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A Nefrologia Pediátrica começou a individualizar-se 
no Hospital Pediátrico de Coimbra com a criação 
em 1978 da consulta de Nefrologia Pediátrica, im-
pulsionada pelo saudoso Prof. Doutor António Tor-
rado da Silva. 
Sendo um jovem médico, em 1968 o Prof. Torrado 
decidiu emigrar. Depois de ter estado na Pediatria 
em Lyon, fez a sua formação em Lausanne (Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois) no Departamen-
to de Pediatria dirigido pelo Professor Emile Gautier. 
Estagiou também em Nova Iorque. Foi um pediatra 
brilhante, com uma enorme qualidade científica, 
um entusiasta na organização da assistência pedi-
átrica e dedicou-se em particular às áreas da Neo-
natologia, Cuidados Intensivos e Nefrologia Pediá-
trica. Regressado a Portugal em 1975, a convite do 
Prof. Doutor Carmona da Mota veio trabalhar para 
Coimbra, aonde foi um dos impulsionadores da Pe-
diatria e do Hospital Pediátrico (H. P.), quer na área 
assistencial, quer na formação e na humanização 
dos cuidados. Foi responsável pela criação em 1980 
do Serviço de Cuidados Intensivos e seu diretor até 
final de 1991. 

A Consulta de Nefrologia Pediátrica autónoma co-
meçou a funcionar em 1978, sendo pioneiros o Prof. 
Doutor António Torrado da Silva e o Dr. Jorge Olivei-
ra. Assistiu-se nos anos seguintes a uma progressiva 
diferenciação da Nefrologia Pediátrica no hospital, 
sendo responsável pela área o Prof. Torrado da Silva. 

O Dr. Jorge Oliveira colaborou na consulta até 1985.
Em junho de 1979, decorreu em Lisboa na Fundação 
Gulbenkian, a primeira Reunião de Nefrologia Pedi-
átrica, organizada pela Clínica Pediátrica Universi-

tária do Hospital de Santa Maria e pelo Núcleo de 
Nefrologia Pediátrica da Sociedade Portuguesa de 
Nefrologia, tendo como convidados o Prof. Martin 
Barratt e o Dr. Ranslay do Hospital for Sick Children 
de Londres, e a participação das mais destacadas 
figuras nacionais dedicadas à Nefrologia Pediátri-
ca, que despertou definitivamente o interesse nesta 
área a Pediatras e Nefrologista.

 Na minha carreira hospitalar, foi um privilégio ter 
trabalhado e aprendido com os meus mestres da 
escola de Pediatria de Coimbra. Ao longo do meu 
Internato de Pediatria (1978-1983) fui progressiva-
mente assistindo no H. P. e nos meios Pediátricos
 a uma diferenciação e ao aparecimento de algumas 
competências / subespecialidades inseridas no con-
texto global da Pediatria Geral e dela não divorciada. 
Dentro deste pensamento, e com o apoio e orientação 
do saudoso Prof. Torrado da Silva, e também do Prof. 
H. Carmona da Mota, de 15 novembro de 1984 a 15 fe-
vereiro de 1985 realizei um estágio sob a orientação do 
Prof. Jean-Pierre Guignard, na Unidade de Nefrologia 
Pediátrica do Serviço de Pediatria do Centre Hospita-
lier Universitaire Vaudois, em Lausanne. Ao Prof. Tor-
rado da Silva devo o incentivo e a minha motivação 
pela Nefrologia Pediátrica e pelos Cuidados Intensivos 
Pediátricos. A partir de 1984 passei a integrar a Con-
sulta de Nefrologia Pediátrica (aonde já antes vinha 
colaborando). 

Em 1985 foi organizada em Lisboa, a 19ª Reunião 
Anual da Sociedade Europeia de Nefrologia Pediá-
trica, sob a Presidência do Prof. Doutor Torrado da 
Silva, que foi um reconhecimento europeu para a 
Nefrologia Pediátrica Portuguesa. 

