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RESUMO

O Serviço de Nefrologia Pediátrica do Hos-
pital Maria Pia dispõe, desde há 20 anos, de
uma Unidade de Diálise Pediátrica especiali-
zada, que assegura o tratamento de quase
todas as crianças da região Norte e parte do
Centro do País com insuficiência renal crónica
terminal (IRCT).

Objectivo: Análise retrospectiva da actividade
desta Unidade, desde o seu início em 3 Outubro
de 1983.

Métodos: Foi utilizado o registo anual da
Unidade. Foram incluídos todos os doentes com
IRCT que iniciaram tratamento substitutivo da
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função renal (TSFR) na Unidade, desde o seu
início até Outubro de 2003.

Resultados: No referido período 117 doentes
iniciaram TSFR ( 68 do sexo masculino e 47 do
sexo feminino), correspondendo a uma
incidência média de 5,8 novos doentes por ano.
A mediana da idade de início de TSFR  foi 9,8
anos, tendo o doente mais novo iniciado aos 2
meses de idade. As causas mais frequentes
de IRCT foram hipoplasia/ displasia renal e
malformações urológicas, seguidas das
glomerulopatias, não se tendo verificado
variação ao longo do período estudado. A
distribuição dos doentes que iniciaram TSFR
(dia 1) por modalidades terapêuticas foi:
hemodiálise (HD) 55,5 % dos doentes,  diálise
peritoneal (DP) 36,7 % e  transplante renal sem
diálise prévia nos restantes 7,8 % dos casos. A
escolha da primeira modalidade dialítica foi
variável ao longo dos 20 anos analisados. A DP
foi o método dialítico de primeira opção nas
crianças com idade inferior a 12 anos  e a HD
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nas crianças mais velhas. O tempo médio de
espera do primeiro transplante renal foi de 13,8
± 17,8 meses e 75 doentes foram submetidos
a 84 transplantes em idade pediátrica. A
sobrevida das  técnicas dialíticas no período total
avaliado, foi significativamente melhor para a HD
do que para a DP,  sendo a peritonite a causa
mais frequente da falência da DP.  Se dividirmos
o período total em duas partes (1983-93 e 1993-
03), a sobrevida cumulativa foi semelhante nos
dois métodos dialíticos no período 1993-03
(94,4% e 88,9 % para a HD e para a DP 93,2 %
ao 1 e 2 anos respectivamente). A taxa de
mortalidade, durante os 20 anos da Unidade foi
de 9,4%, com uma mortalidade reduzida nos
últimos anos.

 Conclusões: Estes resultados confirmam
que os cuidados prestados à criança com IRCT
em TSFR têm melhorado ao longo das 2
últimas décadas. Revelam também a evolução
e segurança das alternativas terapêuticas,
estimulando a continuidade do trabalho
desenvolvido pela equipa clínica e técnica, na
prestação de cuidados às crianças com IRCT.

Palavras chave: Registo da insuficiência re-
nal crónica; diálise pediátrica.

SUMMARY

 Pediatric Dialysis: 20 years‘ experience

For almost twenty years, the Nephrology
Department of Maria Pia Hospital has had a Unit
of specialized pediatric dialysis that guarantees
the treatment of almost all children with end
stage renal failure (ESRF) from the north and
part of the centre of Portugal.

Objectives: We analysed retrospectively the
dialysis Unit’s performance from its beginning
on October 3 1983 and evaluated its evolution
over the next 2 decades.

Methods: Data of the annual registry of the
Unit was used. All the patients that started renal
replacement therapy (RRT) in the Unit in the
period between October 1983 and October 2003
were included in the study.

