief of 
the Renal Transplant Unit, Nephrology Department, 
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
 // Speaker in the conference «Pratical 
recommendations for long-term management of 
modifiable risks in kidney transplant recipients», 
supported by Astellas

 9H30 – 9H55 

 10H00 – 10H25  

diovascular risk) an interesting debate exists in 
the transplant community to evaluate when 
and to what extend immunosuppression can 
be minimized. 
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OPINIÃO

NOVIDADES DAS GUIDELINES KDIGO 2017 VERSUS 2009

A atualização das guidelines de 2017 da 
KDIGO (Kidney Disease: Improving Glo-
bal Outcomes) consiste numa revisão 

seletiva das guidelines anteriores, publicadas 
em 2009. Foram atualizadas 15 recomendações 
dirigidas ao diagnóstico e ao tratamento da 
doença mineral e óssea associada à doença 
renal crónica (DMO-DRC). Entre estas novas 
recomendações salienta-se:

  A avaliação da densidade mineral óssea por 
densitometria óssea é preditora de fraturas 
em todos os estádios da DRC. Há utilidade 
nesta avaliação se os resultados modifica-
rem a abordagem terapêutica; 

  O tratamento com bifosfonatos já não obriga 
a realização de biópsia óssea prévia. A im-
possibilidade de realizar esta biópsia não 
deve impedir a prescrição de tratamento 
anti-reabsorção, se este estiver indicado; 

  O tratamento da DMO-DRC deve basear-se 
na avaliação seriada e em conjunto do cálcio 
(Ca), do fósforo (P) e da paratormona (PTH), 
dada a interdependência destes parâmetros 
laboratoriais; 

  Os níveis de fósforo devem ser reduzidos 
em direção ao valor normal, mas não se 
recomenda o tratamento preventivo; 

  Nos estádios 3a-5D, a hipercalcemia deve 
ser evitada; 

  Nos doentes dos estádios 3a-5D tratados 
com captadores de P, deve reduzir-se o uso 
destes captadores com cálcio. O excesso de 
exposição ao cálcio exógeno em adultos 
pode ser prejudicial, em todos os estádios 
da DRC; 

  Nos doentes dos estádios 3a-5 que não 
fazem diálise, o calcitriol e os análogos 
da vitamina D não estão indicados. Esta 
recomendação baseia-se nos resultados 
dos ensaios clínicos PRIMO e OPERA.

Com base na recomendação 4.1.6, que su-
gere a restrição de captadores de P com cálcio, 
nesta conferência, será apresentada a evidência 
científica que contribuiu para esta atualização, 
tal como o papel do oxihidróxido sucroférrico, 
um captador de P não cálcico e à base de ferro. 
Este fármaco tem uma ligação eficaz aos fosfa-
tos, independente do potencial de hidrogénio 
iónico (pH), com uma eficácia não inferior ao 
sevelamer e a vantagem de o doente necessitar 
de menor número de comprimidos por dia. Por 
todas estas razões, o oxihidróxido sucroférrico 
tem maior potencial para promover a adesão 
terapêutica. 

// Prof.ª Teresa Adragão // Nefrologista no 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/Hospital de 
Santa Cruz // Preletora da conferência «Atualizações 
das guidelines KDIGO 2017 em DMO-DRC», apoiada 
pela Vifor Pharma 

 12H00 – 12H25 
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// QUESTÕES PARA OS JOVENS NEFROLOGISTAS
Na sessão da Young Nephrologist Platform, que pertence à European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), vão 
a debate os novos genes na doença renal poliquística autossómica dominante, o acesso a bases de dados internacionais e os critérios de submissão 
de artigos científicos para publicação. Os três oradores enviaram para a SPN News os resumos que se seguem das suas preleções.

IDENTIFICATION OF NEW GENES IN ADPKD
«Since the identification of the two most frequent causative genes of autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) – i.e., PKD1 and PKD2, 
encoding polycystin 1 and 2 –, more than 20 years ago, genetic studies have uncovered a large part of the key factors that underlie the phenotype 
variability. The Genkyst study, involving all the nephrologists of public and private centers in the western part of France, highlighted that PKD1 
patients could be further delineated in two groups:  truncating mutations portending a worse renal prognosis than non-truncating mutations, with 
respective median ages at end-stage renal disease (ESRD) of 55 versus 67 years. In 7 to 10% of the ADPKD patients, no mutation in PKD1 or PKD2 
are identified. A large study involving over 300 families from United States and Europe led to the identification of a third gene, GANAB, encoding 
glucosidase II subunit-α. Mutations in this gene are associated with a maturation defect of polycystin-1, causing mild polycystic kidney disease 
with preserved kidney function. Polycystic liver disease in GANAB patients can however be severe, requiring liver resection or transplantation. Until 
now, 35 pedigrees have been identified. Very recently, a new gene, DNAJB11, also involved in protein maturation, has been identified in genetically 
unresolved ADPKD patients. The identification of these new genes expands our understanding of the etiology of polycystic kidney disorders with 
implications for genetic counseling, prognostic assessment, and therapeutic management.» Emilie Cornec Le Gall, PhD, Nephrology, Hemodi-
alysis and Kidney Transplantation Department of University Hospital Center La Cavale Blanche, in Brest, France

COMO ACEDER A GRANDES BASES DE DADOS INTERNACIONAIS
«Estas bases de dados contêm informação detalhada sobre um elevado número de indivíduos. O seu acesso permite efetuar trabalhos 
científicos com informação que seria quase impossível de recolher em tempo útil e ter acesso a dados de um maior número de doentes 
com a mesma patologia. Ao testarem hipóteses de investigação, estas bases de dados conduzem frequentemente à realização de ensaios 
clínicos que avaliem, de modo prospetivo, a mesma hipótese. São ainda importantes em situações nas quais não seja exequível e/ou ético 
realizar ensaios clínicos aleatorizados. Nesta sessão, serão indicados exemplos de bases de dados internacionais que se encontram dispo-
níveis e será também explicado o procedimento para solicitar o acesso aos dados (gratuito, em alguns casos). Destacar-se-á a importância 
de formular corretamente a pergunta de investigação e o modo de avaliar a relevância clínica dos resultados, considerando as limitações 
presentes e os resultados estatísticos. A par dos conceitos teóricos, serão dados exemplos concretos de estudos efetuados pelos preletores, 
que foram aceites para comunicação oral e póster da American Society of Nephrology Kidney Week 2017 e publicados em revistas como 
a Diabetes Care e o Clinical Journal of the American Society of Nephrology.» Dr. Miguel Bigotte Vieira, interno de Nefrologia no Centro 
Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria, e Dr.ª Rita Magriço, nefrologista no Hospital Garcia de Orta, em Almada

PUBLICAÇÕES – O QUE UM EDITOR GOSTA DE LER? 
«O processo que começa com a receção de um artigo e termina com a sua publicação ou rejeição compreende muitas etapas. Enquanto editores, 
socorremo-nos de critérios estabelecidos que nos ajudam nesse processo e há conselhos que se podem dar aos autores sobre aquilo com que nós, 
editores, contamos quando recebemos um artigo – dicas que podem diminuir o trabalho do editor, o que aumenta a probabilidade de um artigo ser 
aceite, não só a nível nacional, mas também, e principalmente, para uma revista internacional. Os artigos devem respeitar as normas da publicação, em 
termos de dimensão, número de figuras, referências bibliográficas, etc., que diferem de revista para revista. É também importante que o autor conheça 
a revista em causa e perceba o que já foi publicado, para não submeter casos que já foram publicados várias vezes, ou temas de artigos originais já 
abordados anteriormente. Também relevante é o idioma, concretamente o inglês. Se queremos publicar um artigo numa revista internacional, faz 
sentido encaminhá-lo para um editor de inglês antes de o submeter. Explicar, no abstract, porque optamos por escrever este case report ou inserir um 
título chamativo são outras notas relevantes. Mas o que um editor gosta mesmo é de ler um artigo perfeito.» Dr.ª Ana Azevedo, editora-executiva 
do Portuguese Journal of Nephrology and Hypertension e nefrologista no Centro Hospitalar de Setúbal/Hospital de São Bernardo

 14H00 – 15H00 

Dr.ª Rita Magriço e Dr. Miguel Bigotte Vieira  Dr.ª Ana Azevedo e Prof.ª Emilie Cornec Le Gall
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// OTIMIZAR A INIBIÇÃO DO SRAA NOS CASOS DE DRC E IC
A colaboração entre nefrologistas e cardiologistas no tratamento dos doentes com doença renal crónica (DRC) e insuficiência cardíaca (IC) estará em 
destaque no simpósio-satélite promovido pela Vifor Pharma, que se focará na otimização da inibição do sistema regina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA). Como explanado nas sínteses abaixo, especialistas das duas áreas vão discutir a melhor abordagem terapêutica num momento em que 
surgem resultados promissores com novas moléculas, como o patirómero, no controlo da hipercaliemia.