António Jorge Correia
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Ainda em 1985 foi formada a Secção de Nefrolo-
gia Pediátrica (SNP) da Sociedade Portuguesa de       
Pediatria, integrando representantes dos cinco cen-
tros de Nefrologia Pediátrica reconhecidos pelo Mi-
nistério da Saúde.

De março de 1986 a 1992 fui responsável pela 
Consulta de Nefrologia Pediátrica, mantendo-se 
responsável pela Unidade de Nefrologia Pediátri-
ca o Prof. Doutor António Torrado da Silva. Desde 
1988 exerceu também funções na Unidade o Dr. 
José Farela Neves, até posteriormente se dedicar 
em exclusivo ao Serviço de Cuidados Intensivos 
Pediátricos em 1993. 

Em 1988 iniciou-se a Diálise Peritoneal Crónica Am-
bulatória no H. P., técnica com que me tinha fami-
liarizado no estágio na Unidade de Nefrologia Pedi-
átrica do Serviço de Pediatria de Lausanne (Suiça).
A Unidade de Nefrologia Pediátrica do H. P., des-
de 1990 participa na área do Transplante Renal 
Pediátrico em colaboração voluntária nos Hospitais 
da Universidade de Coimbra (H.U.C.) na transplan-
tação renal de crianças na fase aguda e seguimento 
posterior na consulta de transplante renal nos H.U.C.

Em 1992, o Ministério da Saúde criou o Ciclo de Es-
tudos Especiais em Nefrologia Pediátrica  destinado 
a conferir formação específica nesta área. A Comis-
são Nacional de Saúde da Mulher e da Criança, de-
pendente do Ministério da Saúde, reconheceu cinco 
centros de Nefrologia Pediátrica no país: dois em Lis-
boa, um em Coimbra e dois no Porto. A Direção do 
Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos atribui 
idoneidade para formação de internos em Nefrologia 
no âmbito da pediatria a estas cinco instituições e 
requereu ao Conselho Nacional Executivo a criação 
legal de subespecialidades, dentro da pediatria.

Em 1992 no Serviço de Cuidados Intensivos do Hos-
pital Pediátrico e o impulso do Dr. José Farela Neves, 
foi possível iniciar técnicas dialíticas contínuas. Inicio 
em Novembro de 1992 da Hemofiltração veno-veno-
sa em situações de Lesão Renal Aguda e posterior-
mente a Hemocarboperfusão e a Plasmaferese.
Com a saída no final de 1991 do Prof. Doutor António 
Torrado da Silva para o novo Hospital Garcia de Orta 
em Almada, passei a ser responsável da Unidade de 
Nefrologia Pediátrica. 
Em 1994 a Dr.ª Clara Gomes ocupou uma vaga do 
quadro clínico de Pediatria para trabalhar especifi-
camente na Unidade. O bom relacionamento com o 
Departamento de Pediatria do Hospital de Cruces, 
Bilbau (Prof. Doutor Juan Rodríguez Soriano) permi-
tiu realizar um estágio para a colega, com o objetivo 
de obter mais diferenciação na Unidade para a in-
vestigação e tratamento das Tubulopatias. Com o 
objetivo de se obter formação em áreas específicas 
(diálise e transplante renal), o novo elemento fre-
quentou o Ciclo de Estudos Especiais em Nefrologia 
Pediátrica no Porto (H. Maria Pia / H. Stº António). 
A consulta alargou o seu funcionamento, foram 
implementados protocolos (diagnóstico e terapêu-
tica), e no âmbito da formação nos estágios do in-
ternato de Pediatria, um programa para a valência 
de Nefrologia Pediátrica. Desde o final de 1998, com 
a disponibilidade de um computador, iniciámos a 
informatização da consulta (diagnóstico principal e 
secundários, resumo clínico, exames complementa-
res...). Todas as crianças que têm alta ou são trans-
feridas (quer para serviços hospitalares pediátricos 
ou adultos, quer para médico assistente) são refe-
renciadas com relatório clínico pormenorizado.
Mantivemos a atividade no internamento do Serviço 
de Pediatria Médica, nas situações patológicas com 
necessidade de apoio específico (tratamento, in-
vestigação), a equipa da Nefrologia Pediátrica rea-
liza a observação e orientação diária dos casos mais 
complexos e em regime de consultoria nos casos 
menos graves. Sempre que solicitados, colaboramos 
com a Cirurgia Urológica na orientação das crian-
ças internadas no Serviço Cirurgia Pediátrica. Co-
laboração também na orientação de crianças com 
doenças do foro nefrológico internadas na Unidade 
de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, no 
Serviço de Urgência e outros do hospital. Participa-
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mos regularmente nas reuniões médicas do Serviço 
de Pediatria Médica.
Continuámos a realizar as Biópsias renais percu-
tâneas (técnica iniciada pelo Prof. Doutor António 
Torrado da Silva). Apoio do Serviço de Anatomia Pa-
tológica dos H.U.C., não só no estudo das biópsias 
renais (microscopia óptica e imunofluorescência), 
mas também na disponibilidade para discussão dos 
diagnósticos histológicos e correlação com a clínica.
Em 1996 foi introduzida no H. P. a Diálise Peritoneal 
Crónica Automática (DPA) em ambulatório e 
passámos a dispor de cicladoras para efectuar esta 
modalidade de diálise peritoneal no H.P., apesar 
das limitações de instalações e de recursos huma-
nos. A DPA é uma técnica que melhorou substan-
cialmente a qualidade de vida destas crianças e das 
famílias ao permitir a terapêutica dialítica durante 
o sono da criança.

