
Glossário  
 

Acesso Vascular = forma de conseguir alcançar o sangue para que possa ser feita a hemodiálise. Existem 

três tipos de acesso vascular para hemodiálise: a fístula, o cateter e a prótese. 

Agonista α2 centrais = classe de medicamentos anti-hipertensores. 

Alergia = uma resposta exagerada do sistema de defesa do organismo a uma substância estranha. 

Anemia = diminuição dos glóbulos vermelhos que leva a sintomas de fraqueza, falta de ar e redução de 

energia. Pode melhorar com administração de ferro e eritropoetina. 

Antagonista dos Receptores da Angiotensina (ARAs) = classe de medicamentos anti-hipertensores. 

Antibióticos = medicamento que tem capacidade de combater os microrganismos que causam infecções no 

organismo. Permite um combate com maior eficácia por parte do sistema de defesa do organismo. 

Anticorpo = substâncias produzidas pelo organismo como mecanismo de defesa, em resposta à presença 

de um corpo estranho (antigénio). 

Antigénio = corpo estranho ao organismo que, quando surgem no interior deste, desencadeia mecanismos 

de defesa. 

Anti-hipertensores = grupo de medicamentos cuja acção no organismo diminui a pressão arterial. 

Articulações = ligações habituais existentes entre dois ou mais ossos. 

ß–Bloqueador = classe de medicamentos anti-hipertensores. 

Bloqueador Canais Cálcio = classe de medicamentos anti-hipertensores. 

Cálcio = um sal mineral que conjuntamente com o fósforo é essencial para manter ossos e dentes 

saudáveis. É absorvido a partir dos alimentos, ou de medicamentos contendo cálcio. 

Calcificações = processo no qual os sais de cálcio se acumulam nos tecidos moles (artérias, cartilagens, 

válvulas cardíacas, etc.), tornando-os mais rígidos. 

Calcifilaxia = doença provocada pela falta de nutrientes e oxigénio nas células da pele, consequência da 

calcificação das pequenas artérias da pele. 

Calcimimético = medicamento que tem uma acção semelhante à do cálcio na paratiróide, controlando os 

níveis de paratormona (PTH), cálcio e fósforo no organismo. 

Captadores do Fósforo = medicamento que ajuda a prevenir a acumulação do fósforo no sangue. 

Catéter = tubo de plástico flexível utilizado para estabelecer um acesso para o interior do organismo. 

Catéter de Tenckhoff = um tubo (tapado quando não está a ser utilizado) que permite colocar e remover o 

fluído de diálise nada cavidade peritoneal.  

Cavidade Peritoneal = área do abdómen que contem o estômago, fígado e intestinos.  



Células Sanguíneas = células microscópicas que constituem a parte sólida do sangue. Existem três tipos 

principais: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. 

Colesterol = um dos níveis de gordura na corrente sanguínea – um nível elevado de colesterol aumenta o 

risco de doenças cardíacas ou de enfarte. A dieta e medicamentos podem reduzir os níveis elevados de 

colesterol.  

Creatinina = é uma substância presente no organismo humano derivada do metabolismo (degradação) dos 

músculos. A creatinina é essencialmente eliminada pelo rim e por isso a medicação do seu nível no sangue 

dá indicação do funcionamento dos rins.  

Diabetes = uma doença que provoca níveis de glucose (açúcar) no sangue elevados e podem provocar falha 

renal – isto acontece em cerca de 20% dos doentes com diabetes.  

Desidratação = condição que acontece quando não existe água suficiente no organismo para o seu correcto 

funcionamento. 

Dialisador = a unidade que funciona como filtro da máquina de diálise. O dialisador remove os resíduos e 

excesso de água do sangue.  

Diálise = processo artificial, que substitui a função do rim quando este perde a capacidade de remover 

produtos tóxicos e de excesso de água do sangue.  

Diálise Peritoneal = Uma forma de diálise na qual o sangue é limpo dentro do corpo da pessoa, utilizando o 

próprio peritoneu como filtro.  

Diurético = medicamento que aumenta a quantidade de urina que é formada e excretada. 

Doador = a pessoa (viva ou morta) que doa um órgão a outra pessoa.  

Doença renal Policística = é uma doença genética em que o desenvolvimento dos rins se encontra 

afectado, levando a rins dilatados, cheios de bolsas preenchidas com líquido (quistos). Nem sempre resulta 

em falha renal.  

Edema = uma acumulação anormal de líquido no organismo. Quando a água se acumula nos pulmões, é 

designado por edema pulmonar.  

Edema Pulmonar = acumulação de líquido nos pulmões que causa dificuldade respiratória, principalmente 

aquando da prática de exercício físico e quando está deitado.  

EPO = abreviatura de eritropoetina 

Eritropoetina = hormona que estimula a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos. É produzida por rins 

saudáveis, mas pode ser administrada por injecção quando os rins deixam de a produzir em quantidade 

suficiente. 

Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina (iECA) = classe de medicamentos anti-hipertensores. 