 16H30 – 17H55 

IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR
«A modulação do SRAA com inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), antagonistas do 
recetores da angiotensina II (ARA II) ou antagonistas dos recetores dos mineralocorticoides reduz a protei-
núria, tem o potencial de atrasar a progressão da DRC em doentes com diabetes e diminui a mortalidade 
e as hospitalizações em doentes com IC. Doses mais elevadas de inibidores do SRAA são mais eficazes, 
mas, frequentemente, a hipercaliemia impede-nos de rentabilizar as terapêuticas disponíveis para estas 
patologias. A colaboração entre a Nefrologia e a Cardiologia é fundamental na abordagem destes doen-
tes de elevada complexidade e muito comuns em Portugal, onde uma elevada prevalência de DRC, IC e 
múltiplas comorbilidades condiciona, muitas vezes, a abordagem terapêutica.» Dr. Fernando Macário, 
moderador do simpósio e nefrologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

VISÃO DA CARDIOLOGIA SOBRE O TRATAMENTO DA HIPERCALIEMIA
«Existem fármacos, nomeadamente os inibidores do SRAA, que, ao longo dos últimos 30 anos, demons-
traram ser capazes de influenciar a evolução da IC, atrasando a sua progressão e até, em algumas situa-
ções, revertendo-a. Todos eles tendem, só por si, a aumentar os níveis de potássio no sangue, a chamada 
hipercaliemia. Por outro lado, 30 a 40% dos doentes com IC crónica também sofrem de insuficiência renal, 
diabetes e/ou hipertensão arterial, outros fatores de risco para a hipercaliemia. Todos estes aspetos conju-
gados fazem com que tenhamos, muitas vezes, de diminuir as doses ou mesmo interromper estes fármacos 
modificadores da doença, impedindo o doente de usufruir dos benefícios proporcionados pelas doses má-
ximas dos inibidores do SRAA, nomeadamente a diminuição da mortalidade. Até há pouco tempo, tratar a 
hipercaliemia crónica era muito complicado. Estão a surgir fármacos cujos resultados preliminares são muito 
interessantes. Por serem seguros e bem tolerados pelos doentes, permitem-nos usar, em doses adequadas, 
as moléculas que vão, melhorar o prognóstico da IC.» Prof.ª Cândida Fonseca, coordenadora da Clínica 
de Insuficiência Cardíaca do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/Hospital São Francisco Xavier

CHANGING THE PARADIGM OF HYPERKALAEMIA TO ENABLE RAASi THERAPY
«In patients with renal and cardiac disease, inhibition of the renin angiotensin aldosterone system (RAASi) 
with angiotensin inhibitors, angiotensin receptor blockers or mineralocorticoid receptor antagonists blockers 
has significant benefits. Various studies have shown that in chronic kidney disease (CKD) patients RAASi 
reduces proteinuria and slows progression of kidney disease in diabetics. In cardiology patients RAASi have 
been shown to reduce mortality and hospitalizations in those with heart failure (HF) and maximal doses 
have been shown to be far more effective than lower doses.  However the use of RAASi is complicated by 
hyperkalemia, especially in patients with CKD. Thus hyperkalaemia commonly prevents the appropriate 
use of RAASi in patients with CKD and HF, leading physicians to lower the dose or discontinue these life-
saving medications. There is now new medications for hyperkalemia control, one of them is patiromer, that 
has demonstrated its efficacy in allowing the use of RAASi in patients with kidney and cardiac disease.»  
David Bushinsky, MD, chief of the Nephrology Unit at Strong Memorial Hospital, New York, EUA

APOSTA EM TERAPÊUTICAS MODIFICADORAS DO RISCO
«Em Portugal, há uma elevada prevalência de DRC e um aumento dos doentes com IC, o que dificulta 
a otimização da terapêutica em ambas as patologias, sobretudo com fármacos moduladores do 
SRAA. No entanto, o paradigma está a mudar e o objetivo deixou de ser atingir apenas os alvos tera-
pêuticos, mas também modificar o risco, tendo em consideração que a DRC é um grande marcador 
de risco cardiovascular. Neste contexto, é muito importante a interligação da Nefrologia com outras 
especialidades médicas que abordam os doentes com DRC e várias comorbilidades, mas também 
aumentar o conhecimento sobre as novas moléculas, como o patirómero, que permitem rentabi-
lizar melhor as terapêuticas modificadoras do risco cardiovascular, caso dos inibidores do SRAA.»  
Dr.ª Patrícia Branco, nefrologista no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/Hospital de Santa Cruz 
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// MAIS-VALIAS DOS CALCIMIMÉTICOS NO TRATAMENTO 
DO HIPERPARATIROIDISMO SECUNDÁRIO
O simpósio-satélite promovido pela Amgen  
vai discutir as abordagens terapêuticas para 
o hiperparatiroidismo secundário (HPTS), 
nomeadamente o papel dos novos calcimi-
méticos, com destaque para o etelcalcetido. 
Seguem-se os resumos do que vai ser referido 
por cada orador deste simpósio moderado 
pelos Profs. Aníbal Ferreira e João Frazão. 

ANTIGOS E NOVOS CALCIMIMÉTICOS NO TRATAMENTO DO HPTS 
«O HPTS é uma complicação muito frequente e relevante da doença renal crónica (DRC), estando associado ao aumento do risco de fraturas 
e da mortalidade por causas cardiovasculares. O tratamento clássico incide em vitamina D ativa e captadores do fósforo, mas a descoberta 
do recetor sensível ao cálcio permitiu desenvolver um novo grupo de fármacos direcionados para o tratamento do hiperparatiroidismo – os 
agentes calcimiméticos. O cinacalcet foi o primeiro desses fármacos e conta já com mais de dez anos de experiência na Europa. Existe evidên-
cia robusta de que efetivamente reduz a paratormona (PTH) e ajuda também no controlo dos níveis de cálcio e fósforo, para além de existir 
evidência sugestiva de benefícios a outros níveis, como na redução do risco de fraturas, do risco cardiovascular e de calcificações vasculares. 
Mais recentemente, surgiu um novo calcimimético, o etelcalcetido, que constitui um avanço no tratamento do HPTS, nomeadamente por ser 
de administração endovenosa e aplicado durante as sessões de hemodiálise. Isto significa não só maior comodidade para o doente, mas tam-
bém uma garantia de adesão ao tratamento. Por outro lado, alguns ensaios randomizados demonstraram evidência de maior eficácia do etel-
calcetido, quer em comparação com placebo quer com cinacalcet, com tolerabilidade semelhante. A experiência clínica aponta para que esta 
nova molécula seja até mais bem tolerada, mas falta comprovar se estas mais-valias se vão traduzir em melhores outcomes para o doente.»  
Dr. Luciano Pereira, nefrologista no Centro Hospitalar de São João, no Porto

CAUSAS DA FALÊNCIA TERAPÊUTICA
«Existem três tipos de fármacos para controlar o HPTS: os captadores de fósforo, a vitamina D e os calcimiméticos, sendo que todos eles apre-
sentam desafios. Nos captadores de fósforo, o principal problema prende-se com a adesão ao tratamento. Diversos estudos demonstram que 
entre 30 a 40% dos doentes não seguem a terapêutica de forma correta. Já no que diz respeito à vitamina D, administrada na forma ativa para 
regular a libertação da PTH, ao promover a absorção de cálcio, proporciona não só um aumento dos níveis de cálcio como também incrementa 
a absorção de fósforo, levando à hiperfosfatemia e à hipercalcemia. Quanto aos calcimiméticos, importa realçar que a sua eficácia não é obtida 
totalmente nos doentes cuja PTH está muito elevada e que, quando utilizados no início do tratamento, torna-se necessário medir a PTH com 
muita frequência para ter a certeza de que a medicação está adequada. Por outro lado, uma vez que estes fármacos tendem a diminuir os 
níveis de cálcio e fósforo, é preciso estar alerta para que esse decréscimo não seja demasiado acentuado. Ou seja, é importante administrar os 
calcimiméticos conjuntamente com vitamina D para corrigir esse problema. Reconhecida a eficácia do etelcalcetido no decréscimo da PTH, no 
estudo COSMOS, uma investigação prospetiva de três anos com 7 000 doentes de 20 países europeus, incluindo Portugal, tentámos perceber 
os motivos pelos quais 19% dos doentes tinham deixado de tomar este calcimimético e a razão revelou-se surpreendente e desaconselhada: 
atingidos os valores de PTH desejados, o fármaco foi suspenso, em vez de se reduzir a sua dose.» Prof. Jorge Cannata-Andía, diretor da 
Unidade de Gestão Clínica de Metabolismo Ósseo do Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo

DESAFIOS DOS NOVOS TRATAMENTOS: CASOS CLÍNICOS
«A utilização do calcimimético etelcalcetido na prática clínica tem-se revelado favorável para os doentes. Trata-se de um fármaco que constitui uma boa  
alternativa às formulações de toma oral, sendo eficaz e seguro, mas que exige atenção a algumas particularidades, sobretudo quando se administra a doen-
tes anteriormente tratados com cinacalcet. Ou seja, é preciso antecipar que nem sempre a resposta é aquela que prevemos e, principalmente, no período 
de tempo que prevemos, sendo aconselhável esperar, pelo menos, seis meses antes de concluir que a conversão de fármaco foi ou não eficaz. Os doentes 
que têm melhores resultados com o etelcalcetido são aqueles que nunca foram tratados com um calcimimético e que não têm valores extraordinaria-
mente altos de PTH, já que estes, provavelmente, só ficarão controlados com cirurgia. Dois outros aspetos merecem ser realçados: a importância do siner-
gismo terapêutico entre o etelcalcetido e a vitamina D ativa, e a necessidade de fazer ajustes posológicos graduais, evitando alterações bruscas de dose.»  
Dr. Jorge Dickson, nefrologista no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/Hospital de Santa Cruz 

Dr. Luciano Pereira, Dr. Jorge Dickson, Prof. Jorge Cannata-Andía, 
Prof. Aníbal Ferreira (moderador) e Prof. João Frazão  

(moderador) – da esq. para a dta.

 18H00-19H25 

Revista informativa da SPN // 17 



OPINIÓN

// DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS MAT

GAMOPATÍAS MONOCLONALES  
EN LA ENFERMEDAD RENAL

A importância de um rápido diagnóstico 
diferencial das microangiopatias trom-
bóticas (MAT) é o mote da conferência 

do Dr. Manuel Praga, diretor do Serviço de 
Nefrologia do Hospital Universitário 12 de 
Octubre, em Madrid, que tem o apoio da  
Alexion. A MAT são desordens «agressivas e 
graves» e definem-se pela presença de anemia 
microangiopática hemolítica, que envolve o 
«aumento da enzima lactato desidrogenase 
[LDH] e a existência de esquizócitos no sangue 
periférico, sendo acompanhada por tromboci-
topenia e mau funcionamento de órgãos, entre 
eles os rins», explica o preletor. 

Segundo Manuel Praga, a suspeita de MAT, 
baseada nas características atrás descritas, 
«deve desenhar-se de forma bastante rápida 
– em poucas horas». Depois, deve-se iniciar 
o diagnóstico diferencial entre as diferentes 
categorias de MAT, que têm alguma sobrepo-
sição clínica, colocando entraves à sua correta 
identificação. Acresce que ainda não há um 
consenso geral sobre a classificação das MAT. 
Contudo, «a maioria das guidelines identifica, 
pelo menos, quatro categorias».

Bajo el término gammapatías monoclo-
nales (GM) se engloban un conjunto de 
enfermedades que se caracterizan por la 

proliferación de un clon de linfocitos B o células 
plasmáticas que sintetizan y segregan una inmu-
noglobulina monoclonal o uno de sus compo-
nentes (cadenas ligeras o pesadas). El espectro 
de patologías, manifestaciones clínicas y efectos 
adversos sobre la salud y supervivencia de estas 
entidades no solo se relaciona con la prolife-
ración celular neoplásica, sino también con el 
daño que puede llegar a causar el depósito de 
estas proteínas monoclonales en diferentes  
órganos (especialmente a nivel renal), o a través 
de mecanismos patogénicos más complejos 
que incluyen fenómenos de autoinmunidad, 
inflamación y fibrogénesis.