Em 2001 foi oficializada a criação da subespeciali-
dade de Nefrologia Pediátrica.
Em 2003 no Serviço de Cuidados Intensivos com impul-
so do Dr. José Farela Neves, iniciou-se Hemofiltração e 
Hemodiafiltração veno-venosa com o Prisma, em si-
tuações de Lesão Renal Aguda. Posteriormente Plas-
maferese com o Prisma.
Em 18 de maio de 2004, com a homologação do pa-
recer da Subespecialidade de Nefrologia Pediátrica, 
os dois elementos da Unidade obtiveram a Compe-
tência e subespecialidade em Nefrologia Pediátrica 
pela Ordem dos Médicos por consenso.
Desde 2009 foi contratada para trabalhar em ex-
clusivo na Unidade a Dr.ª Raquel Santos, Pediatra, 
que por motivos pessoais se transferiu no final de 
Dezembro de 2011 para o H. Dona Estefânia, ficando 
a equipa médica reduzida e instável, mais uma vez.
Ao longo destes anos, as dificuldades logísticas do 
antigo edifício do H. P. e as carências de recursos 
humanos foram os maiores obstáculos.
Em 29 de janeiro de 2011 ocorreu a mudança para o 
novo Hospital Pediátrico sendo alargado o atendi-
mento a jovens até aos 18 anos. Em janeiro de 2012 
foi integrada uma recém especialista de Pediatria, 
mas em fevereiro de 2012 iniciei funções de Direção 
do Serviço de Pediatria Ambulatória, o que exigiu 
um enorme esforço para manter as atividades as-
sistenciais e de formação da Unidade.

No Serviço de Imagiologia passou a estar disponível 
a uro e angiorressonância magnéticas que são exa-
mes fundamentais na caraterização de patologias 
como uropatia associada a rim não funcionante e 
hipertensão arterial, respetivamente. Ficaram dis-
poníveis a realização de estudos urodinâmicos no 
Serviço de Medicina Física e Reabiltação.
No final de 2011 ocorreu a integração do Hospital Pe-
diátrico no Centro Hospitalar Universitário de Coim-
bra (CHUC) o que permitiu uma mais fácil criação 
de protocolos com a Nefrologia e Unidade de Trans-
plantação dos adultos do CHUC, localizada nos HUC.
Implementámos o protocolo de transplante renal 
com a Unidade de Cuidados Intensivos e com a Uni-
dade de Transplantação do Serviço de Nefrologia 
dos HUC de modo a garantir o Transplante Renal 
em ambiente pediátrico na íntegra. 