Results: In the above mentioned period, a to-
tal of 117 patients began RRT, (68 boys and 47
girls), corresponding to a mean incidence of 5.8
new patients/year. The median age of children
starting RRT was 9.8 years and the youngest
was 2 months old. The most common causes
of ESRD were hypoplasia / dysplasia and ob-
structive malformations followed by glomeru-
lonephritis, and these primary renal diseases
were maintained throughout the studied period.
The proportional distribution of ESRD patients
by method of treatment (at day 1) was haemo-
dialysis (HD) in 55.5 % of the patients, perito-
neal dialysis (PD) in 36.7% and 7.8% were trans-
planted without previous dialysis. The preference
for the first dialysis modality varied throughout
the 20 years of Unit activity. PD is the preferred
initial dialysis therapy in the 0-11 year old chil-
dren and HD in children older than 11.  The mean
time of waiting for the first transplant was of
13.8+-17.8 months and 84 renal transplants
were performed in 75 children of paediatric age.
Regarding the cumulative survival of the two di-
alysis modalities over the total period analysed,
HD was significantly better than PD, with peri-
tonitis the most frequent cause of PD failure. If
the total period was divided into two cohorts
(1983-93 and 1993-03), in the most recent pe-
riod the cumulative survival in the two dialysis
methods was similar, (94.4% and 88.9% for HD
and 93.2% for DP at 1 and 2 yeas  respectively,
between the year 1993-03. This contrasts with
the period 1983-93. Over the 20 years that the
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Unit has been in operation, the mortality rate of
the patients was 9.4%, and in the last years has
been very low.

Conclusions: These results confirm that the
quality of care given to paediatric patients in RRT
has improved over the two last decades. It re-
vealed as well the evolution and safety of the
existing therapeutic alternatives. These positive
results are a stimulation to keep up the work
developed by the clinic and technical team in
the care of children with ESRD.

Key words: Paediatric dialysis registry, end
stage renal failure (ESRF).

INTRODUÇÃO

No dia 3 de Outubro de 1983 foi realizada no
Serviço de Nefrologia e Hemodiálise do Hospi-
tal Central e Especializado de Crianças Maria
Pia, a primeira sessão de hemodiálise a uma
criança com 7 anos de idade, transferida do
Hospital de S. António. Nessa data, o Serviço
foi legalmente habilitado para tratar crianças
com insuficiência renal crónica terminal, por
métodos substitutivos dialíticos, com idoneidade
reconhecida pela European Dialysis and Trans-
plant Association (EDTA).

Era o tempo do Núcleo de Nefrologia Pe-
diátrica da Sociedade Portuguesa da Nefrologia,
da hemodiálise com filtro de placas e com
banho de preparação instantânea, da época dos
pequenos doentes insuficientes renais crónicos
terminais sujeitos ao tratamento nas Unidades
de hemodiálise hospitalares, entre adultos e
velhos, para sobreviverem perdidos num mundo
que não era o seu.

Poucos meses depois, a Unidade estava

ocupada com  doentes da Região Norte, vindos
de Trás-os-Montes, das Beiras, do Minho e do
Litoral, que encontraram  no Hospital Maria Pia
um porto de abrigo seguro e dedicado às
crianças doentes.

O Hospital abria a porta a clínicos de dife-
rentes especialidades médicas e cirúrgicas,
para aplicarem na criança as suas compe-
tências técnicas, adquiridas na vivência clínica
com adultos. Foi esse ambiente exclusivamente
pediátrico, inerente à instituição de Hospital
Central e Especializado de Crianças que
permitiu a afirmação sustentada da actividade
assistencial do Serviço de Nefrologia e da
Unidade de Diálise Pediátrica.

 A diálise pediátrica tem particularidades
especiais. A criança tal como os adultos com
IRCT, apresenta complicações relacionadas
com a causa primária da doença, hipertensão
arterial e infecção; no entanto também se
encontra numa fase da vida em que os
problemas de crescimento e desenvolvimento
merecem particular atenção1. Por outro lado,
as dificuldades da  criança pequena e sua
família em se ajustar à realidade da doença
crónica, ou do adolescente doente em encarar
um tratamento crónico, que o priva da inde-
pendência e lhe perturba a imagem corporal,
tão importante nesta faixa etária, são problemas
que a equipa de uma Unidade de diálise
pediátrica defronta diariamente.

Após 2 décadas assistenciais, sem interru-
pções, é possível retirar da nossa experiência
alguns dados demográficos regionais, sobre a
criança com IRCT em tratamento substitutivo
da função renal.