De acuerdo a los criterios propuestos por el 
International Myeloma Working Group se dis-
tinguen las siguientes entidades: gammapatía 
monoclonal de significado incierto (MGUS), 
smoldering mieloma, mieloma sintomático y 
plasmocitoma. Aproximadamente un 60% de 

Uma delas é a púrpura trombocitopénica 
trombótica (PTT), que afeta o sistema nervoso 
central através de convulsões, disfunções neu-
rológicas e outras. Na ótica de Manuel Praga, «é 
fulcral estabelecer ou excluir o diagnóstico de 
PTT – realizado pela medição da atividade do 
gene ADAMTS13 –, na medida em que se trata 
de uma indicação urgente de plasmaferese». 
Outro tipo importante de MAT é a síndrome 
hemolítica urémica (SHU), cuja principal causa 
é a infeção gastrointestinal provocada pela bac-
téria Escherichia Coli, que produz toxinas do tipo 
Shiga. «Esta é uma síndrome muito comum em 
crianças e faz-se acompanhar por insuficiência 
renal aguda. O prognóstico é, em geral, favorá-
vel e a terapêutica standard é o suporte renal.»

Está descrita ainda a chamada SHU secundá-
ria, que se associa a uma longa lista de causas 
que inclui o consumo de drogas, patologias 
oncológicas ou doenças sistémicas. O orador 
defende que «uma boa história médica, um bom 
exame físico e a bioquímica em geral forne-
cem dados suficientes para se poder excluir, 
rapidamente, a maior parte dos casos de SHU 
secundária e tratar a infeção que causa a doença 

todas ellas corresponden a MGUS, estimándose 
el riesgo de transformación en mieloma múlti-
ple en un 1% anual. El mecanismo patogénico 
principal de la nefropatía asociada al mieloma es 
la precipitación intratubular de proteínas mono-
clonales segregadas por las células neoplásicas 
(nefropatía por cilindros).

Por otra parte, de forma creciente se han 
ido sucediendo las descripciones de diferen-
tes procesos patológicos renales relacionados 
con las GM, que han conducido a que se adopte 
el término GM de significado renal (GMSR).  
La patología renal asociada a las GMSR es muy 
heterogénea, lo que confiere a la biopsia renal 
una consideración de prueba diagnóstica clave. 
La correcta investigación diagnóstica de una 
GMSR debe incluir, además, la identificación 
en plasma u orina de la proteína monoclonal y 
un estudio hematológico completo que deter-
mine la naturaleza y extensión del clon celular.  
Los avances en el conocimiento de estas enti-
dades han permitido mejorar el curso evolutivo 
y la supervivencia en varias formas de GMSR, 

// Dr. Fernando Caravaca-Fontán // 
Nefrólogo en el Hospital Universitario 12 de 
Octubre, Madrid // Prelector de la conferencia 
«Kidney diseases associated with monoclonal 
gammopathies», apoyada por la Binding Site

 15H00 – 15H25 

 15H30 – 15H55  

aunque son necesarios más estudios y experien-
cia clínica para delinear protocolos terapéuticos 
más efectivos. 

sistémica». Existe também a síndrome hemolí-
tica urémica atípica (SHUa), que é causada por 
distúrbios genéticos e tem uma mortalidade 
elevada. «O seu diagnóstico surge por exclusão 
das outras formas de MAT e, em termos tera-
pêuticos, a indicação é começar rapidamente 
o eculizumab, para evitar a perda da função 
renal», adverte Manuel Praga. 
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// INVESTIGAÇÃO COM 
O CARIMBO DA SPN
Segue-se o resumo dos três projetos de investigação  
financiados pela Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN)  
em apresentação no Encontro Renal 2018.

NOVO MARCADOR DE CALCIFICAÇÕES CARDIOVASCULARES NO DIABÉTICO COM DOENÇA RENAL 
«Membro mais novo da família das proteínas dependentes da vitamina K, a proteína Gla-rich (GRP) é um regulador negativo da diferenciação  
osteogénica, um modulador da disponibilidade de cálcio na matriz extracelular, um inibidor da calcificação nos sistemas cardiovascular e articular; 
e tem funções anti-inflamatórias. As propriedades de ligação ao cálcio da GRP e a associação aos processos de calcificação indicam que a sua função 
pode estar associada à prevenção de vias de sinalização induzidas por cálcio/fosfato e à ligação direta ao mineral CaP como inibidor da formação/ 
/maturação de cristais. Está também envolvida no processo de mineralização vascular, integrando as vesículas extracelulares derivadas das células 
vasculares do músculo liso e do sistema de inibição de calcificação constituído pela fetuína A e pela proteína da matriz extracelular. O nosso projeto 
de investigação, que conta com a colaboração das Prof.as Carla Viegas e Dina Simes, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve e 
da empresa GenoGla Diagnostics, visou avaliar a relação entre os níveis séricos da GRP com os métodos não invasivos de determinação da rigidez 
vascular (espessamento do complexo médio-intimal carotídeo, pressão de pulso, aortic augmentation índex e calcificações vasculares pelo score 
de Adragão). Os resultados mostram que níveis séricos baixos de GRP se associam, de forma independente, com a rigidez e as calcificações vas-
culares no diabético com doença renal ligeira a moderada, enfatizando o seu potencial como novo marcador de calcificações cardiovasculares.»  
Dr.ª Ana Paula Silva, assistente graduada de Nefrologia no Centro Hospitalar Universitário do Algarve

MECANISMOS DE REGENERAÇÃO INTRÍNSECOS NUM PROCESSO ADAPTATIVO  
ENDÓGENO INDUZIDO POR ABLAÇÃO DA MASSA RENAL
«Os dadores de rim mantêm uma função renal normal durante décadas e há mecanismos compensatórios endógenos que normalizam essa 
função. No âmbito de um projeto anterior, fizemos o seguimento de dadores de rim após a ablação de massa renal e observámos, curiosamente, 
ao primeiro mês pós-cirurgia, um aumento significativo da função endotelial e dos níveis circulantes de células progenitoras endoteliais. Tal 
levou-nos a pensar que a formação de novos vasos pode motivar a resposta compensatória associada ao aumento da função endotelial. Posto 
isto, quisemos saber o que acontece a nível celular nos rins remanescentes após uninefrectomia e, para tal, utilizámos um modelo animal (rato). 
Neste momento, já avançámos com uma análise qualitativa e quantitativa por imunofluorescência, na qual verificámos um franco aumento da 
expressão do marcador progenitor CD133, que se acompanha de um aumento mais predominante a nível medular da expressão do marcador 
progenitor endotelial CD34. É muito interessante verificar que, numa situação normal, em que é preciso haver ativação de uma resposta com-
pensatória, o rim é capaz de reagir com uma resposta regenerativa eficaz. Daqui podemos tirar pistas para estudar quais os mecanismos que 
são ativados nestas situações, de modo a podermos transpor esse conhecimento para os rins doentes.» Prof.ª Janete Santos, investigadora 
no Instituto Nacional de Engenharia Biomédica/Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto*

 8H50 – 9H25 

CÉLULAS PROGENITORAS ENDOTELIAIS E RISCO CARDIOVASCULAR APÓS TRANSPLANTE RENAL
«Este projeto tem como objetivo principal estudar o papel das células progenitoras endoteliais no transplante renal. A disfunção endotelial é um 
marcador precoce de aterosclerose e um denominador comum no aumento da doença cardiovascular (CV) presente na doença renal crónica. Nesta 
situação, as células progenitoras estão reduzidas em número e a sua função está diminuída, o que altera a regeneração endotelial, aumentando o 
risco CV. Após o transplante renal, parece haver melhoria da função vascular, mas os resultados são controversos. Assim, neste estudo, pretendemos 
avaliar o que acontece às células progenitoras endoteliais (implicadas no mecanismo de regeneração e de integridade endotelial) nos doentes 
transplantados renais, num contexto de existência de vários fatores que podem ser agressivos, como nefrotoxicidade associada à terapêutica 
imunossupressora ou grau de isquemia que pode ser maior ou menor consoante o tipo de transplante. Este estudo integra vários subgrupos de 
doentes: um grupo transversal, no qual avaliamos os doentes no pós-transplante, em diversos estádios de função renal, e comparámo-los com 
doentes não transplantados no mesmo estádio de DRC; e também um grupo de dadores de rim e respetivos recetores de transplante, cujo recru-
tamento prevemos terminar em 2019. No seguimento deste estudo, pretende-se avaliar a ocorrência de eventos CV, mas esse cenário só se poderá 
desenhar a longo prazo.» Dr.ª Susana Sampaio, nefrologista no Centro Hospitalar de São João (CHSJ), no Porto* 

*Na impossibilidade de os investigadores principais estarem presentes, estes dois projetos vão ser apresentados pelo Dr. Luís Mendonça, nefrologista no CHSJ, que os tem acompanhado. 
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RASTREIO DA DOENÇA DE FABRY EM PORTUGAL

OBESIDADE E INSULINORRESISTÊNCIA NA DP

O RaFaGeS (Rastreio da doença de Fabry 
na Glomeruloesclerose focal e Seg-
mentar) é um estudo nacional multi-

cêntrico de caráter observacional, que tem por 
objetivo analisar a prevalência da doença de 
Fabry entre os doentes com uma determinada 
glomerulopatia (a esclerose focal e segmentar) 
e, eventualmente, os seus familiares. Este es-
tudo, que tenho o privilégio de coordenar, está 
a ser promovido pela Sociedade Portuguesa 
de Nefrologia e nele participam 15 Serviços 
de Nefrologia de todo o país.

A doença de Fabry é considerada uma pa-
tologia rara de depósito lisossomal, que está 
ligada ao cromossoma X e é causada por mu-
tações no gene que codifica a enzima alfa-
-galactosidase A, cuja deficiência provoca a 
acumulação progressiva e sistémica de uma 
molécula denominada de globotriosilceramida. 
Este processo causa disfunção em múltiplos 
órgãos e sistemas, incluindo o renal, onde se 
manifesta, habitualmente, como uma nefro-
patia proteinúrica. Sendo rara, a doença de 

A diálise peritoneal (DP) é uma eficaz tera-
pêutica substitutiva da função renal, mas 
alguns estudos sugerem que o uso da 

Fabry é frequentemente subdiagnosticada 
ou diagnosticada tardiamente, embora a sua 
identificação seja relativamente fácil após a 
suspeita clínica.

