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Objectivos: 

A patologia renal é um elemento central na abordagem do doente 

nefrológico. Torna-se, assim, fundamental interiorizar vários conceitos 

morfológicos que permitirão compreender melhor a clínica, contribuindo 

para a expressão máxima da correlação anatomo-clínica. Neste curso serão 

abordados os temas centrais da histologia renal, destinando-se sobretudo a 

nefrologistas em formação e pretendendo ser mais um factor de 

aprofundamento de conhecimentos. 

As discussões de casos clínicos serão interactivas, baseadas em casos 

reais que foram diagnosticados no Laboratório de Morfologia Renal, 

envolvendo várias questões práticas, que demonstrarão a necessidade de 

interacção entre a clínica e a patologia renal. As sessões teóricas serão 

também interactivas, promovendo um ambiente rico em partilha de ideias.  

 

No que respeita à osteodistrofia renal o Laboratório do Hospital 

Curry Cabral foi pioneiro a nível nacional. Com mais de 650 biopsias 

ósseas realizadas e interpretadas é um dos 5 centros mundiais, em 

atividade, com mais biopsias ósseas realizadas, em doentes urémicos. O 

diagnóstico invasivo da qualidade do osso, da respetiva remodelação e 

mineralização, impõe-se em várias situações, como é defendido nas 

orientações KDIGO, recentemente revistas. A aquisição de capacidade de 

realizar biopsias ósseas para avaliação da osteodistrofia renal, faz parte do 

programa de formação na especialidade de Nefrologia, definida pela 

Ordem dos Médicos. Nesta sessão, através da apresentação de filmes e de 

sessões “hand on”, os participantes ficarão autónomos para a realização 

desta técnica. 
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Nº máximo de inscrições: 30 (por ordem de inscrição) 

 

Inscrições gratuitas a efectuar pelo email (a partir de 18 de Setembro): 

nefropatologiacurso@gmail.com 

 

Periodicidade: mensal 

1º dia: 3 de Novembro de 2017 (6ªfeira) 

2º dia: 17 Novembro de 2017 (6ªfeira) 

3ª dia: 14 Dezembro de 2017 (5ªfeira) 

4º dia: 26 de Janeiro de 2018 (6ªfeira) 

5º dia: 16 Fevereiro 2018 (6ªfeira) 

6º dia: 2 de Março de 2018 (6ªfeira) 

 

Local: Anfiteatro de Fisiatria do Hospital de Curry Cabral 

 

Horário do Curso: das 10.00 às 12h30m e das 14h às 17h 

 

Certificados de Presença: 

-Serão emitidos certificados individuais de presença, referentes a cada uma 

das 6 sessões do curso 

-Aos participantes em pelo menos 5 das 6 sessões será emitido um 

Certificado do 1º Curso de Nefrologia e Osteodistrofia Renal 

 

Programa do curso 

 

1º dia – Doenças do rim nativo (Módulo 1) 

- Introdução 

- Histofisiologia do glomérulo e padrões de lesão glomerular 
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- Doença de Lesão Mínima e Glomeruloesclerose Segmentar e Focal 

- Discussão de casos clínico-patológicos  

- Glomerulopatia Membranosa 

- Nefropatia Diabética 

- Discussão de casos clínico-patológicos 

 

2º dia - Doenças do rim nativo (Módulo 2) 

- Glomerulonefrite Membranoproliferativa e Crioglobulinemia 

- Glomerulopatia C3 

- Discussão de casos clínico-patológicos 

- Glomerulonefrite associada a infecção 

- Nefrite Lúpica 

- Discussão de casos clínico-patológicos 

 

 

3º dia - Doenças do rim nativo (Módulo 3) 

- Nefropatia IgA 

- Glomerulonefrite crescêntica e ANCA 

- Discussão de casos clínico-patológicos 

- Microangiopatia trombótica 

- Discussão de casos clínico-patológicos 

 

 

4º dia - Doenças do rim nativo (Módulo 4) 

- Nefropatias hereditárias 

- Nefrite túbulo-intersticial 

- Necrose tubular aguda e nefrotoxicidade 

- Discussão de casos clínico-patológicos 
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- Doenças renais na disproteinemia 

- Discussão de casos clínico-patológicos 

 

 

5º dia – Transplante (Módulo 5) 

- Patologia da disfunção aguda do enxerto 

- Patologia da disfunção crónica do enxerto 

- Discussão de casos clínico-patológicos 

- Infecções virais na transplantação renal 

- Doenças recorrentes após o transplante renal 

- Discussão de casos clínico-patológicos 

 

6º dia – Osteodistrofia Renal (Módulo 6) 

- Princípios fisiopatológicos da doença óssea e metabólica 

- Doença óssea e metabólica na DRC e após transplantação renal 

- A interdependência entre a doença óssea e a doença muscular 

- Marcadores não invasivos da remodelação óssea 

- Indicações para a realização de biopsia óssea 

- "Hands on": como realizar uma biopsia óssea 

- Discussão de casos clínico-patológicos 

 

 

 

 

 

 

 


