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Caros Amigos & Colegas,  

A nossa associação sempre se pautou por 

alcançar os melhores padrões de educação e 

investigação, para todos os profissionais, que 

cuidam e apoiam os doentes renais e famílias 

em todo o mundo. Para poder responder a esta 

missão e propósito é necessário que todos 

estejam envolvidos. São muitas as tarefas para 

dividir e compartilhar, de forma a nos tornarmos 

mais fortes e conseguirmos obter os nossos 

objetivos. Desta forma, é com muito gosto que 

vos enviamos as últimas noticias e 

atualizações, após o sucesso alcançado em 

Valência na 45ª Conferência Internacional. 

Gostaria ainda de aproveitar a oportunidade 

para lhe pedir desde já que reserve na sua 

agenda as datas da próxima conferência em 

Cracóvia, Polónia, dos dias 9 a 12 de Setembro, 

2017. 

Subscrevo-me com muita consideração, 

Maria Cruz Casal 

Portuguese Version's Editor 

Raquel Ribeiro 
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A Segurança agora também é digital: aumentar a 

consciência para a desconexão das agulhas - 

Lançado na Conferência de Valência 
 

Projeto conjunto EDTNA/ERCA & Redsense Medical 

 

Este projeto começou o ano passado na Conferencia internacional em Dresden. O principal objetivo foi 

aumentar a consciência para a falta de conhecimento existente sobre a desconexão acidental das 

agulhas e as consequências se nada for feito. 

 

Os objetivos foram:  

 Minimizar o risco de desconexão acidental das agulhas 

 Trabalhar em equipa, fomentar a parceria entre enfermeiros e doentes.   

 Incluir educação dos doentes, principalmente para os que se encontram em programa de diálise 

domiciliária  

 Realçar os 12 passos de prevenção da desconexão das agulhas, que são extremamente 

importantes 

O sucesso deste projeto depende de um ambiente livre de culpabilizações e onde o pensamento de 

segurança seja incluído na cultura e liderança dos serviços. Neste projeto quisemos em conjunto com a 

EDTNA/ERCA promover este ambiente, de forma a garantir a segurança e minimizar os riscos da 

desconexão das agulhas. 

 

O nosso propósito para este projeto foi: 

 

Desenvolver uma ferramenta, útil e digital para aumentar a segurança durante o tratamento e minimizar 

os riscos de desconexão das agulhas. 

 

Para iniciar este processo e obter a melhor imagem de qual seria a melhor ferramenta educativa para 

responder a esta necessidade quase desconhecida, tivemos o prazer de aplicar um questionário aos 

Brand Ambassadors EDTNA/ERCA. 

 

As respostas foram preciosas para desenvolver esta ferramenta. Gostaríamos de agradecer a todos os 

Brand Ambassadors que contribuíram para o questionário: Austrália, Bélgica, Croácia, Republica Checa, 

Itália, Israel, Portugal, Eslovénia, Espanha, Suécia, Holanda 

 

 

A equipa: 
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 Pode descarregar a aplicação em www.edtna-erca.com.  
 

 

  

 

Novo Projeto EDTNA/ERCA: Avaliação do estado 

nutricional em doentes renais crónicos terminais 
 

 

A desnutrição aumenta o risco de doença e morte 

nos doentes renais. A existência de estimativas 

fiáveis do estado nutricional dos doentes, são 

essenciais para melhorar os resultados clínicos 

neste grupo populacional. 

 

O primeiro passo deste novo projeto já está em 

andamento. Gostaríamos de agradecer a todos os 

que responderam ao questionário na Conferência. A 

EDTNA/ERCA tem grandes expectativas para as 

próximas fases do projeto e para os resultados da 

pesquisa eu partilharemos com todos. 

 

Felicitamos ainda Ms. Carmen Font por ter ganho o 

sorteio para uma inscrição na próxima conferência 

em Cracóvia em 2017.   
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Hemodialise Domiciliaria – Um guia para 

implementar as melhores práticas de enfermagem 
 

Projeto conjunto entre a EDTNA/ERCA & NxStage 

 

Este projeto teve o seu início durante a conferência de Valência. A intenção é disponibilizar informação 

refletida, de forma a aumentar o conhecimento das possibilidades da diálise domiciliária. 

