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DESCRIÇÃO DA UNIDADE 
 
A Unidade hospitalar de hemodiálise de Vila Real inte-

grada no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto 

Douro (CHTMAD) fica situada no rés-do-chão do 3.º 

pavilhão anexo ao edifício central. 

É constituída por várias salas para tratamento de hemodiálise. A Sala A com 10 monitores, a 

Sala B com 2 monitores, a Sala C com 3 monitores e a Sala de Agudos com 2 monitores. A 

unidade engloba ainda uma sala para ensino e treino de Diálise Peritoneal, uma sala para 

consulta de enfermagem e triagem para consultas médicas de nefrologia e pós-transplante, 

uma sala de tratamento de águas, gabinetes médicos e de enfermagem, sala de reuniões, 

sala de pensos, sala de apoio técnico, gabinete administrativo, vestiários, casas de banho e 

sala de espera.  

No edifício central existe uma sala (junto ao Serviço de Urgência) com 2 monitores para efec-

tuar hemodiálise em situações urgentes/emergentes ou a doentes para os quais seja impossí-

vel a sua deslocação à Unidade. É possível ainda, efectuar hemodiálise na Unidade de Cuida-

dos Intensivos Polivalentes ou Coronários.  

 

O que é a Hemodiálise? 

 

A hemodiálise é um meio de tratamento que visa substituir os rins que deixaram de funcionar. 

Os rins têm por função eliminar os líquidos e os produtos tóxicos que se acumulam no organis-

mo. Esta eliminação processa-se através da urina.  

Algumas vezes urina-se em volume considerado normal, embora a urina não contenha as 

substâncias tóxicas a eliminar, pelo facto dos rins terem perdido a capacidade de as filtrarem.  

Outras vezes os rins perdem também a capacidade de produzir e eliminar urina e por isso os 

líquidos acumulam-se no organismo ficando o doente edemaciado (inchado). 

Só é necessário entrar em programa de hemodiálise quando os rins perderam 85% a 90% da 

sua capacidade excretória.  
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EQUIPA DE SAÚDE 

 
 
 
 
 

Directora de Serviço  – Dra. Teresa Morgado 
 

Médicos:  

- Dr. Rui Castro (Nefrologista) 

- Dra. Catarina Prata (Nefrologista) 

- Dr. Luís Oliveira (Interno de Nefrologia) 

- Dra. Mónica Fructuoso (Interna de Nefrologia) 

- Dr. Rui Costa (Interno de Nefrologia) 
 
    
Assistente Social – Dra.  Cristina     Nutricionista -  Dra. Ana Isabel  
    

Enfermeiro Chefe: – Enf. José Faceira 
   
Enfermeiros: 

- Enf.ª Lina Leitão 

- Enf.ª Augusta Fernandes 

- Enf.ª Isilda Coutinho 

- Enf.ª Paula Vilela 

- Enf.ª Madalena Rodrigues 

- Enf.ª Fátima Moreira 

- Enf.ª Teresa Borges 

- Enf.ª Helena Sanches 

- Enf.ª Carmem Pitrez 

- Enf.ª Catarina Vaz  

- Enf.ª Paula Gomes 

- Enf.ª Ana Clara 

- Enf.ª Paula Tão 

- Enf.ª Luísa Soares 

- Enf.º José Figueiredo 

- Enf.º Paulo Duarte 

- Enf.º Virgílio Pinhel 

- Enf.ª Sónia Vieira 

- Enf.ª Lília Lopes 

- Enf.ª Susana Garcia 

Assistentes Operacionais: 

 - Zulmira Sigre 

 - Augusta Gonçalves  

 - Adélia Eira 

 - Lúcia Peixoto 

 - Eduarda Aires 

 - Anabela  Ramalho 

 
 

Assistentes Técnicos:   

 - Ana Castro 

 - Marco Agarez 

 - Vanessa Matos 

 

Técnico:   

 - Noribal  Magalhães 



 

 

TRANSPORTE 

 

Para se deslocar ao centro de diálise tem direito a transporte gratuito. Normalmente num táxi ou 

ambulância à sua escolha ou em transporte escolhido pela responsável da secção de transportes 

da Sub-Região de saúde (caso seja do Sistema Nacional de Saúde – SNS). Se for de outro sub-

sistema de saúde escolherá o meio de transporte mais adequado à sua situação clínica, sendo 

posteriormente reembolsado. 

A gratuitidade estende-se também à realização de tratamentos, exames ou consultas, desde que 

devidamente prescritas pelo médico e autorizadas pelo Enf.º Chefe da Unidade de Hemodiálise. 

 

ORGANISMOS DE APOIO 

 

Gabinete do Utente – está instalado na entrada (rés-do-chão) do edifício principal. Este gabinete 

permite-lhe apresentar as suas dúvidas, reclamações ou queixas, e formular sugestões, do trata-

mento recebido, do comportamento dos funcionários ou do funcionamento dos serviços e de 

outros assuntos que ache adequado. 