Portanto, o objetivo do estudo RaFaGeS é 
perceber se existem possíveis casos de doença 
de Fabry entre os doentes com diagnóstico 
de glomeruloesclerose focal e segmentar 
(uma manifestação histológica inespecífica 
e comum a várias patologias), de forma a 
possibilitar o diagnóstico e o eventual tra-
tamento não só dos doentes como também 
de possíveis familiares afetados. Por outro 
lado, o estudo tem também um objetivo mais 
pragmático – divulgar esta doença rara dentro 
da comunidade científica, de modo a con-
tribuir para uma maior sensibilização e um 
diagnóstico precoce.

Portugal é um país com experiência com-
provada no diagnóstico e no tratamento da 
doença de Fabry. Contudo, há sempre espaço 
para conhecer melhor a nossa realidade. Como 
investigador coordenador do RaFaGeS, agra-

glicose intraperitoneal como principal agente 
osmótico na DP se possa associar a efeitos de-
letérios a longo prazo, incrementando o risco 
de doença cardiovascular. Contudo, estudos 
recentes não encontram relação entre a expo-
sição à glicose intraperitoneal e fatores de risco 
cardiovascular tradicionais, como a obesidade. 
A ausência de correlação entre a absorção de 
glicose intraperitoneal e este perfil metabólico 
deletério coloca em evidência a existência de 
outros fatores, por exemplo genéticos, que po-
dem desempenhar um papel porventura mais 
determinante e abrir a porta a futuras investi-
gações nesta área.

Outro eventual efeito sistémico que resulta 
da DP é a insulinorresistência. Num estudo 
que efetuámos recentemente na população 
de doentes não diabéticos em DP no Centro 
Hospitalar do Porto, verificámos que 35% 
dos doentes apresentavam índices de HOMA  
(homeostatic model assessment) compatíveis 
com o estado de insulinorresistência. Esta in-
vestigação concluiu que a obesidade e o perfil 
de adipocinas desempenham um papel pre-
ponderante no desenvolvimento da insulinor-

// Dr. Jesus Garrido  // Nefrologista no Centro 
Hospitalar Tondela-Viseu e investigador coordenador 
do estudo RaFaGeS

// Prof.ª Ana Bernardo // Investigadora na 
Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica 
do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
(ICBAS) da Universidade do Porto // Professora 
auxiliar convidade na Faculdade de Ciências da Saúde 
da Universidade da Beira Interior // Preletora da 
conferência patrocinada pela Fresenius Medical Care

 8H30 – 8H45 

 9H30 – 9H55 

resistência, independentemente da absorção 
de glicose intraperitoneal e de um estado de 
rápido transporte peritoneal. Do ponto de vista 
clínico, estes resultados são significativos porque 
indicam que é possível tratar com sucesso os 
doentes com perfil de rápido transporte peri-
toneal sem que corram maior risco de insuli-
norresistência ou de obesidade.

Melhorar este eixo obesidade-insulinorresis-
tência nos nossos doentes é um grande desa-
fio. Ativadores sintéticos dos PPARγ [recetores 
ativados por proliferadores de peroxissoma], 
bem como alguns antagonistas dos recetores 
da angiotensina II parecem melhorar o perfil 
de insulinorresistência nos doentes em DP, 
mas a verdade é que os estudos de inter-
venção terapêutica nesta área são escassos e 
apresentam tempos de follow-up ainda curtos. 
Quanto às soluções poupadoras de glicose, 
o seu papel na prevenção e na melhoria da 
obesidade e da insulinorresistência conti-
nua por determinar, uma vez que os estudos 
existentes apresentam importantes vieses 
metodológicos que não nos permitem tirar 
conclusões definitivas. 

deço a todos os investigadores e restantes 
intervenientes a excelente colaboração e o 
trabalho realizado, que têm sido determinantes 
para o sucesso deste estudo. 
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// ESTRATÉGIAS DE COMBATE À HTA RESISTENTE
Condição clínica definida pelo não atingimento dos valores-alvo de pressão arterial (PA) recomendados, apesar da toma otimizada de três agentes 
anti-hipertensivos de diferentes classes farmacológicas, sendo um deles, idealmente, um diurético, a hipertensão arterial (HTA) resistente pode com-
prometer seriamente a função renal. Neste Encontro Renal, o tema será analisado pelos pontos de vista da Cardiologia, da Nefrologia e da Pediatria, 
como evidenciam os resumos abaixo das três oradoras. 

 11H30 – 12H25 

PERSPETIVA DA CARDIOLOGIA 
«A HTA é o fator de risco cardiovascular modificável mais importante e estima-se que mais de 
um quarto da população mundial seja hipertensa. A implementação de estratégias de redução 
do excesso de risco cardiovascular (CV) nos doentes hipertensos pode ser desafiante e requer a 
colaboração de várias especialidades ligadas ao tratamento da doença CV, como a Cardiologia, a 
Nefrologia e a Neurologia. Esta intervenção multidisciplinar permite identificar mais precocemente 
os indivíduos de alto risco e otimizar as estratégias terapêuticas. Os doentes com HTA resistente 
são considerados de elevado risco CV, pelo que, atualmente, estão a ser referenciados para a  
realização de desnervação renal. Trata-se de um procedimento percutâneo minimamente invasivo 
que consiste na aplicação de energia de radiofrequência em vários pontos das artérias renais, 
com o objetivo de modular a atividade do sistema nervoso simpático. Mediante a dificuldade de 
controlo da PA pela via farmacológica, esta é uma técnica promissora, aparentemente associada 
a benefícios importantes em grupos de doentes selecionados.» Dr.ª Joana Silva, cardiologista 
no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

PERSPETIVA DA NEFROLOGIA 
«No Hospital de Santa Cruz (HSC), temos uma consulta de HTA resistente, cuja origem remonta 
aos anos de 1990. Ao longo do tempo, fomos selecionando doentes de difícil controlo da PA, 
muitas vezes refratários às terapêuticas, e acumulámos experiência. Todos os doentes com HTA 
resistente têm alguma doença de órgão de base, seja cardíaca, nefrológica, do sistema nervoso 
central ou uma doença arterial periférica, pelo que correm maior risco de sofrer complicações 
ligadas à HTA. Quando apareceu a técnica de desnervação renal, o Serviço de Nefrologia do HSC 
criou um grupo de trabalho com o Serviço de Cardiologia, para fazer a avaliação cardíaca dos 
doentes com HTA resistente, e encetámos uma colaboração com outros profissionais de saúde, 
como enfermeiros e nutricionistas, para criar uma nova abordagem terapêutica. A todos os do-
entes com HTA resistente fizemos uma monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA) e 
verificámos que o seu perfil de PA é anormal face a outro tipo de doentes. Depois, analisámos 
também a evolução dos doentes que fizeram a desnervação renal e, numa percentagem impor-
tante, verificámos um melhor controlo da PA, com uma redução acentuada da hipertrofia do 
ventrículo esquerdo e da proteinúria. » Dr.ª Augusta Gaspar, nefrologista no Centro Hospitalar 
de Lisboa Ocidental/Hospital de Santa Cruz

HIPERTENSÃO NA IDADE PEDIÁTRICA
«A HTA não escolhe idades. Na pediatria, a sua prevalência é significativa e crescente, aumentando 
paralelamente com alguns dos fatores de risco que contribuem para o aparecimento de HTA, 
como é o caso da obesidade. A doença é subclínica, na maioria dos casos, e, habitualmente, não 
diagnosticada. Há vários desafios que se colocam na abordagem diagnóstica e terapêutica. As atuais 
guidelines (publicadas em 2016 pela Sociedade Europeia de Hipertensão e, em 2017, pela Academia 
Americana de Pediatria) orientam para a forma de aumentar a capacidade de diagnóstico desta 
patologia e o modo como deve ser instituída a terapêutica mais adequada. A implementação de 
instrumentos de apoio à decisão clinica poderá igualmente contribuir para uma melhor atuação 
neste grupo etário. A doença é sistémica e grave. Uma percentagem relevante de jovens hipertensos 
serão adultos com HTA. A HTA resistente na idade pediátrica define-se do mesmo modo que no 
adulto. Associa-se a um elevado risco cardiovascular e renal e implica uma intervenção atempada e 
adequada. A monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA) é necessária no diagnóstico, e a 
confirmação da adesão à terapêutica é essencial. Há que equacionar as causas secundárias de HTA e, 
se forem excluídas pelos exames complementares de diagnóstico, teremos que considerar algumas 
das causas genéticas. A abordagem diagnóstica e terapêutica é sempre interdisciplinar.» Dr.ª Carla 
Simão, pediatra-nefrologista no Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria

DR

22 // 23 de março de 2018

24 DE MARÇO (SÁBADO)



OPINIÃO

OPINIÃO

MARCADORES DE RISCO NA NEFROPATIA DIABÉTICA

TRATAMENTO DO DOENTE COM DRC E DIABETES

Para além de constituir, per si, um fator de 
risco major para complicações cardio-
vasculares (CV), a doença renal crónica 

diabética (DRCD) é a maior causa de doença 
renal terminal nas sociedades ocidentais.  

Até há poucos anos, a terapêutica de elei-
ção na pessoa com diabetes em estádios 
mais evoluídos da doença renal crónica 

(DRC) – 3, 4 e 5 – era a insulinoterapia. Esta 
era mesmo a única escolha disponível e impli-
cava a suspensão de toda a restante medicação  
antidiabética oral, uma situação que fazia com 
que muitos doentes, além de terem de gerir a 
sua DRC, em alguns casos já com situação de 
substituição dialítica, ainda tivessem de fazer 
insulinoterapia de forma mais intensiva, com 
os riscos inerentes. 