Ferro = metal existente nos seres vivos. Tem muitas funções entre as quais é constituinte da hemoglobina, 

um componente dos glóbulos vermelhos. 

Fístula = veia alargada por cirurgia (normalmente localizada no pulso ou no cotovelo) que permite o acesso 

ao sangue para efectuar hemodiálise.  



Fósforo = Mineral presente no esqueleto, músculos e tecidos. É absorvido no intestino, tendo origem nos 

alimentos que ingerimos. Quando está em excesso pode ligar-se ao cálcio, formando complexos que se 

acumulam no organismo. 

Glóbulos vermelhos = células microscópicas que constituintes a parte sólida do sangue, responsáveis pelo 

transporte de oxigénio no organismo, são os responsáveis pela cor vermelha do sangue. 

Glomerulonefrite = uma inflamação não dolorosa das unidades dos rins que promovem a filtração (os 

glomérulos) – isto leva a pressão arterial elevada e progressiva perda da função renal em alguns casos. 

Existem vários tipos de glomerulonefrites e o seu diagnóstico é efectuado por biopsia renal – pode 

recorrer-se a tratamento com medicamentos anti-inflamatórios (ex. corticóides) para reduzir os danos 

provocados no rim.  

Glucose = um tipo de açúcar. É a constituinte principal do líquido utilizado para a diálise peritoneal. 

Grupo sanguíneo = sistema de classificação dos diferentes tipos de sangue, consoante as proteínas 

marcadoras (antigénios) existentes na superfície dos glóbulos vermelhos. Há quatro grupos sanguíneos 

principais: A, B, AB e O. 

HD = abreviatura utilizada para hemodiálise. 

Hemodiálise = uma forma de diálise em que o sangue é limpo fora do organismo através de um filtro 

existente numa máquina. 

Hemoglobina = substância que faz parte dos glóbulos vermelhos que é responsável pelo transporte do 

oxigénio e outros gases pelo organismo.  

Hipercaliémia = aumento de potássio no sangue para níveis muito altos. 

Hipertensão arterial = doença crónica determinada por elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias, 

o que faz com que o coração tenha que fazer um esforço maior do que o normal para fazer circular o 

sangue através dos vasos sanguíneos. 

Hiperparatiroidismo secundário = secreção anormalmente elevada da paratormona (PTH), provocada por 

distúrbios no metabolismo do cálcio. Pode ser causada por falha crónica do rim ou outras anormalidades no 

controlo do metabolismo ósseo e mineral, levando a doenças ósseas. 

Hipervolemia =  condição em que o organismo contém demasiada água, provocada por ter bebido 

demasiada água, ou não ter perdido água suficiente na diálise.  

Hormona = substância que actua como mensageiro químico no organismo, controlando várias funções do 

organismo.  

Laxante = medicamento utilizado para o tratamento de obstipação. 

Magnésio = metal existente nos alimentos com várias funções no organismo, tais como ser responsável 

pela contracção muscular.  

Malnutrição = perda de peso, normalmente devida à não ingestão de alimentos que contenham proteínas 

e energia.  

Medula óssea = parte interior mole do osso onde se dá a produção das células sanguíneas. 

Membrana = uma camada ou película muito fina semelhante a pele.  



Nefrite = inflamação dos rins.  

Nefrónio = Unidade filtrante do rim que tem a função de filtrar e de controlar o equilíbrio de fluídos – cada 

rim é composto por vários nefrónios.  

Obstipação = também conhecida por prisão de ventre. É o termo utilizado quando as dejecções são pouco 

frequentes, ou as fezes são duras, secas e é necessário fazer força (“puxar”) para esvaziar.  

Paratormona = hormona produzida pela paratiróide. A paratiróide é composta por quatro pequenas 

glândulas localizadas na zona do pescoço. O fósforo e o cálcio regulam a quantidade de paratormona 

produzida. A manutenção de níveis correctos de paratormona é essencial para a existência de ossos 

saudáveis, pois esta hormona regula a absorção do cálcio ao nível dos ossos. 

Peso Ideal = designação utilizada para o peso que uma pessoa deve ter baseado na idade, sexo e altura. 

Uma pessoa malnutrida pesa menos do que o seu peso ideal.  

Peso Seco = uma estimativa do peso do corpo sem qualquer excesso de líquido nos pulmões ou nos 

tecidos.  

Peritoneu = membrana natural que reveste a parece interior do abdómen. 

Pielonefrite = uma inflamação não dolorosa de parte do rim entre as unidades filtradoras. Pode ser 

causada por infecções repetidas, medicamentos ou por várias outras causas.  

Plaqueta = células que fazem parte da constituição do sangue, com a função de ajudar no processo de 

coagulação do mesmo.  

Poli e mono-insaturados = tipos de gorduras em produtos alimentares – as gorduras polinsaturadas são 

melhores do que as monosaturadas.  

Potássio = elemento de origem mineral que está presente em quase todos os alimentos, mas em 

particular nas frutas e nos vegetais. Os níveis de potássio no sangue são regulados pelos rins saudáveis, 

pelo que uma pessoa com doença renal necessita de ter em atenção a sua dieta. Quando surgem 

alterações nos níveis de potássio podem ocorrer graves problemas de saúde, tais como alterações no 

batimento do coração. 