 

Livro de Reclamações – encontra-se no gabinete do utente e ser-lhe-á disponibilizado logo que o 

solicite, permitindo-lhe apresentar por escrito todo o tipo de reclamações, sendo o tratamento 

dado a estas matérias o expresso na Resolução do Concelho de Ministros nº 189/96, DR-1ªSÉRIE

-B,de 28-11-1986. 

 

Liga dos Amigos – está situada no Piso -1 junto ao serviço de Radiologia (RX), tendo um balcão 

de atendimento no Hall da entrada principal. 

Esta liga é uma organização de voluntários que presta apoio aos doentes nas mais variadas situa-

ções, aos quais pode recorrer se assim o entender. 

 

APIR (Associação Portuguesa de Insuficientes Renais) – é uma organização nacional que 

pretende defender os interesses e direitos dos insuficientes renais, podendo tornar-se sócio e até 

concorrer aos seus órgãos dirigentes. Pode solicitar aos enfermeiros mais informações sobre esta 

Associação. 

 

 

A diálise comporta portanto duas componentes: por um lado perde-se peso acumulado entre 

as sessões de diálise (os líquidos que os rins são incapazes de eliminar), e por outro são 

eliminadas as substâncias nocivas (potássio, sódio, ureia, creatinina ….) que também seriam 

eliminadas pelo rim se este estivesse a funcionar normalmente. 

Mesmo que ainda urine, e apesar de não se acumular muito peso ou não se esteja 

”inchado”, é necessário fazer diálise para eliminar essas substâncias nocivas, que o rim não 

consegue eliminar  

A hemodiálise não visa curar a sua doença, pois os rins jamais funcionarão (a não ser em 

casos de insuficiência renal aguda) e, portanto, a hemodiálise é para toda a vida. Só deixará 

de fazer diálise se for sujeito a um transplante renal. 

 

Poderá, contudo, optar por fazer diálise peritoneal. Com este tipo de diálise deixa de se des-

locar ao hospital tão assiduamente, passando a fazer diálise em casa, através de um cateter 

introduzido no peritoneu (barriga). Conquanto, nem todas as pessoas têm indicações para 

este tipo de tratamento, cabendo ao médico nefrologista decidir. 

 

Como é feita a hemodiálise? 

 

Para fazer hemodiálise é necessário um acesso vascular (local onde se vão colocar as agu-

lhas que vão retirar sangue em quantidade suficiente para uma boa eficácia da diálise). 

É necessário normalmente um débito aproximado de 350 a 400 mililitros por minuto. Como 

uma veia normal não permite tais débitos, recorre-se à construção de uma FAV (fístula arté-

rio-venosa), que é o acesso mais eficaz e com menos complicações. Esta consiste na liga-

ção de uma artéria a uma veia (efectuada normalmente no antebraço por um cirurgião vas-

cular), sob anestesia local. 



 

 

  Como é retirado o sangue do corpo?  
 

Para fazer diálise é portanto necessário introduzir 2 agulhas no braço 

onde foi realizada a FAV; uma para retirar o sangue e levá-lo ao moni-

tor de hemodiálise e outra para o introduzir de novo no organismo. 

Durante a diálise uma pequena quantidade de sangue é retirada do 

corpo, passando através de uma linha por um dialisador (filtro). Aqui, é 

filtrado, retornando ao paciente por outra linha do lado oposto. 

No fim da sessão de diálise as agulhas são retiradas, colocando-se neste local um penso de protec-

ção. 

As FAV (fístulas arterio-venosas) não são vitalícias (não duram para sempre), e, podem a qualquer 

altura falhar sendo necessário a realização de outra.  

Quando, por qualquer motivo, não é possível a realização de uma FAV, recorre-se à inserção de 

cateteres em grandes veias centrais (normalmente no pescoço, na região da clavícula e em último 

recurso na região inguinal). 

 

 

Actualmente tem havido um grande progresso em relação à segurança e à eficácia dos monitores de 

diálise, tornando o tratamento muito seguro. O monitor está concebido para indicar através de alar-

mes, todos os problemas ou alterações que ocorram no sistema (detectores de bolhas de ar, altera-

ção de temperatura e do fluxo do sangue, …) 
 

Quanto tempo dura a hemodiálise? 
 

Em geral a hemodiálise é feita três vezes por semana, com duração de quatro horas cada sessão. É 

importante que não falte a nenhuma sessão de diálise, embora lhe pareça que “anda bem” e que não 

necessita da diálise, pois existem substâncias que em excesso no organismo são muito perigosos e 

podem mesmo levar à morte. 

Sempre que ache “ que não está bem”, tenha alguma dúvida ou se sinta doente, deve comunicar ao 

enfermeiro ou ao médico de serviço. Eles estarão sempre disponíveis para o ouvir e o ajudar. 

Podem existir variações no tempo de diálise de acordo com o tamanho e a idade do paciente, assim 

como em mulheres grávidas. Actualmente, há vários parâmetros que permitem avaliar a “qualidade” 

do seu tratamento, actuando de modo a optimizá-lo (aumentado ou diminuindo o tempo de diálise, o 

número de sessões semanais, o fluxo de sangue, o tamanho do dialisador…).  