 

O racional por trás é o aumento de doentes que procuram um serviço com menos constrangimentos 

logísticos e que lhes permita ter mais energia e liberdade. 

 

Os objetivos deste projeto são:  

 Definir guidelines educacionais. 

 Aumentar o leque de ferramentas educativas disponíveis para os enfermeiros, doentes e 

cuidadores. 

 Criar maior consciência do serviço e aumentar a procura. 

 Preparar um programa/ferramenta educacional online e disseminar o conhecimento. 

 Desenvolver uma primeira versão em Inglês, aberta a tradução pelos voluntários da 

EDTNA/ERCA. 

O projeto será lançado na 46th Conferência Internacional EDTNA/ERCA em Cracóvia, Polónia a 9 de 

Setembro, 2017. Vamos continuar a informá-lo sobre os últimos avanços do projeto. 

www.nxstage.com/  
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Noticias Diaverum 

Espanha  
 

A Diaverem Espanha lançou na nossa Conferência 

EDTNAERCA em Valência. Se não teve 

oportunidade de trazer uma copia em Espanhol ou 

Inglês, não hesite em fazer o download 

em www.edtna-erca.com.  
 

 

 

Novo artigo disponível no nosso Website! 
 

 

Aceda ao nosso site e leia o último artigo intitulado 

“Diabetes, Chronic Kidney Disease and Anaemia”, 

escrito por Iain E. Wittwer e Genalyn Sodusta. 

   

Novas Publicações! 
 

Não perca as três novas publicações que pode 

adquirir através da Associação. Todos estes livros 

estão disponíveis para download imediato no nosso 

site (www.edtnaerca.org)!  
 

 

Vascular Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 

Fistula (coordenado por Maria Teresa Parisotto) 

agora traduzido em Bósnio, Croata, Francês, 

Italiano, Português, Russo, Esloveno e Espanhol.  

 

 

Vascular Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 

Graft (editado por Maria Teresa Parisotto e 

patrocinado pela Fresenius Medical Care)  

 

 

500 Questions and Answers on Peritoneal 

Dialysis: A Guide to Clinical Practice (editado por 

Aase Riemann e Debbie Fortnum) disponível em 

formato digital. Obrigado a todos os participantes 

(65 autores e revisores!!).  
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É dedicado e entusiasta? Está à procura de novos 

desafios? 
 

 

Junte-se à nossa equipa de 

voluntários e tenha um papel ativo 

nesta associação internacional. 

 

Faça parte desta equipa fantástica!  

 

Estão abertas as seguintes vagas para 

membros EDTNA/ERCA:  

 Brand Ambassador for 

Hungary 

 Brand Ambassador da 

Alemanha 

 Brand Ambassador for Ireland 

 Brand Ambassador for Israel 

 Brand Ambassador for 

Portugal 

 Consultor para a Diálise 

Peritoneal  

 

 

Se está interessado em alguma destas vagas, e se quer receber com detalhe uma descrição do trabalho, 

por favor contacte o secretariado em edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

 

New EC Members 
 

Boas Vindas aos novos membros do Comité Executivo da EDTNA/ERCA os quatro novos membros 

tomaram posse após os resultados positivos das eleições: Ilaria de Barbieri (Italia), Evgenia Golland 

(Israel), Raquel Ribeiro (Portugal) and Maria Teresa Parisotto (Alemanha). A nossa associação tem hoje 

mais recursos, graças à sua presença e dedicação.  
 

  

 

Será com certeza uma tarefa de grande exigência de tempo e com alguns desafios, mas esperamos que 

seja também inestimavelmente compensador fazer parte da liderança desta equipa que promove não só 

o avanço científico na nossa associação, mas também responde a novos desafios de gestão.  
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Decisões importantes decorrentes da Assembleia 

Geral na 45ª Conferência Internacional  
 

A presidente interina, Marianna Eleftheroudi, abriu a assembleia geral no dia 18 de Setembro. Muitos 

sócios não perderam a oportunidade de fazer a diferença na assembleia, mas aqui fica um resumo das 

decisões tomadas, para quem não teve oportunidade de estar presente. 

 

A presidente apresentou os objetivos e ações alcançadas em 2016. O relatório financeiro foi apresentado 

e aprovado. Os novos membros do comité executivo foram oficialmente apresentados. 