Os anos passaram, a ciência evoluiu e veri-
ficou-se uma mudança de paradigma, com o 
aparecimento de novos fármacos e estratégias 
terapêuticas para as pessoas com diabetes e 
DRC. Por exemplo, passou a ser possível a 
utilização de metformina em doses baixas 
nos doentes com insuficiência renal crónica 
e diabetes tipo 2. Por si só, a utilização deste 
fármaco não foi uma novidade, uma vez que o 
mesmo já era uma terapêutica clássica para a 
pessoa com diabetes e DRC, mas havia a neces-
sidade da sua suspensão imediata a partir de 
uma determinada taxa de filtração glomerular 
(habitualmente 60 mil/min). Recentemente, 

O risco de desenvolvimento de complica-
ções micro e macrovasculares é fortemente 
determinado por fatores de risco tradicionais e 
não tradicionais, sendo que, nos últimos anos,  
alguns trabalhos têm demonstrado a existên-
cia de múltiplos fatores que afetam concomi-
tantemente o desenvolvimento da doença CV 
e a progressão da doença renal cónica (DRC) 
em diabéticos, mesmo nas fases precoces da 
doença. Entre esses fatores, destaca-se o eixo 
osso-rim-cardiovascular. 

Neste eixo, inúmeros trabalhos têm demons-
trado que os novos marcadores do metabo-
lismo ósseo, entre eles o fator de crescimento 
fibroblástico (FGF) 23/klotho, são fatores de 
risco para eventos CV, mas também desem-
penham um papel importante na patogénese 
e na progressão da DRCD, por mecanismos de 
«toxicidade» diretos ou indiretos. Atualmente, 
não está totalmente clarificado qual o verda-
deiro mecanismo fisiopatológico que poderá 
explicar o papel das alterações do metabolismo 
ósseo. No entanto, relativamente à relação entre 

passou a ser possível utilizar a metformina em 
estádios mais avançados da DRC, sempre e 
quando houver cuidado na redução da dose, 
bem como na monitorização da função renal.

Além disso, começaram a surgir novas clas-
ses farmacológicas. Inicialmente, os inibidores 
da dipeptidil peptidase-4 (DPP-4) não tinham 
indicação em determinados estádios da DRC, 
mas, progressivamente, foram feitos estudos 
nesta população que permitiram a sua utilização 
com titulação de doses. Mais recentemente, 
um fármaco desta classe já foi desenvolvido 
de base para não implicar ajuste de dose nos 
doentes com DRC terminal. Neste momento, a 
indústria farmacêutica está a evoluir no sentido 
de desenvolver fármacos que não necessitem 
de titulação ou ajuste de dose e que sejam se-
guros, mesmo em pessoas com DRC terminal. 

Quanto aos mais recentes inibidores do 
cotransportador de sódio e glicose de tipo 2 
(SGLT2), que aumentam a excreção de glicose 
na urina, inicialmente, duvidava-se da sua  
recomendação nos doentes com DRC. No en-
tanto, têm surgido alguns dados segundo os 
quais estes fármacos, uma vez titulados e com 
atenção a outros fatores, poderão ser seguros 

// Dr.ª Ana Paula Silva // Nefrologista no Centro 
Hospitalar Universitário do Algarve // Preletora da 
conferência «Fatores de risco não tradicionais na 
nefropatia diabética»

// Prof. Bruno Almeida // Internista na Associação 
Protectora dos Diabéticos de Portugal // Preletor da 
conferência «A influência da doença renal crónica na 
terapêutica da diabetes»

 14H00 – 14H25 

 14H30 – 14H55 

em estádios mais avançados da DRC. Existem 
também os agonistas dos recetores do peptí-
deo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1), que 
são de administração injetável, sobre os quais 
os estudos realizados em dois destes fármacos 
comercializados em Portugal permitem a sua 
utilização até ao estádio 4 da DRC. 

o FGF 23 e a progressão da DRCD e dos even-
tos CV, vários mecanismos são propostos na 
demanda por essa justificação. 

Uma das propostas é uma ação direta do 
FGF 23 no endotélio vascular e glomerular, em-
bora haja pouca evidência científica que suporte 
esta teoria. Propõe-se também uma elevação 
do FGF 23 secundária a um hiperparatiroidismo 
resultante da deficiência em vitamina D, sendo 
que esta última justificaria a agressão glomeru-
lar, tubular e cardiovascular. Por último, temos a 
proteína klotho, que, segundo alguns estudos, 
poderá desempenhar um papel crucial na DRCD, 
a nível CV e de renoproteção.

Estes novos marcadores de risco têm sido 
descritos para aumentar a capacidade preditiva 
da doença CV e da progressão da DRC, quando 
utilizados isoladamente ou adicionados aos mar-
cadores clássicos. A intervenção terapêutica 
suscetível de modificar estes marcadores, em 
estudos controlados e prospetivos, permitirá 
uma melhor compreensão do seu real papel 
no processo aterosclerótico. 
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«CERCA DE 40% DOS DOENTES COM DIABETES 
TIPO 2 DESENVOLVEM NEFROPATIA DIABÉTICA»

Na conferência «Nefropatia diabética: o que 
há de novo na terapêutica», que tem o apoio 
da Bayer, o Dr. Fernando Teixeira e Costa, 
nefrologista no Hospital Garcia de Orta, em 
Almada, vai falar sobre as mais-valias introdu-
zidas por novos fármacos como os inibidores 
do cotransportador de sódio e glicose de 
tipo 2 (SLGT2), os agonistas das incretinas e os 
antagonistas dos recetores dos mineralocorti-
coides. Em entrevista, o coordenador nacional 
do ensaio clínico de fase III FIDELIO, que se 
centra na fineronona, informa que este estudo 
internacional está quase a encerrar a fase de 
recrutamento de doentes, havendo muitas 
expectativas quanto aos resultados futuros.
Sandra Diogo

// Como comenta a realidade atual da nefropatia 
diabética (ND)?
Apesar de todas as terapêuticas existentes na 
atualidade, a ND, uma complicação microvas-
cular, ocorre em quase 30% dos doentes com 
diabetes tipo 1 e em cerca de 40% dos doentes 
com diabetes tipo 2. A prevalência da diabe-
tes, particularmente a tipo 2, tem aumentado 
nos últimos anos. Este facto está associado à 
pandemia global da obesidade.

// Quais são os pilares do tratamento?
Nos últimos anos, múltiplos estudos permi-
tiram-nos perceber que a terapêutica da ND 
baseia-se em quatro pilares fundamentais: 
controlo apertado da glicemia; diminuição do 
risco cardiovascular, nomeadamente com inter-
venção ao nível dos hábitos de vida individuais 
e do tratamento da dislipidemia; manutenção 
da pressão arterial dentro dos níveis recomen-
dados e inibição do eixo renina-angiotensina-
-aldosterona. É muito importante atuar sobre os 
hábitos de vida, pois os doentes diabéticos, em 
particular os que já desenvolveram ND, têm um 
aumento importante do risco cardiovascular. 
Por isso, é essencial reduzir todos os fatores 
que possam potenciar esse aspeto. A cessação 
tabágica, a redução da obesidade e o controlo 
lipídico são essenciais na abordagem terapêu-
tica e não devem ser desvalorizados. Esta atua-
ção deverá ser concertada com os cuidados 
de saúde primários, nomeadamente com os 
médicos de família.

// São necessárias novas respostas terapêuticas 
para a ND?
Há dois conceitos fundamentais a ter em conta: 
numa fase inicial da ND, a melhoria do controlo 
glicémico demonstrou reduzir o aparecimento 
de proteinúria; numa fase mais avançada, já 
com ND estabelecida, o que está evidenciado 
é que o controlo da pressão arterial e a inibição 
do eixo renina-angiotensina-aldosterona são 
essenciais para reduzir a evolução da doença 
renal e a consequente perda de débito filtrado 
glomerular. Disto isto, apesar de existirem muitos 
fármacos, não só antidiabéticos orais como para 
a hipertensão arterial, cerca de 40% dos doentes 
com diabetes tipo 2 acabam por desenvolver 
ND, o que significa que é emergente dispor 
de novas soluções, porque as que temos não 
são suficientes. É nesse contexto que têm sido 
publicados estudos com novos antidiabéticos, 
como os inibidores do SGLT2 e os agonistas das 
incretinas.

// O que já se sabe sobre os efeitos dos novos 
antidiabéticos a nível renal?
Estudos publicados recentemente demonstram 
que os inibidores do SGLT2 têm aparente bene-
fício na nefroproteção, ou seja, proporcionam 
uma diminuição da proteinúria nos doentes 
com ND. Aliás, alguns investigadores referem- 
-se a estes fármacos na literatura recente como 
sendo novos betabloqueantes do rim, uma 
vez que, aparentemente, reduzem o consumo 
de energia a nível tubular renal. Quanto aos 
agonistas das incretinas, também há estudos 
recentes publicados em revistas de referência, 
nos quais se mostrou que a utilização desta 
terapêutica na ND pode ter um efeito nefro-
protetor e de redução da proteinúria, pois 
potencia uma diminuição da progressão da 
albuminúria. No fundo, esta grande evolução 
no tratamento da ND passa também por fárma-
cos com mecanismos de ação «não habituais» 
na redução da proteinúria e na nefroproteção.

// Há mais novidades a caminho?
Sim! Há novidades no âmbito dos inibidores do 
eixo renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos 
que, apesar dos fármacos utilizados no presente, 
ocorre um escape a esta inibição. No final dos 
anos de 1990, a utilização de um antagonista dos 
recetores dos mineralocorticoides evidenciou 
a sua eficácia na proteção cardiovascular, parti-
cularmente nos doentes que têm insuficiência 
cardíaca, mas com efeitos acessórios adversos, 
sobretudo a hipercaliemia. O aparecimento de 
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um antagonista dos recetores dos mineralocorti-
coides de terceira geração, a fineronona, tem-se 
revelado altamente interessante, uma vez que 
este fármaco mantém a eficácia da classe, sendo, 
no entanto, bastante mais seletivo, o que faz re-
duzir francamente os efeitos adversos. Estas mais-
valias explicam-se pelo facto de a expressão da 
aldosterona estar aumentada nos doentes com 
ND, o que potencia o risco de fibrose e inflamação, 
tanto a nível cardíaco como renal. 