Em 7 fevereiro de 2012 ocorreu o primeiro trans-
plante renal pediátrico integralmente realizado no 
Hospital Pediátrico.

Em 2013 foi contratada a Dr.ª Carmen do Carmo, as-
sistente hospitalar de Nefrologia desde 2006, que tinha 
realizado o Ciclo de Estudos Especiais de Nefrologia 
Pediátrica no  Porto (H. Maria Pia/H StºAntónio) en-
tre 2007 a 2009, que já tinha trabalhado na unidade 
e que por problemas burocráticos viu a sua contrata-
ção anulada em 2010. Em janeiro de 2013 decorreu um 
concurso para provimento de uma vaga na Unidade de 
Nefrologia Pediátrica, que apenas veio a ser ocupada 
em 1 de agosto de 2013 pela Dr.ª Carmen do Carmo.
Embora a trabalhar em exclusivo na Nefrologia 
Pediátrica desde 2012, a Dr.ª Carolina Cordinhã        
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(assistente hospitalar de Pediatria) só foi defini- 
tivamente contratada em 2015.
A Unidade possui enfermeiros e técnicos especia-
lizados em técnicas e métodos de diagnóstico em 
Nefrologia e no atendimento, seguimento e educa-
ção de crianças e adolescentes com Doença Renal 
Crónica.
A atividade assistencial da Unidade de Nefrologia 
Pediátrica compreende várias consultas que estão 
individualizadas (Nefrologia, Nefrologia/IRC, Diáli-
se Peritoneal e Transplante Renal), apoio a doentes 
no Hospital de Dia (Hemodiálise, controlo e ensino 
de Diálise Peritoneal) e no internamento. A con-
sulta de Esclarecimento Informado destina-se aos 
doentes que entram em insuficiência renal termi-
nal, sendo estes e os pais informados das opções 
terapêuticas de substituição da função renal e dos 
riscos inerentes para uma decisão o mais conscien-
te possível.
No ano de 2015 a equipa médica passou a dispor 3 
assistentes hospitalares graduados (com a subes-
pecialidade de Nefrologia Pediátrica) e uma nova 
assistente hospitalar. O assistente hospitalar gra-
duado de Pediatria mais velho, manteve a seu car-
go a Direção do Serviço de Pediatria Ambulatória. 
A área diferenciada de Nefrologia continuou a ser 
referência da zona Centro, prestando cuidados ne-
frológicos especializados na área.  
A atividade desenvolve-se maioritariamente no am-
bulatório (consulta de Nefrologia), realizando-se a 
restante atividade no Hospital de Dia de Nefrologia 
(consultas de Nefrologia-IRC, de Diálise Peritoneal 
e de Transplante Renal; Diálise Peritoneal e Hemo-
diálise) e no Internamento de Pediatria Médica
A Consulta de Nefrologia Pediátrica localiza-se no 
piso 0 do H.P. e integra o Serviço de Pediatria Am-
bulatória. Decorre em três gabinetes de consulta ao 
qual se associa um gabinete de enfermagem com 
uma Enfermeira que partilha o apoio a outras con-
sultas.
O Hospital de Dia da Nefrologia Pediátrica integra-
do no Serviço de Pediatria Ambulatória, localiza-se 
no piso 1 do H. P. e inclui um gabinete de consulta, 
uma sala para ensino e controlo de diálise perito-
neal, um gabinete de enfermagem e uma Unida-
de de Hemodiálise com dois postos equipados (e 
possibilidade futura até 5 postos). Neste espaço 

decorrem também as consultas de Nefrologia/IRC, 
Diálise Peritoneal e Transplante Renal. Tem espaço 
físico próprio e adequado para realização de testes 
funcionais e atendimento dos doentes. A Unidade 
continuou a disponibilizar diálise peritoneal crónica 
ambulatória (DPCA e DPA).