Deste modo, tivemos como objectivo anali-
sar a casuística dos doentes com IRCT nos
últimos 20 anos, e compará-la a outros registos
pediátricos1-7.



Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão218

Conceição Mota, Alzira Sarmento, Filipa Vasconcelos, Teresa Costa, Maria Sameiro Faria,  Elói Pereira

DOENTES E MÉTODOS

Foi feita uma análise retrospectiva do
movimento de doentes com IRCT que iniciaram
tratamento substitutivo da função renal no
Serviço de Nefrologia Pediátrica do Hospital
Maria Pia, no período compreendido entre
Outubro de 1983 e 2003. Os dados foram
obtidos dos registos realizados anualmente
pelo Serviço.

Os parâmetros avaliados foram: o número
de novos doentes por ano, a sua distribuição
por sexo, área da residência, tipo TSFR inicial,
idade do doente nessa data, etiologia da IRCT
e movimento dos doentes entre as diversas
terapêuticas substitutivas renais. Foi calculado
o tempo médio de diálise, o tempo de espera
para o primeiro transplante renal e a sobrevida
cumulativa das técnicas dialíticas e do doente.
Analisou-se também, a evolução da utilização
dos diversos tipos de TSFR, assim como a
variação das principais causas que levam à
IRCT e a preferência do tipo de diálise nas
diferentes faixas etárias ao longo dos últimos
20 anos.

Estatística: Para o tratamento de dados
utilizou-se o programa SPSS. Foi feito o teste
de X2 e teste exacto de Fisher para as variáveis
qualitativas. As curvas de sobrevida foram feitas
pelo método de Kaplan Meyer e comparadas
pelo Log Rank teste. Considerou-se resultado
com significado estatístico um p < 0,05.

RESULTADOS

Nos últimos 20 anos, iniciaram TSFR no
Serviço de Nefrologia Pediátrica do Hospital
Maria Pia 117 crianças e adolescentes o que
correspondeu em média a 5,8 novos doentes
por ano. A distribuição através do período
estudado está expressa na figura 1. Dos 117

doentes 42% foram do sexo feminino e a
maioria (50 %)  vivia no distrito do Porto (figura
2). O TSFR inicial, foi em 55,5 % a HD, em
36,7% a DP e 7,8% dos doentes fizeram
transplante renal sem diálise prévia. A idade
média dos doentes na data do primeiro TSFR
foi de 11,7±3,6 anos, com uma mediana de 9,8
anos. A criança mais nova iniciou diálise aos 2
meses e o doente mais velho aos 19 anos.

A escolha da primeira modalidade dialítica
variou conforme a idade do doente, verificando-
se uma maior preponderância de DP, como
primeira modalidade dialítica nas crianças mais
pequenas e uma preferência pela HD nas
crianças mais velhas (figura 3). Dividindo os
doentes em 2 grupos (<12 anos e com ≥12
anos), verificou-se que em  42 das 65 crianças
com idade inferior a 12 anos a terapêutica
dialítica inicial foi a DP, enquanto que só 12 dos
31 doentes com idade ≥ 12 anos iniciaram TSFR
com esta modalidade dialítica (p=0,014).

A preferência no tipo de modalidade dialítica
utilizada como tratamento substitutivo inicial
também variou ao longo dos 20 anos de
actividade do Serviço. A distribuição da primeira
terapêutica dialítica, dividido por 3 intervalos
iguais, de  6 anos e 8 meses, está representada
na figura 4.