// Entretanto, estão a decorrer estudos de  
fase III com a fineronona…
Sim. Um deles é o FIDELIO [A randomized, double-
-blind, placebo-controlled, parallel-group, multi-
center, event-driven Phase III study to investigate 
the efficacy and safety of finerenone, in addition 
to standard of care, on the progression of kidney 
disease in subjects with type 2 diabetes mellitus 
and the clinical diagnosis of diabetic kidney dis-
ease], que inclui 235 doentes de Portugal, 90 
dos quais randomizados. O outro estudo em 
curso é o FIGARO [A randomized, double-blind, 
placebo-controlled, parallel-group, multicenter, 
event-driven Phase III study to investigate the 
efficacy and safety of finerenone on the reduc-
tion of cardiovascular morbidity and mortality 
in subjects with type 2 diabetes mellitus and the 
clinical diagnosis of diabetic kidney disease in  
addition to standard of care], no qual participam 
191 doentes nacionais, 60 deles randomizados. 
Acreditamos que estes dois estudos vão trazer 
novidades importantes.

// Em termos de abordagem terapêutica do 
doente, qual a importância da participação 
em ensaios clínicos? 
Os ensaios clínicos servem para avaliar a eficá-
cia de novos fármacos. Na fase clínica, temos a 
oportunidade de utilizar novas ferramentas para 

a abordagem de velhos problemas. No Serviço 
de Nefrologia do Hospital Garcia de Orta, temos 
já uma razoável experiência acumulada com 
ensaios clínicos, quer mais iniciais, de fase II, 
quer mais avançados, de fase III. A nossa visão 
é a de que os doentes, quando esclarecidos, 
aceitam participar em ensaios. Para além de 

poderem ser tratados com um novo fármaco, 
iniciam um seguimento clínico mais apertado. 

// Como vê o futuro da nefropatia diabética?
Perante as atuais perspetivas, penso que po-
demos acalentar esperanças de um futuro um 
pouco mais favorável. 

AP1: proteína ativadora-1; BHSD2: hidroxiesteroide desidrogenase de tipo 2; CTGF: fator de crescimento do tecido con-
juntivo; ERO: espécies reativas de oxigénio; MAPK: proteína cinase ativada por mitógeno; RMA: recetor mineralocorticoide 
da aldosterona; NADPH: fosfato de dinucleotídeo de adenina e nicotinamida; NFkβ: fator nuclear kβ; NO: óxido nítrico; 
SGK-1: cinase 1 estimulada por glicocorticoide; TGF-β: fator transformador de crescimento β. 

Bauersachs et al. Mineralocorticoid receptor activation and mineralocorticoid receptor antagonist treatment in cardiac and 
renal diseases. Hypertension. 2015;65:257-263.
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 Hipertrofia miocárdica
 Remodelação ventricular
 Isquemia miocárdica/enfarte
 Arritmia
 Fluxo sanguíneo coronário reduzido
 Lesão miocárdica

 Hipertrofia glomerular
 Esclerose glomerular
 Proteinúria
 Fluxo sanguíneo renal reduzido
 Lesão renal
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e vasoconstrição
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↑ SGK-, NF-kβ e AP1

↑ Citoninas pró-inflamatórias/proteínas  
pró-fibróticas (TGF-β, CTGF, osteopontina)

// EFEITO DELETÉRIO DA ALDOSTERONA/ATIVAÇÃO DOS 
RECETORES MINERALOCORTICOIDES A NÍVEL RENAL E CARDÍACO
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IMPACTO SISTÉMICO DA ARTRITE REUMATOIDE

A artrite reumatoide (AR) é uma doença 
reumática inflamatória que resulta num 
exuberante processo inflamatório da 

membrana sinovial, o qual culmina com erosões 

ósseas e consequente incapacidade funcional. 
Contudo, os mecanismos imunológicos que 
conduzem a esta patologia, assim como as pró-
prias consequências do processo inflamatório 
crónico levam a que, com alguma frequência, 
o seu envolvimento seja sistémico. Os doentes 
com AR vivem, em média, menos dez anos do 
que a população geral, sendo a mortalidade 
maioritariamente justificada pelas doenças 
cardiovasculares (CV), seguidas pelas doenças 
oncológicas, infeciosas ou pulmonares. 

As manifestações sistémicas observadas in-
cluem o surgimento de nódulos reumatoides, 
síndrome de Sjögren, serosite, envolvimento 
do interstício pulmonar e vasculite reuma-
toide. Estas manifestações, assim como a 
amiloidose, observam-se, maioritariamente, 
em doentes com muito tempo de evolução e 
mau controlo da doença. Com o desenvolvi-
mento da terapêutica para a AR, nos últimos 
20 anos, estas manifestações têm sido menos 
observadas.

Os doentes com envolvimento extra-articular 
têm, habitualmente, menor esperança média de 

// Dr. Joaquim Polido Pereira // 
Reumatologista no Centro Hospitalar Lisboa Norte/ 
/Hospital de Santa Maria // Preletor da conferência 
«Envolvimento renal e sistémico da  
artrite reumatoide»

 16H30 – 16H55 

vida. Tal ocorre não apenas pelo facto de este 
envolvimento estar associado a vários fatores 
de mau prognóstico, mas também por serem 
estes os doentes que mais frequentemente têm 
envolvimento sistémico que condiciona maior 
mortalidade e morbilidade, como a vasculite, 
a afeção do interstício pulmonar ou o envol-
vimento hematológico. No entanto, a maior 
parte dos doentes com AR falece por causas CV. 
O processo inflamatório crónico é um fator de 
risco CV muito determinante e estes doentes 
apresentam várias características semelhantes 
aos doentes diabéticos – o risco CV é semelhante 
e, frequentemente, apresentam isquemia silen-
ciosa pelo facto de a dor ser mascarada pelos 
analgésicos prescritos.

Mais raramente, o envolvimento renal imu-
nomediado também pode ocorrer. Contudo, 
na maior parte dos casos, as alterações renais  
observadas em doentes com AR estão rela-
cionadas com os fármacos utilizados para o 
tratamento da doença. A abordagem multidisci-
plinar destas manifestações é fundamental para 
uma melhor atitude diagnóstica e terapêutica. 

// INTEGRAÇÃO DE SABERES NA ABORDAGEM DO DOENTE

Porque o doente nefrológico não está ape-
nas entregue à Nefrologia, mas também a 
outras especialidades como a Endocrino-

logia e a Cardiologia, a organização do Encontro 
Renal 2018 decidiu organizar uma mesa-redonda 
multidisciplinar de apresentação de casos clí-
nicos. Um dos moderadores desta sessão, o  
Dr. Jorge Pratas, defende que os médicos das 
diferentes especialidades «devem acertar linhas 
de ação e de discurso para abordarem os doentes 
nefrológicos segundo critérios uniformes, que 
tornem o tratamento mais eficaz». Segundo o 
nefrologista no Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC), «o debate multidisciplinar 
beneficia os doentes, pelo que é necessário dar-
-lhe continuidade em futuros eventos científicos». 

A Dr.ª Rita Theias Manso, anatomopatologista 
no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (HFF), 
na Amadora, é também moderadora desta 
sessão, na qual vai discutir o ponto de vista da 
sua especialidade, comentando as imagens de 
microscopia da biópsia renal apresentadas. Na 
atualidade, é das raras patologistas que fazem 
microscopia eletrónica a nível nacional, no HFF, 
e mostra-se satisfeita por esta técnica laboriosa, 
apesar de antiga, ser ainda atual e necessária. 
«Apesar dos avanços de técnicas como a imuno-

-histoquímica e a biologia molecular, a micros- 
copia eletrónica mantém-se fundamental na 
patologia inflamatória renal e de transplante, ao 
revelar detalhes não detetados pelo microscópio 
ótico e que permitem um diagnóstico completo 
e definitivo, guiando o nefrologista na escolha 
terapêutica mais adequada e informando-o sobre 
o prognóstico e a evolução da doença.» 

Também moderador desta mesa-redonda, 
o Dr. Mário Góis, nefrologista no Centro Hospi-
talar de Lisboa Central/Hospital Curry Cabral, 
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lembra que «várias especialidades colaboram 
com a Nefrologia, sobretudo a Medicina Interna 
e algumas das suas subespecialidades». Por isso, 
«a discussão multidisciplinar de casos clínicos 
acontece diariamente na prática hospitalar, sem 
a qual seria impossível fazer diagnósticos clini-
camente integrados». Esta sessão conta ainda 
com a moderação dos Drs. Luís Falcão (Hospital 
Beatriz Ângelo, em Loures), Joana Gameiro (Cen-
tro Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa 
Maria) e Luís Rodrigues (CHUC). 

Dr. Jorge Pratas Dr.ª Rita Theias Manso Dr. Mário Góis
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NEFROEVENTOS

// RESULTADOS INOVADORES EM DISTÚRBIOS DO 
METABOLISMO MINERAL E ÓSSEO ASSOCIADOS À DRC 
A sexta edição do CKD-MBD Made in Portugal, 
que decorreu no dia 27 de janeiro passado, na 
Figueira da Foz, destacou as mais-valias das 
novas terapêuticas para a osteodistrofia renal 
e a osteoporose não só em doentes que rea-
lizam hemodiálise ou diálise peritoneal, mas 
também nos transplantados. Como habitual 
nesta reunião da SPN, foram apresentados os 
resultados mais recentes de vários projetos de 
investigação realizados em diferentes Serviços 
de Nefrologia no âmbito dos distúrbios do 
metabolismo mineral e ósseo relacionados 
com a doença renal crónica (DRC).
Sandra Diogo

INTERVENIENTES NA SESSÃO DE ABERTURA (da esq. para a dta.): Dr. Elói Pereira, Prof. José António Lopes, Dr. Fernando Carrera, Prof.ª 
Teresa Adragão, Prof. Aníbal Ferreira, Prof. João Frazão e Prof. João Viana

O 6
th CKD-MBD Made in Portugal arran-

cou com a intervenção do Prof. Aníbal  
Ferreira, presidente da SPN, nefrolo-

gista no Centro Hospitalar de Lisboa Central/
Hospital Curry Cabral (CHLC/HCC) e um dos or-
ganizadores desta reunião, que desenvolveu o 
tema «Ainda há lugar para novos captadores 
de fósforo?». Para dar resposta a esta questão, 
o especialista apresentou os resultados do pri-
meiro estudo nacional sobre a utilização de um 
novo captador de fósforo, o oxihidróxido sucro-
férrico, que decorreu num conjunto de clínicas  
de diálise da NephroCare. «A nossa experiência 
foi bastante favorável, com os doentes a res-
ponderem francamente bem logo a partir do 
primeiro mês de tratamento», salientou. Além 
da eficácia superior à demonstrada pelos outros 
captadores de fósforo já existentes, as mais-va-
lias do oxihidróxido sucroférrico associaram-se 
também a menos tomas, permitindo «aumentar 
bastante a compliance».