A Unidade não dispõe de espaço próprio para inter-
namento, sendo as crianças / jovens internados no 
Serviço de Pediatria Médica.
No ano de 2012 foi implementado o processo de 
Referenciação Inter-Hospitalar com a definição e 
publicitação de vários parâmetros nos Hospitais da 
Zona Centro e no H.P.: rede de contactos, critérios 
de referenciação ao H.P. e acesso a protocolos de 
orientação da Unidade de Nefrologia. Simultanea-
mente foram implementadas medidas de melhoria 
da qualidade, nomeadamente a revisão de vários 
protocolos da Unidade com nova formatação e a 
marcação de consultas por hora.

Desde 2014 a Unidade de Nefrologia Pediátrica do 
H. P. - CHUC  tem organizado anualmente (5º cur-
so em 2019) o Curso Teorico-Prático de Nefrologia 
Pediátrica.
Em 15/9/2014 foi efetuada a primeira sessão de He-
modiálise (HD) no Hospital Pediátrico numa ado-
lescente de 15 anos no Hospital de Dia de Nefrolo-
gia. A unidade tem capacidade para realizar o HD 
convencional e hemodiafiltração online.

Em 3 de abril de 2017 foi autorizado o pedido de 
oficialização do programa do Ciclo de Estudos que 
tem como objetivo a formação de médicos subes-
pecialistas em Nefrologia Pediátrica. No final do 
período de formação o candidato deverá ser com-
petente para o exercício da Nefrologia Pediátrica, 
incluindo os problemas mais complexos desta su-
bespecialidade. Em 2018 duas Assistentes Hospi-
talares de Pediatria (Dr.ª Carolina Cordinhã e Dr.ª 
Catarina Neves) iniciaram a frequência do Ciclo de 
Estudos Especiais. 
O número total de consultas em 2019 foi de 3300, 
sendo 473 primeiras consultas. O ratio de 1ªs/subse-
quentes foi de 14,3%, justificado pela natureza cró-
nica da patologia observada. Foram dadas 233 al-
tas, com resumo clínico detalhado. No Hospital de 
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Dia de Nefrologia foram efetuadas 145 sessões de 
Hospital de Dia de Nefrologia, correspondentes a 14 
doentes. No Serviço de Pediatria Médica 63 interna-
mentos foram por motivos nefrológicos. Continuá-
mos a dar apoio, quando solicitado, a crianças e jo-
vens internadas no Serviço de Cuidados Intensivos, 
Serviço de Cirurgia (Urologia), Serviço de Urgência 
e outros do H.P. Foram efetuadas 10 biópsias renais. 
A unidade tem uma reunião semanal de serviço, 
aonde são discutidos casos clínicos, apresentados 
Journal Club, revisões teóricas e protocolos. No ano 
de 2019 organizou em 4 e 5 de abril o V Curso Teó-
rico-Prático de Nefrologia Pediátrica, com avalia-
ção, dirigido essencialmente a Pediatras, Médicos 
de Medicina Geral e Familiar e respetivos Internos 
e Enfermeiros. Participamos ainda na organização 
de várias reuniões científicas. Mantivémos as ati-
vidades de formação a Internos do 4º e 5º ano de 
Pediatria do H. P. e de outros hospitais da zona cen-

tro (períodos de 3 meses) e a Internos do 5º ano de 
Nefrologia dos CHUC (estágio de observação com 
um dia semanal por períodos de 3 meses), pontual-
mente a Internos do Ano Formação Geral e a alunos 
de Medicina. Em 2019 foram publicado 5 artigos (3 
em revistas indexadas), 3 trabalhos comunicados 
em reuniões científicas internacionais e 18  em reu-
niões científicas nacionais. 
A Nefrologia Pediátrica tem especificidades que a 
distinguem da Nefrologia do adulto e as técnicas 
dialíticas em situação de insuficiência renal aguda 
ou crónica têm particularidades para cada grupo 
etário, do recém-nascido ao adolescente, devendo 
ser realizadas em meio pediátrico. O apoio ao doen-
te crónico deve ser multidisciplinar, incluindo equi-
pas pediátricas de apoio psicossocial que permitam 
responder às necessidades de promoção da quali-
dade de vida da criança e da sua plena inserção na 
família, na escola e na comunidade. 