Pressão Arterial (P.A.) = o nível de pressão que o sangue exerce ao passar nos vasos sanguíneos.  

P.A. Sistólica = pressão arterial “máxima” - valor de pressão sanguínea medido no momento em que o 

sangue saí do coração (ventrículo esquerdo) para o organismo através de um vaso sanguíneo (artéria 

aorta). 

P.A. Diastólica = pressão arterial “mínima” - valor de pressão sanguínea medido no momento em que o 

sangue retorna ao coração (o ventrículo esquerdo volta a encher-se) para retomar todo o processo da 

circulação. 

PTH = abreviatura de paratormona. 

Receptor = a pessoa que recebe um transplante de órgão de um dador.  

Rejeição = processo em que o Sistema imunitário do corpo reconhece o órgão transplantado como 

estranho e tenta removê-lo.  

Renal = relacionado com o rim (ex. Falha renal = falha dos rins.) 



Resina = medicamento utilizado no tratamento do excesso de potássio no sangue. As resinas  não são 

absorvidas, sendo que  no intestino trocam um dos seus constituintes pelo potássio, diminuindo assim a 

quantidade de potássio absorvida. 

Semi-permeável = descreve a capacidade da membrana deixar passar algumas substâncias mas nem todas.  

Sódio = elemento de origem mineral presente nos alimentos e nas formas de tempero dos mesmos, tais 

como o sal. Desempenha funções importantes no organismo, tais como o controlo da pressão arterial. É 

eliminado na urina, pelo que na doença renal pode acumular-se no organismo aumentando a sede. 

Sub-dialisado = não efectuou diálise suficiente. 

Suplemento alimentar = substâncias produzidas pela indústria destinadas a complementar os nutrientes 

em falta no organismo. 

 Suplementos vitamínicos = medicamentos que têm vitaminas na sua constituição. Nos doentes renais 

algumas vitaminas que se dissolvem na água podem ser perdidas durante a sessão de diálise, sendo 

necessário o recurso a estes medicamentos para repor as necessidades do organismo. 

Sistema imune (imunológico) = o sistema de defesa que protege o organismo das infecções. 

Solução de diálise = líquido para o qual os resíduos e a água em excesso passam durante o tratamento de 

diálise.  

Tipo de Tecido = um conjunto de características hereditárias que estão presentes na superfície das células 

dos tecidos.  

Transplante = operação em que um novo órgão (tal como o rim) é dado a um receptor.  

Toxinas = substâncias que quando em contacto com o organismo provocam danos no individuo saudável. 

Por vezes, podem-se utilizar-se estas substâncias modificadas para promover uma resposta de defesa no 

nosso sistema imune, não provocando danos no organismo . (ver vacinas).  

Ultrafiltração = remoção do excesso de água do sangue.  

Ureia = uma das substâncias residuais que se acumula no organismo, que é eliminada pelos rins. Os níveis 

de ureia no sangue podem ser medidos para dar uma indicação do funcionamento dos rins. 

Uréteres = os tubos que transportam a urina dos rins para a bexiga.  

Uretra = os tubo que transportam a urina da bexiga para fora do organismo. 

Urina = o líquido produzido pelos rins. Consiste no excesso de água e de produtos tóxicos dos alimentos.  

Vacina = medicamentos que contém substâncias atenuadas  ou fracções de organismos, que não provocam 

danos à saúde. As vacinas após serem administradas fazem com que a substância que contém entre em 

contacto com o sistema de defesa do organismo, levando à produção de uma resposta (anticorpos) contra 

o agente infeccioso. O objectivo é que num futuro contacto com o mesmo agente o nosso sistema de 

defesa consiga agir de forma mais eficaz. 

Vacina da gripe = nome comum da vacina contra o vírus influenza. 

Vacina contra vírus influenza = vacina desenvolvida para a prevenção da infecção pelo vírus influenza, vírus 

que provoca a gripe sazonal. 



Vacina hepatite B =  vacina desenvolvida para a prevenção da infecção pelo vírus da hepatite B. 

Vacina pneumocócica = vacina desenvolvida para a prevenção de pneumonias e outras infecções 

pneumocócicas. 

Vasos sanguíneos = rede de tubos onde circula o sangue desde o coração às diferentes partes do corpo e 

de volta ao coração. 

Vitamina D = A vitamina D é uma hormona existente no nosso organismo. O rim é essencial para a 

transformação da vitamina D na sua forma activa, a qual ajuda a promover a entrada de cálcio no 

organismo e a controlar a quantidade de PTH produzida. Assim, a falta de vitamina D pode levar ao 

enfraquecimento dos ossos. 

Vitaminas = substâncias presentes nos alimentos que são essenciais para o funcionamento normal do 

organismo.  

Veias = vasos sanguíneos que carregam o sangue do resto corpo de volta para o coração. 

 

 