Neste estudo, constatou-se ainda um au-
mento marginal da ferritina, «pressupondo 
que a base férrica deste captador de fósforo 
se associe também a um aumento da absor-
ção de ferro», explicou o presidente da SPN. 
Referindo-se a outro estudo mais alargado, no 
qual se juntaram os resultados de clínicas de 
Portugal, Espanha, França e Itália que utilizaram, 
pela primeira vez, o oxihidróxido sucroférrico 
em dois subgrupos (doentes que não tomavam 
nenhum captador de fósforo e doentes que  
tomavam outro), Aníbal Ferreira enfatizou que 
os resultados foram sobreponíveis aos verifica-
dos na população portuguesa.

Em seguida, o Prof. João Frazão, nefrologista 
no Centro Hospitalar de São João (CHSJ), no 
Porto, e também organizador do CKD-MBD 
Made in Portugal, falou sobre as novidades 

introduzidas pelo etelcalcetido, um novo 
calcimimético. «Este fármaco traz mais-valias 
importantes face ao cinacalcet: o facto de ser 
de administração intravenosa e a sua eficácia 
acrescida.» Segundo este orador, os calcimi-
méticos representam um avanço notável em 
relação à fase em que a única terapêutica 
disponível para o hiperparatiroidismo era a 
vitamina D ativa, sobretudo porque suprimem 
a hormona paratiroideia (PTH) sem aumentar 
o cálcio. «As análises subsequentes ao estudo 
EVOLVE1 tiveram resultados muito positivos, su-
portando que os agentes calcimiméticos, para 
além de controlarem o hiperparatiroidismo, 
também podem ter um efeito benéfico em 
termos de redução da mortalidade», enfatizou.

Por sua vez, a Prof.ª Teresa Adragão, nefrolo-
gista no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/ 
/Hospital de Santa Cruz (CHLO/HSC) e também 
organizadora desta reunião, abordou o tema 
«Novas terapêuticas para a osteoporose: da ini-
bição osteoclástica à ativação osteoblástica». 
Esta especialista começou por realçar o papel 
da densitometria óssea na avaliação do risco de 
fratura nos doentes renais crónicos. «Estudos 
recentes demonstraram que a diminuição da 
densidade mineral óssea é preditora do risco 
de fratura em todos os estádios da doença renal 
crónica.» 

Em relação às terapêuticas, a oradora chamou 
a atenção para novas evidências. «Os bifosfo-
natos, que só eram administrados em casos 
muito restritos, podem agora ser utilizados 
sem obrigatoriedade de biópsia óssea prévia 
nas situações em que a função renal não es-
teja muito alterada (taxa de filtração glomerular  
> 30 mL/min/1,73 m2), se houver diminuição da 
densidade mineral óssea», destacou. Quanto 
aos novos fármacos para a osteoporose, Teresa 
Adragão frisou o papel do denozumab, um  
anticorpo anti-RANKL que diminui a formação 
dos osteoclastos. «Estudos recentes revelaram 
que a utilização deste anticorpo monoclonal 
no pós-transplante renal aumenta a densidade 
mineral óssea».

«Além de controlarem o 
hiperparatiroidismo, os 
calcimiméticos também 
podem ter um efeito benéfico 
em termos de redução da 
mortalidade»

Prof. João Frazão
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Dr. Luciano Pereira, Prof.ª Catarina Carvalho, Dr. Ricardo Neto, Dr.ª Ana Marta Gomes, Dr. José Assunção, Dr.ª Carlos Barreto  
e Dr.ª Patrícia Matias (a intervir)

INVESTIGAÇÃO NACIONAL PROMISSORA
Analisando o tema «Atualização sobre a os-
teodistrofia renal na diálise peritoneal [DP]», o  
Dr. Luciano Pereira, nefrologista no CHSJ, afir-
mou que «são muito poucos os estudos que 
fizeram a avaliação da osteodistrofia renal atra-
vés de biópsias ósseas e os que existem são 
antigos, além de que incluíram poucos doentes». 
Por isso, «é necessário reavaliar agora o espec-
tro desta patologia nos doentes tratados por 
DP». Nesse contexto, a equipa da Unidade de 
Diálise Peritoneal do CHSJ está a desenvolver 
um projeto com doentes que fazem este tra-
tamento substitutivo da função renal há pelo 
menos três meses, excluindo os transplantados 
e os medicados com algum fármaco que possa 
interferir no metabolismo ósseo. O objetivo é 
tentar isolar o efeito da DP na histologia óssea.

Baseado nos resultados preliminares, Luciano 
Pereira defendeu que «o espectro da osteodistro-
fia renal nos doentes em DP parece estar a mudar, 
em consequência do cálcio do dialisante ser mais 
baixo do que o outrora utilizado e da perceção 
de que é necessário ter a PTH destes doentes 
muito alta, o que pode não ser verdade». Esta 
equipa do CHSJ pretende também perceber se 
os doentes diabéticos em DP são um subgrupo 
que deve ser tratado de forma diferente. 

Outro tema abordado no 6th CKD-MBD 
Made in Portugal foi a relação entre as fraturas  
ósseas em hemodialisados e a doença óssea 
metabólica. «Através da apresentação de da-
dos de incidência das fraturas de fragilidade 
em hemodialisados, demonstrou-se que os 
doentes com níveis de PTH baixos (inferiores 
a 300) ou elevados (superiores a 800) têm um 
risco maior de fratura», revelou a Dr.ª Patrícia 
Matias, nefrologista no CHLO/HSC.

Recordando que as armas terapêuticas que 
existem para combater a osteoporose no con-
texto da DRC são ainda escassas e que os fárma-
cos para prevenção das fraturas osteoporóticas 
na população em geral não são, muitas vezes, 
aplicáveis a estes doentes, a palestrante frisou 
que uma das principais estratégias passa por 

// ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DE INTERNOS 
A sessão de apresentação de casos clínicos, este ano dedicada à osteodistrofia renal, às 
calcificações vasculares e à doença óssea e metabólica na uremia, foi, na opinião da Prof.ª  
Teresa Adragão, «um dos momentos mais importantes do 6th CKD-MBD Made in Portugal»,  
uma vez que «representou um estímulo para a participação dos internos e, consequentemente, 
uma oportunidade para esta reunião se renovar». Mostrando-se de acordo, o Prof. Aníbal 
Ferreira defende que «ainda deve ser dado maior protagonismo a estas apresentações nas 
próximas edições», nomeadamente através da exposição de casos de difícil diagnóstico, «como o 
hiperparatiroidismo secundário, a calcifilaxia ou a doença mineral e óssea no pós-transplante». 
O Prof. João Frazão tem opinião semelhante: «A qualidade científica dos trabalhos apresentados 
no CKD-MBD Made in Portugal tem vindo a aumentar e é bom ver cada vez mais jovens envolvidos. 
É sinal de que se está a constituir “uma escola” nesta área.»

suplementar todos os doentes renais crónicos 
com vitamina D nativa, de modo a corrigir o 
défice desta vitamina. «Para os doentes com 
níveis de PTH mais elevados, podemos também 
utilizar a vitamina D ativa, o calcimimético e 
eventualmente, como último recurso, a para-
tiroidectomia. Já nos doentes com níveis de 
PTH mais baixos, é necessário, muitas vezes, 
recorrer a uma biópsia óssea. Estão em curso 
estudos muito promissores com o denosumab, 
um novo anticorpo monoclonal anti-RANKL, na 
população com DRC», salientou. 

A perspetiva da doença óssea metabólica 
após transplantação renal foi debatida pela 
Dr.ª Ana Carina Ferreira, nefrologista no CHLC/
HCC, que se baseou em quatro estudos inter-
nacionais com biópsias ósseas. «Os trabalhos 
iniciais mostravam uma perda de massa óssea 
nos doentes transplantados, que estava muito 
associada ao uso de corticoterapia. Atualmente, 
não só não há evidência dessa perda em to-

dos os transplantados renais, como se verifica 
até uma boa evolução, provavelmente porque 
utilizamos doses muitos menores de corticoi-
des», informou.

Esta oradora mencionou ainda os trabalhos 
de investigação que estão a ser desenvolvidos 
no CHLC/HCC neste âmbito. Um deles recorre 
à dupla biópsia óssea nos transplantados, tem 
resultados ainda muito preliminares, mas que 
«já revelam uma melhoria entre o pré e o pós-
-transplante, com muitos doentes a ganharem 
massa óssea». O outro trabalho é uma pesquisa 
imagiológica para tentar perceber se existe  
algum método não invasivo capaz de substituir 
as biópsias, que «já permitiu detetar uma cor-
relação entre os achados da densitometria e o 
volume ósseo», revelou Ana Carina Ferreira. 

1. EVOLVE Trial Investigators. Effect of cinacalcet on car-
diovascular disease in patients undergoing dialysis. N Engl 
J Med. 2012 Dec 27;367(26):2482-94. 

«O espectro da osteodistrofia 
renal nos doentes em DP 
parece estar a mudar, em 
consequência do cálcio do 
dialisante ser mais baixo do 
que o outrora utilizado e da 
perceção de que é necessário 
ter a PTH destes doentes 
muito alta, o que pode não ser 
verdade»
Dr. Luciano Pereira



// COMPREENDER AS PERTURBAÇÕES DO EQUILÍBRIO 
HIDROELETROLÍTICO E DO ÁCIDO-BASE
Preferencialmente vocacionado para preparar os médicos do Internato Complementar, do Internato Geral e os que trabalham nos Serviços de Urgên-
cia das mais diversas especialidades, realizou-se, nos dias 5 e 6 de janeiro passado, o IV Curso de Equilíbrio Hidroeletrolítico e Ácido-Base, organizado 
pelo Serviço de Nefrologia do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, na Amadora. 