 

A primeira moção, que propunha uma Nova Constituição, foi aceite por todos os membros. Esta nova 

constituição permitirá acesso aberto a toda a comunicação eletrónica formal com os membros, 

melhorando os serviços online, tornando-os mais eficientes e diminuindo os custos administrativos. 

 

A segunda moção propunha uma nova estrutura de cotas e categorias de membros e foi também 

aprovada. 

 

O Comité executivo gostaria de agradecer aos presentes a sua participação nesta assembleia, pela 

confiança e apoio demonstrado na liderança da nossa Associação. 

 

Todos os membros podem aceder a acta da AG no 

site: http://www.edtnaerca.org/pdf/home/agm2016/EDTNA_ERCA_Motion_2016.pdf  
 

 

 

Prémio melhor artigo e Melhor Póster EDTNA/ERCA 
 

A Conferência de Valência foi um êxito. Para alcançar o sucesso, vários voluntários contribuíram para 

tornar este evento num encontro científico, sem sobressaltos e com muitas apresentações e pósteres 

muito interessantes, numa atmosfera de discussão e partilha de contactos e experiencias muito positiva.  

 

Em nome do Comité científico, é um imenso privilégio anunciar e reconhecer os vencedores de melhor 

artigo submetido e melhor Poster  
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Os três vencedores dos artigos, apresentados durante a Assembleia Geral, na 45ª Conferencia 

EDTNA/ERCA em Valência, Espanha são: 

 

1º Prémio 500 € para o artigo: 

 

K. Havas1, A. Bonner1, C. Douglas1 

 
1School of Nursing, Faculty of Health, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia 

 

The missing piece: Self-management support desires of patients with chronic kidney disease 

 

2º Prémio 250 € para o artigo:  

 

F. Sharif1, N. Alqaissi2, D. Dowsett3, C. Greenway3, P. Byers3, M. Bishop4, A. Cullimore1, N. 

Richards1, M. Richards1 

 
1Nursing, SEHA Dialysis Services, Abu Dhabi, United Arab Emirates; 2Nursing, Fatima College of Health 

Sciences, Dhabi, United Arab Emirates; 3Health Faculty, De Montfort University, Leicester, United 

Kingdom; 4HEE Genomics Education Programme, NHS Birmingham, Birmingham, United Kingdom 

 

Awareness of renal nurses in identification and education of patients with inherited renal diseases 

 

3º Prémio um ano de cotas para membros EDTNA/ERC para o máximo de 3 autores do artigo: 

 

K. Pugh-Clarke1, S. Read2, J. Sim2 

 
1Kidney Unit, Royal Stoke University Hospital NHS Trust, Stoke-on-Trent, United Kingdom; 2Research 

Institute for Social Sciences, Keele University, Staffordshire, United Kingdom 

 

Symptom experience in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: a UK qualitative study  
 

  

Os 3 melhores Pósteres, apresentados na cerimonia de encerramento da 45ª Conferencia 

EDTNA/ERCA, Valência, Espanha são: 
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1º Prémio 250 € 

 

A. Masià1 

 
1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

 

Anxiety, depression and quality of life in patients undergoing chronic haemodialysis; 

observational cross section study 

 

2º Prémio – Certificado de mérito e um ano de cotas EDTNA/ERCA para o autor ou apresentador 

principal 

 

Storm, M, Bæk, B 

 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

 

Patient involvement supported by information technology 

 

3º Prémio – Um ano de cotas EDTNA/ERCA para o autor ou apresentador principal 

 

Sedgewick, J.M., Barrios, J., Al-Jehani, E., Habhab,T.W 

 

Department of Nephrology, King Faisal Specialist Hospital & Research Center, Jeddah, Saudi Arabia 

 

Successful pregnancy in a haemodialysis patient in Saudi Arabia – a case study 

 

Aproveito esta oportunidade para felicitar os autores acima referenciados por este prestigiado e merecido 

prémio, e para agradecer a sua valiosa contribuição para o programa científico da 45ª Conferencia em 

Valência. 

 

Anastasia Liossatou  

Presidente do Comité do Programa Científico  
 

 

 

EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 

Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com / www.edtnaerca-conference2016.com / www.edtnaercaprojects.org 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