A etiologia da IRCT nos 117 doentes foi a
seguinte: uropatias obstrutivas/pielonefrite/
displasia e hipoplasia renal em 52,9%; glome-
rulonefrites primárias (incluindo a glomerulos-
clerose segmentar e focal) em 24%; doenças
hereditárias (cistinose, doença poliquistica
autossómica recessiva e nefronoptisis) em
11,1%; doenças vasculares/ sistémicas-10,3%;
nos restantes 1,7% a causa da IRC foi des-
conhecida.  Nas duas décadas de actividade
da Unidade, verificamos que a etiologia da IRCT
nos doentes que entraram, na primeira década
em diálise, não foi significativamente diferente
da segunda década (figura 5).
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Fig . 1. Número de novos doentes insuficientes renais crónicos terminais por
ano

11%                                                 5%

         15%

                                     5%

      50%

                                     6%

  4%                                        4%

Fig. 2. Origem dos doentes em Terapêutica Substitutiva Renal
no Serviço de Nefrologia Pediátrica Hospital Maria Pia.

dos doentes entre as modalidades
de TSFR, está representado na
figura 6, havendo 84 transplantes
renais (75 provenientes da diálise
e 9 transplantados sem diálise
prévia), tendo havido 17 falências
de enxertos e 25 mudanças entre
terapêuticas dialíticas. Os 84
transplantes, foram 75 primeiros
transplantes, 8 segundos trans-
plantes e um doente foi ainda  sub-
metido a um terceiro transplante
ainda em idade pediátrica.

O tempo médio de espera para
o primeiro transplante foi de 13,8 ± 17,8 meses.

A sobrevida cumulativa foi significativamente
melhor na HD, quando comparado à DP
(p<0,001),  sendo de 96,9% e 86,1% para a HD
e de 75,3% e 70,3% para a DP ao 1 e 2 anos
respectivamente (gráfico 6). Se dividirmos o
período estudado em 2 períodos de 10 anos,
verificamos que esta diferença deve-se à
primeira década em que a sobrevida da DP foi
francamente pior que a da HD (DP 45% e 38,5%
v.s. HD 97,3% e 85,5% ao 1 e 2 anos res-
pectivamente; p<0,001).  No segundo período
a sobrevida das 2 técnicas dialíticas  foi
sobreponível, com 94,4% e 88,9% para a HD e
93,2% para a DP ao 1 e 2 anos respectivamente
(p= NS) (gráfico 7).

Dos 119 doentes que iniciaram TSFR nestes
20 anos, 11 doentes morreram em idade pediá-
trica, nos anos entre 1983 e 1994. A sobrevida
cumulativa dos doentes foi de 95,5% e 92,5 %
ao 1º e 5º anos (gráfico 8).

Cinquenta e nove doentes já atingiram o
limite da idade pediátrica e foram transferidos
para os adultos, estando 20 em hemodiálise, 1
em diálise peritoneal e 38 transplantados com
enxerto funcionante à data do seu 19º aniver-
sário.

O tempo médio de diálise foi de 22,3 ± 15,7
meses com uma mediana de 15 meses. O
tempo em que os doentes fizeram  diálise foi
muito variável, tendo o Serviço doentes com um
período muito curto de diálise  (4 foram trans-
plantados com menos de 2 semanas em
diálise) e em contrapartida, tivemos crianças
em diálise por longos períodos, atingindo-se um
máximo de 96 meses de diálise. O movimento
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Fig. 3 Modalidade da 1ª terapêutica dialítica segundo o grupo
etário.

Fig. 4. Distribuição da 1ª terapêutica dialítica (Dia 1). Os 20
anos de actividade da Unidade foram divididos em 3 períodos
iguais.

Outubro de 1983
a Setembro de 1993

Outubro de 1993
a Setembro de 2003

Glomerulopatias

Uropatia obstruriva e/ou pielonefrite e/ou displasia/hipoplasia renal

Doenças vasculares/sistémicas

Doenças hereditárias

Etiologia desconhecida

Fig. 5. Etiologia da IRCT na 1ª e 2ª década de funcionamento do serviço de Nefrologia Pediátrica H. Maria Pia.
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Fig. 6. Movimento dos doentes entre as 3 modalidades
substitutivas renais.

