
 

   

  
 
Núcleo de Formação e Investigação do Departamento de Pediatria, HSM, CHLN – CAML 

Associação para as Crianças de Santa Maria  
 

>> Curso de Pediatria  

– Do Básico à Diferenciação 
 2017/2018 

Módulo XVI – Nefrologia 
Básico: 10 de novembro  

 
Objetivo (s) geral (is):  
Revisão da fisiopatologia, diagnóstico e terapêutica das doenças renais 
mais frequentes no contexto do serviço de urgência. 
Abordagem prática e critérios de referenciação. 
 

Objetivos específicos: 
Aquisição de conhecimentos sobre: 
- Prevenção, diagnóstico etiológico e tratamento da lesão renal aguda 
- Orientação após infecção urinária. Critérios de referenciação 
-Anamnese e meios complementares de diagnóstico nas complicações 
agudas da sindroma nefrótica.  
- Avaliação da criança com doença renal crónica na urgência.  
- Prescrição de fármacos na doença renal  
  
Formadores: Nefrologistas Pediátricos, Nefrologistas de Adultos e outros 
Especialistas.   
 
Métodos e estratégias: Exposição com apoio audiovisual; 
discussão/esclarecimento com os formadores.  
 
Recursos didáticos: Powerpoint; algoritmos de diagnóstico; abordagem 
interactiva de casos clínicos ilustrativos. 
 
Métodos de Avaliação: Teste de escolha múltipla facultativo. 
 
Número de vagas (mínimo e máximo): 10 - 30 
 
 



 

   

  
 

Sessões, formadores e horário: 
BÁSICO 
Sessão Formador Dia Local Horário 

Introdução 
 

 

10/11 
 

 

9h00 

Estratégias para a prevenção 
e para o tratamento da lesão 
renal aguda 
 

 

9h15 

 Caso clínico  10h00 

Abordagem da criança com 
infeção urinária 
 

 
10h15 

 Caso clínico  11h00 

Intervalo 11h15 

Complicações agudas da 
síndrome nefrótica  
                   

 
11h30 

 Caso clínico  12h15 

Investigação de hematúria                       
                                        

 
12h30 

 Caso clínico  13h15 

Almoço 13h30 

O doente renal crónico na 
Urgência                    
               

 
15h00 

Intervalo 16h15 

A terapêutica farmacológica 
na doença renal 
 

 
16h30 

 Caso clínico  17h15 

Avaliação (facultativa) 
 

17h30 



 

   

  
 
Núcleo de Formação e Investigação do Departamento de Pediatria, HSM, CHLN – CAML 

Associação para as Crianças de Santa Maria  
 

>> Curso de Pediatria  

– Do Básico à Diferenciação 
 2017/2018 

Módulo XVI – Nefrologia 
Diferenciado: 17 de novembro  

 
Objetivo (s) geral (is):  
Atualização sobre temas de nefrologia pediátrica diferenciada. Novos 
meios de diagnóstico e estratégias terapêuticas  
 
Objetivos específicos: 
Actualização de conhecimentos teóricos e da abordagem pratica das 
crianças com glomerulonefrites, nefropatias hereditárias, doenças 
quísticas renais e doença renal crónica.  
 
Formadores: Nefrologistas Pediátricos, Nefrologistas de Adultos e outros 
Especialistas.   
 
Métodos e estratégias: Exposição com apoio audiovisual; 
discussão/esclarecimento com os formadores.  
 
Recursos didáticos: Powerpoint; algoritmos de diagnóstico; abordagem 
interactiva de casos clínicos ilustrativos. 
 
Métodos de Avaliação: Teste de escolha múltipla facultativo. 
 
Número de vagas (mínimo e máximo): 10 - 30 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

  

 
Sessões, formadores e horário: 
DIFERENCIADO 

Sessão Formador Dia Local Horário 

Diagnóstico e terapêutica das 
glomerulonefrites 
 

 

17/11 
 

Piso 7 
 

9h00 

 Caso clínico  9h45 

Doenças quísticas renais - 
apresentação e evolução 
 

 
10h00 

 Caso clínico  10h45 

Intervalo 11h00 

Novos diagnósticos, novas 
abordagens terapêuticas – o 
papel da genética  

 Introdução  

 Na síndroma nefrótica 
hereditária                                

 Na síndrome hemolítica 
urémica                                

 Nas tubulopatias                
                                               

 

11h30 

Almoço 13h00 

A criança com doença renal 
crónica 

 Introdução                                                                                 

 Fatores de progressão e 
proteção                              

 Particularidades da nutrição                                                   

 Optimização do rescimento    
                                         

 

14h30 

Intervalo  

- Alterações cardio vasculares a 
médio e longo prazo                                                

- Especificidades das 
terapêuticas de substituição 
da função renal em pediatria:  

 Tansplantação renal 

 Diálise peritoneal      

 Hemodiálise  
                                                                                     

 

15h50 

Avaliação (facultativa) 
 

 
17h30 

 