Rui Alexandre Coelho

ALGUNS ELEMENTOS DAS COMISSÕES ORGANIZADORA E CIENTÍFICA (da esq. para a dta.): Dr. Afonso Santos, Dr.ª Ana Gaspar,  
Dr. Adelaide Serra, Dr.ª Anna Lima, Prof. Fernando Domingos, Dr. Pedro Correia, Dr.ª Liliana Cunha, Dr. Pedro Campos, Dr. Fernando 
Pereira e Dr.ª Patrícia Carrilho

O objetivo central do IV Curso de 
Equilíbrio Hidroeletrolítico e Ácido-
-Base foi fornecer conhecimentos de 
apoio à prática clínica em situações 

de diagnóstico e atuação rápida perante casos 
mais complexos. No primeiro dia, 5 de janeiro, 
foi abordado todo «o universo do equilíbrio 
eletrolítico, nomeadamente a fisiologia da 
água e do volume, a desidratação e o edema, a  
hiponatremia, a hipernatremia, o metabolismo 
do potássio, a hipercaliemia e a hipocaliemia», 
descreve o Prof. Fernando Domingos, que foi 
responsável pela organização deste curso pela 
primeira vez, sucedendo ao Dr. Pedro Correia, 
diretor do Serviço de Nefrologia do Hospital 
Prof. Doutor Fernando Fonseca (HFF) – ver caixa. 

Nesta quarta edição, Pedro Correia inaugurou 
o leque de apresentações, com uma palestra 
focada na fisiologia da água e do volume. Neste 
âmbito, foram abordados «os mecanismos de 
controlo da volemia e das suas alterações, a 
osmolalidade, as variações da concentração de 
solutos e a inter-relação entre os dois sistemas, 
de maneira a explicar as situações em que se 
verificam perturbações simultâneas na volemia 
e na concentração», sublinha este formador. 

No dia seguinte, o foco recaiu sobre «a ava-
liação dos distúrbios do equilíbrio ácido-base, 
com apresentações teóricas sobre cada uma 
das alterações primárias, passando, depois, à 
apresentação de casos clínicos». Neste ponto, 
o responsável destaca a parte prática, na qual o  
Dr. Pedro Fidalgo, nefrologista no Centro Hospi-
talar de Lisboa Ocidental/Hospital de Santa Cruz, 
«explicou como se deve abordar, de forma siste-
mática, uma gasimetria arterial na prática clínica».

HIPOCALIEMIA, EDEMA E DESIDRATAÇÃO
Também nefrologista no HFF, a Dr.ª Adelaide 
Serra discursou, no primeiro dia, sobre a hi-
pocaliemia, uma alteração eletrolítica «bas-
tante frequente». «Expus as situações clínicas 
mais urgentes, sobre as quais temos obri-
gatoriamente de atuar primeiro e só depois 
estudar as causas, e os casos sobre os quais 
temos tempo para pensar nas causas e só 
depois atuar de forma mais dirigida», resume.  

Segundo esta formadora, as problemáticas em 
análise no IV Curso de Equilíbrio Hidroeletro-
lítico e Ácido-Base «são muito frequentes no 
dia a dia de todas as especialidades», sendo 
que «o número de doentes estas alterações 
que necessitam de intervenção nefrológica é 
restrito, podendo estas alterações, na maio-
ria dos casos, ser corrigidas pelos médicos 
assistentes». 

Por sua vez, a Dr.ª Patrícia Carrilho, também 
nefrologista no HFF, fez «uma revisão da ma-
téria» sobre os mecanismos fisiopatológicos 
que conduzem ao edema e à desidratação, 
focando-se, depois, no diagnóstico e no trata-
mento destas duas condições. Esta interven-
ção ficou marcada pela interatividade, uma 
vez que, através de um sistema de televoto, os 
formandos deram as suas respostas às várias 
questões colocadas a propósito de cada caso 
clínico apresentado. A formadora conta que 
adotou esta estratégia «para captar a atenção 
e estimular a participação da assistência», mas 
também para os formandos «terem noção dos 
conhecimentos adquiridos previamente ou 
ao longo da sessão». 
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// EVOLUÇÃO PARA UM CURSO MAIS PEDAGÓGICO
Responsável pela organização das três primeiras edições do Curso de Equilíbrio Hidro- 
eletrolítico e Ácido-Base, o Dr. Pedro Correia sentiu que «estava na altura de passar esta 
pasta», escolhendo para tal desígnio o Prof. Fernando Domingos. Sobre esta quarta edição, 
na qual assumiu o papel de formador, o nefrologista considera que «os objetivos passaram 
muito por utilizar a experiência adquirida para melhorar aspetos didáticos na transmissão da 
informação». No fundo, o desafio foi apostar num curso ainda mais pedagógico, «expondo os 
temas de forma mais clara e estruturada, para ajudar na sedimentação dos conhecimentos». 
Como resultado, Pedro Correia confessa o desejo de que os formandos «assimilem os 
conceitos, em vez de os decorarem, para que possam construir um esquema de raciocínio  
que lhes permita compreender as alterações do equilíbrio hidroeletrolítico e do ácido-base 
que precisam de ser corrigidas».



// ECOGRAFIA COM DOPPLER DO ACESSO VASCULAR
Pioneiro a nível nacional, o Curso Básico de 
EcoDoppler do Acesso Vascular, que decorreu 
nos dias 19 e 20 de janeiro passado, em 
Vila Nova de Gaia, dirigiu-se a médicos e 
enfermeiros envolvidos na gestão dos acessos 
vasculares (AV) para hemodiálise. 
Rui Alexandre Coelho

Limitada a 30 participantes, e com as 
vagas esgotadas, esta formação pro-
movida pelo Grupo de Estudos Vascu-
lares (GEV) teve como principal objetivo 

desenvolver a capacidade de utilização da eco-
grafia com Doppler na vigilância e no apoio à 
construção do acesso vascular (AV) para hemo-
diálise. «Muitos dos participantes estavam a lidar 
com uma sonda de ecoDoppler pela primeira 
vez. Esperamos que este curso tenha ajudado a 
responder a perguntas simples que decorrem do 
funcionamento e da avaliação do exame físico 
do AV», refere a Dr.ª Ana Ventura, que integrou 
a equipa coordenadora desta formação.

De acordo com esta nefrologista no Cen-
tro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 
(CHVNG/E), o ecoDoppler tem dado mostras 
de ser «um instrumento muito útil na avalia-
ção dos AV», pelo que o cenário atual, em que 
«o número destes aparelhos nas unidades 
de diálise é residual», certamente dará lugar 
a uma realidade em que esta «será mais uma 
opção para complementar o exame físico e a 
vigilância do AV». Por isso, o curso pretendeu, 
essencialmente, que os formandos «tenham 
conseguido identificar veias e artérias, perceber 
as diferentes estruturas vasculares, medir os 
seus diâmetros, identificar os melhores locais 
para puncionar um AV já construído e medir o 
seu débito», resume a coordenadora.  

Entre os formandos constaram internos e espe-
cialistas de Nefrologia, assim como enfermeiros e 
cirurgiões vasculares. Uma fusão de conhecimen-
tos cuja importância é destacada por Ana Ventura. 

«Enfermeiros, nefrologistas e cirurgiões vasculares 
têm de falar entre si e ter conhecimentos gerais 
das três áreas, para darem a melhor resposta e 
evitarem a falência do AV, que é uma grande causa 
de morbilidade e até mortalidade nos doentes 
com insuficiência renal crónica.»

AVALIAÇÃO DOS AV EM USO  
OU EM MATURAÇÃO
O primeiro dia do curso englobou uma vertente 
teórica, com sessões de apresentação do apare-
lho de ecoDoppler e de toda a avaliação do AV, e 
uma parte prática. Responsável por apresentar 
os princípios físicos deste exame, o Dr. Paulo  
Almeida, também coordenador do curso e cirur-
gião vascular no Centro Hospitalar do Porto/Hos-
pital de Santo António, frisa que «o ecoDoppler é 
um “game-changer” porque permite estudar em 
tempo real o interior dos doentes de forma não 
invasiva, tendo aplicação em diversos momentos 
da gestão do AV, como a criação do primeiro 
acesso, a vigilância do AV já maturado e a própria 
intervenção terapêutica em caso de complica-
ções». O especialista realça ainda a portabilidade 
destes aparelhos, que podem deslocar-se para o 

bloco operatório, «reduzindo a margem de erro 
das cirurgias realizadas». 

Já no segundo dia do curso, a Dr.ª Susana 
Pereira, nefrologista no CHVNG/E, abordou os 
parâmetros de vigilância do AV em uso nos cen-
tros de hemodiálise. Esta formadora sublinhou 
a «importância do exame físico na avaliação 
do AV, da medição do débito intra-acesso e do 
diagnóstico precoce das complicações, nome-
adamente as estenoses venosas, que devem 
ser resolvidas para evitar trombose do acesso». 

No mesmo dia, a Dr.ª Mónica Fructuoso, nefro-
logista no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro/Hospital de São Pedro, em Vila Real, 
falou sobre a avaliação do AV em maturação.  
«O exame físico assume um papel de relevo nessa 
avaliação, podendo-se associar os exames com-
plementares de diagnóstico, nomeadamente o 
ecoDoppler, que é o exame de primeira linha.»  
Na sua apresentação, esta nefrologista fez uma re-
visão sobre todos os passos a seguir na avaliação 
do AV de acordo com o seu timing de maturação 
e sobre as manobras que permitem detetar as 
causas de não maturação, sublinhando a utilidade 
da ecografia com Doppler nesse processo. 

Dr.ª Ana Ventura, Dr. José Queirós, Dr. Paulo Almeida e Prof. Clemente Sousa (coordenadores do curso), ao lado do Dr. Norton de Matos (diretor 
do Grupo de Estudos Vasculares), que deu as boas-vindas aos formandos 
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// VERTENTE HANDS-ON
Professor adjunto na Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto e um dos 
coordenadores do Curso Básico de EcoDoppler do Acesso Vascular, o Prof. Clemente Sousa 
realça a «dimensão pioneira desta iniciativa a nível nacional». Este enfermeiro supervisionou 
a vertente prática da formação, na qual os participantes puderam familiarizar-se com a 
utilização do ecoDoppler digital. «Foi o nosso objetivo que os formandos manuseassem o 
aparelho e percebessem que, antes de mais, a ecografia não serve apenas para guiar a punção, 
mas pode ter também outras funções importantes na tomada de decisão, nomeadamente: 
identificar os vasos, medir a profundidade e o diâmetro da veia, identificar hematomas/ 
/trombos intraluminais, ou se o acesso apresenta diminuição de diâmetro de vasos, entre 
outros aspetos», resume Clemente Sousa. E remata: «Juntamente com os dados recolhidos  
no exame físico, a informação fornecida pelo eco-Doppler permite adotar os procedimentos 
mais acertados em todo o processo de gestão dos acessos vasculares para hemodiálise.  
O curso terá continuidade, realizando-se, anualmente, no mês de novembro.»
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