DISCUSSÃO

A IRCT infelizmente continua a ser o resul-
tado final de muitas doenças renais apesar do
progresso significativo no diagnóstico e
manuseamento da doença renal. A incidência
anual da IRCT em crianças com idade inferior
a 15 anos é aproximadamente 5 a 12 casos
por milhão na população dessa faixa etária, e é
substancialmente maior se incluirmos nos
registos pediátricos os doentes dos 15 aos 19
anos de idade8. A incidência de novos doentes
a iniciar TSFR, tem-se mantido estável nos
últimos 15 anos, segundo os dados da EDTA2,5.
O Serviço teve uma média de 5,8 novos doentes
com IRCT por ano. A região norte e parte do
centro do país têm aproximadamente 800.000
habitantes de população pediátrica, calculando
em média 7,3 novos doentes com IRCT por
milhão de habitantes da mesma idade.
Sabemos contudo, que se por um lado o Hos-
pital Maria Pia concentra as crianças com IRCT,
já alguns adolescentes  iniciam diálise nas
Unidades de adultos, o que vai obviamente
aumentar a incidência de novos doentes com

IRCT nesta área geográfica, e consequen-
temente não permitindo fornecer, dados
epidemiológicos na nossa população pediátrica.

As doenças renais primárias responsáveis
pela IRCT na criança, são diferentes das da
população adulta8. As malformações congé-
nitas do tracto urinário (uropatias obstrutivas e
refluxivas com hipoplasia e displasia renal) e
as doenças hereditárias são responsáveis por
mais de metade dos casos da IRCT nas
crianças e adolescentes do nosso registo, o que
está de acordo com os registos pediátricos8.
Ao longo dos últimos 20 anos, apesar dos
elementos do Serviço apoiados pela Urologia,
não se terem poupado a esforços na prevenção
da IRCT, com o acompanhamento pós-natal
das crianças com diagnóstico pré-natal de
uropatia, e uma melhor orientação da criança
com infecção urinária alta, quer no tratamento,
quer na investigação posterior para despiste de
uropatia malformativa, a patologia urológica
continua a ser a causa mais frequente de IRCT,
mantendo-se ao longo do período estudado.

Os cuidados prestados aos doentes pediá-
tricos com IRC nos estadios mais avançados
da IRC têm melhorado na última década. A
utilização de hormona de crescimento recom-
binante para as crianças com IRC com atraso
de crescimento, a melhor prevenção da osteo-
distrofia renal com os novos análogos da
vitamina D e novos quelantes de fósforo, e o
uso da eritropoietina para o tratamento da
anemia, tendo actualmente o alvo de 11 a 12 g/dl
de hemoglobina1,9, são alguns dos avanços que
melhoram a qualidade de vida das crianças com
IRCT.

Desde a introdução da DP, como opção
alternativa à HD no tratamento da IRCT, as
Unidades pediátricas consideraram a impor-
tância desta técnica de depuração, segura e de
fácil aprendizagem, nas crianças IRCT. Assim,
após a  descrição feita em 1976 por  Popovich

** Novos Doentes
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Fig. 7. Sobrevida das técnicas dialíticas (DP, HD) nos 20 anos
de actividade da Unidade.

Fig. 8. Sobrevida cumulativa das técnicas dialíticas na 1ª e 2ª
décadas de funcionamento da Unidade.

Y Moncrief da diálise peritoneal contínua
ambulatória (DPCA)10, esta técnica foi utilizada
a uma criança de 3 anos, em Toronto em 1979,
por Oreopoulus e colaboradores11. Outro
avanço importante foi a diálise peritoneal
contínua cíclica descrita por Diaz-Buxo em
198112  e logo utilizada numa criança por Price
e Suki13. Progressivamente esta modalidade de
diálise peritoneal, tem-se vindo a impor de uma
forma generalizada na pediatria, em detrimento
da DPCA, dado libertar a criança e sua família
das trocas durante o dia, permitindo, dessa
forma uma melhor integração nas actividades
escolares da criança e laborais dos pais.

Apesar dos avanços da diálise na IRCT, o
transplante renal bem sucedido é o melhor
TSFR na infância, o qual conduz à optimização
da reabilitação fisiológica e psicológica da
criança14.

O registo da NAPRST( North American
Pediatric Renal Transplant Cooperative Study)
revela que no fim da década de 70 e início de
80 a hemodiálise pediátrica (doente <19 anos
de idade) tinha uma incidência e sobretudo uma

prevalência de destaque quando comparada à
DP e ao transplante1. Ao longo dos anos, o
inicial uso preferencial da HD, teve um cresci-
mento lento ao contrário da DP e do transplante,
como é referido no mesmo registo do ano de
1978 a 2001. A prevalência da população IRCT
pediátrica em HD aumentou 41% enquanto o
TR aumentou 6 vezes1. É a consequência de,
nos últimos anos, se ter registado uma melhor
sobrevida do enxerto e do doente, provavel-
mente resultante da optimização dos cuidados
a estes jovens doentes e aos avanços na
terapêutica imunossupressora8.

Transplantar sem diálise prévia é uma opção
atractiva para os doentes, que se aproximam
da necessidade do tratamento substitutivo.
Vantagens teóricas incluem o doente evitar a
diálise, com os inconvenientes óbvios, a ne-
cessidade de sessões de hemodiálise ou trocas
de líquido dializante peritoneal frequentes e com
a morbilidade significativa associada aos
acessos para diálise15-18. A sobrevida do enxerto
e dos  doentes submetidos a  transplante primá-
rio quando comparado aos doentes com período
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Fig. 9. Sobrevida cumulativa dos doentes nos 20 anos de
actividade da Unidade.

dialítico antes do transplante não tem sido
uniforme. Assim, alguns estudos apontam para
resultados similares15, enquanto outros encon-
traram uma melhor16,17 ou pior sobrevida do
enxerto e/ou do doente18.

A distribuição dos doentes com IRCT por
modalidade de tratamento substitutivo é bastante
diferente nas crianças quando comparadas aos
adultos, com um maior uso da DP e transplante
renal como primeira opção terapêutica1,7.

Desde o início do programa, cientes das van-
tagens da DP na criança, o Serviço implemen-
tou esta técnica dialítica e colocou, nos primeiros
anos da sua actividade, uma percentagem
considerável de doentes em DP como primeira
modalidade dialítica. A terapêutica dialítica de
opção no Serviço foi de 46,8 % em DP versus
53,4% em HD, entre o ano de 1983 a 1989, apesar
de na altura, haver um pequeno número de
doentes em DP segundo os registos pediátricos
1 e quase ausência de adultos em Portugal a
iniciarem o programa dialítico por DP por opção19.

As peritonites e as complicações infecciosas
do orifício de saída e túnel subcutâneo do

catéter, foram desde sempre as maiores com-
plicações das crianças em DP, e constituíam a
causa mais importante da morbilidade nestes
doentes20-22 .

Na década de 80, no tempo da bolsa única
em DP, as peritonites atingiam uma alta
percentagem, contribuindo para um grande
tempo de hospitalização. Por outro lado a larga
experiência em hemodiálise adquirida no
Serviço a qual se somava à obtida nas
Unidades de adultos, com uma equipa de
enfermagem treinada, e um óptimo apoio da
Cirurgia Vascular, hábeis na construção de fis-
tulas arterio - venosas mesmo em pequenos
doentes levou, de 1990-97 à preferência pela
HD. Desde Junho 1996 o Serviço implementou
novamente a DP, com novos protocolos de
actuação. Houve avanços consideráveis
técnicos, sendo um dos mais importantes o
chamado sistema Y o método “flush before
fill”23. A incidência de peritonites decresceu du-
rante as ultimas duas décadas, consequente a
um aumento da experiência clínica e às
melhorias técnicas, com uma taxa de perito-
nites nas Unidades de adultos de 1 episódio por
doente – 24-36 meses21. No registo da NAPRST
publicado em 2000, incluindo 1531 crianças e
adolescentes em DP, a incidência de peritonites
foi de 1 episódio por doente–13,2 meses21; a
taxa de peritonites da Unidade, desde o reinicio
do programa de DP em Junho de 1996, foi de 1
episódio por doente-19,8 meses, observando-
se uma melhoria progressiva através dos
anos22. Mesmo assim as peritonites foram as
principais responsáveis no Serviço pela
passagem temporária ou permanente para HD
e é ainda hoje o tendão de Aquiles da DP. Nestes
20 anos, o tempo médio de diálise na Unidade
foi em média de 22,3 meses e a probabilidade
de sobrevida das técnicas dialíticas foi maior
na HD do que em DP (HD 96,9% e 86,1 % v.s.
DP 75,3% e 70,3 % ao 1 e 2º ano respecti-
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vamente), resultados esses concordantes com
o registo pediátrico da EDTA3. Numa análise um
pouco mais detalhada da sobrevida das
técnicas dialiticas na Unidade ao longo do
tempo, verifica-se que a falência de técnica, que
obrigou a passagem do doente para outro
método dialítico, se deve aos sofríveis resul-
tados da DP, na primeira década em que a
sobrevida da técnica no 1º ano foi de  45%  e no
2º ano de 38,5%.  Na última década a falência
da técnica foi equivalente nos 2 métodos
dialíticos, com 94,4% e 88,9 % para a HD ao 1
e 2º ano, e para a DP de 93,2 % ao 1º e 2º ano,
o que denota uma evolução francamente
positiva na DP. Também são concordantes os
resultados da Unidade com os registos da EDTA
e da NAPRST, em que a DP foi a terapêutica
dialítica de primeira opção nas crianças e a
hemodiálise nos adolescentes3,4. Essa dife-
rença de preferência é explicada, em parte, pela
dificuldade de construção de um acesso vas-
cular permanente, necessário para a hemo-
diálise nas crianças mais pequenas e à difi-
culdade da realização deste método dialítico
nos lactentes. Por outro lado, os adolescentes,
sobretudo do sexo feminino, têm  em conta a
sua auto-imagem e, é relativamente frequente
não aceitarem o cateter peritoneal.

O transplante renal é a terapêutica substitu-
tiva da função renal de eleição14,15. As crianças
da Unidade foram transplantadas numa percen-
tagem alta e quando atingiram a idade adulta (no
seu 19º aniversário) a prevalência de doentes
com enxerto funcionante foi de 67,9 %. O tempo
médio de espera do primeiro transplante na
Unidade foi de 13,8 meses, o que é comparável
ao tempo de espera de transplante no registo da
EDTA apresentando grande variabilidade de país
para país3.

Um aumento crescente de crianças, actual-
mente aproximadamente 20%, tem  transplante
primário ou “preemptive” como primeiro TSFR8.

Na Unidade, 9  doentes (7,8% ) tiveram trans-
plante sem diálise prévia e mais 4 tiveram um
pequeno período de diálise (< de 1 semana, ou
3 sessões de hemodiálise), ou seja, uma per-
centagem pequena de transplante “preemptive”.
Isto deve-se ao transplante de dador vivo ser
relativamente recente no programa de trans-
plante do Hospital de S. António, ao qual
estamos articulados. Prevemos assim, no fu-
turo, com a implementação do transplante de
dador vivo um aumento de transplante renal
primário na nossa população.

Na análise da mortalidade da Unidade a
sobrevida cumulativa dos doentes foi de 92,5 %
aos 5 anos, verificando-se uma reduzida mor-
talidade nos últimos anos. Esta percentagem
da mortalidade é considerada pequena quando
comparado ao registo da EDTA e NAPRST, e
deve-se, em parte ao reduzido número de
doentes com idade inferior aos 5 anos os quais
têm maior mortalidade segundo os registos
atrás mencionados1,4,6. Estamos cientes con-
tudo, de que existe variabilidade de ano para
ano,  com o incremento da diálise no pequeno
lactente e a inclusão de crianças com síndro-
mes polimalformativos cada vez mais comple-
xos, a morte é uma realidade que a equipa vai
defrontar mais vezes, no futuro.

Ao fim de 2 décadas de actividade contínua
da Unidade de Diálise e Transplante Renal do
Serviço de Nefrologia Pediátrica, os resultados
são encorajadores e revelam a evolução e
segurança das alternativas terapêuticas, esti-
mulando a continuidade do trabalho desenvol-
vido pela equipa clínica e técnica, na prestação
de cuidados a este tipo de doentes.
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