 

 

TRANSPLANTAÇÃO RENAL 

 

A única forma de deixar de fazer diálise é através de um transplante renal.  

 

Ao ingressar no nosso centro de diálise é encaminhado para as consultas de transplante renal 

(caso não se oponha e não haja contra-indicações tais como a idade ou o seu estado físico). 

Aqui, serão realizados um conjunto de exames médicos sendo posteriormente inserido numa 

lista nacional de transplantação e inscrito num máximo em dois hospitais com  Unidades de 

Transplantação.. 

Deve ter sempre um ou mais meios de contacto disponíveis (telemóvel ou telefone), para o caso 

de ser chamado pelo centro de transplante. 

A outra alternativa é ter um familiar que lhe queira doar um rim em vida, podendo assim ser 

transplantado em qualquer altura, depois de ultrapassado todo o processo de avaliação clínica. 

 

 

 

 

TELEMÓVEIS E VISITAS 

 

É proibido o uso de telemóveis dentro das salas de diálise, devido ao risco de interferência com 

os monitores de diálise e outro material electrónico. 

 

Em situações pontuais são permitidas visitas durante as sessões de diálise, visitas estas de 

curta duração e devidamente protegidas com bata fornecida pelo serviço e mediante autoriza-

ção do pessoal do serviço. 



 

 

CUIDADOS COM O CATÉTER 

 

Devido à sua importância para a efectivação do tratamento, deve ter em conta todas as medidas 

que evitem as infecções ou danos, nomeadamente: 

• Não dormir sobre o cateter; 

• Não tocar ou deixar tocar no cateter no domicílio; 

• Não molhar o cateter; 

• Manter o penso sempre limpo e seco; 

• Se tiver febre ou dor no local de inserção do cateter deve contactar o centro de diálise. 

 

 

 

FÉRIAS E TRABALHO 

 

A diálise exige uma adaptação da sua vida pessoal, familiar e profissional. No entanto pode 

continuar a trabalhar, se assim o desejar. Se o seu trabalho é de alguma maneira, incompatível 

com o seu estado de saúde ou exige um grande esforço físico pode apresentar um atestado 

médico à sua entidade patronal e negociar com ela a sua colocação noutras funções mais com-

patíveis com a sua doença. 

 

O facto de fazer hemodiálise não é impeditivo da realização de férias, no país ou no estrangeiro. 

É no entanto necessário assegurar uma vaga antecipadamente, através de contacto com o 

centro de diálise do local onde deseja passar férias. Sempre que o desejar deve comunicar 

atempadamente ao Enf.º Chefe a sua pretensão de fazer férias fora do seu local habitual, afim 

de ele efectuar todos os procedimentos necessários.  

 

 

Quem determina a duração da hemodiálise? 

 

O médico é quem determina a estratégia do tratamento hemodialítico a efectuar, de acordo com a 

avaliação clínica, as análises clínicas e sobretudo com as queixas do doente. Neste aspecto cabe 

ao doente e à sua família aprender e cumprir um conjunto de regras e normas da dieta, terapêutica 

e actividade física afim de melhorar a sua qualidade de vida.   

 

 

 

HORÁRIO DO NOSSO SERVIÇO 

 

A Unidade de Hemodiálise, está aberta de Segunda a Sábado das 08 horas às 21 horas, estando 

assegurados os cuidados urgentes durante a noite por um médico e um enfermeiro (em regime de 

prevenção). 

Poderá optar pelo dia e horário que mais lhe convier para o seu tratamento, salvaguardando a 

existência de vaga nesse turno. Neste momento a Unidade tem 44 doentes a fazer diálise em pro-

grama regular. 

É importante que nos forneça os seus nºs de telefone e telemóvel, bem como os do taxista que o 

transporta e ainda os do familiar mais próximo. Deve também ser possuidor do nº de telefone direc-

to do Serviço (259300516) ou o do Hospital (259300500) e Extensão 4321 ou 4288 (Enf.º Chefe).   

 

 
 

CUIDADOS A TER ANTES DE ENTRAR NA SALA DE DIÁLISE      

   

Deve trazer uns chinelos e calcá-los antes de entrar na sala de tratamento. 

Deve também vestir um casaco de pijama largo e prático, para ser mais fácil puncionar (picar) a 

sua FAV.    

O braço da FAV deve ser lavado com água e um sabão neutro, e seco com compressas ou papel 

absorvente (disponíveis no WC), antes de cada tratamento. 

 

 



 

 

COMPLICAÇÕES DURANTE A DIÁLISE 
 

Durante a sessão de diálise podem ocorrer algumas complicações sendo as mais frequentes a 

hipotensão ou baixa da tensão arterial, as caimbras, dores de cabeça, náuseas e vómitos. 

Estas complicações estão directamente relacionadas com o peso que acumula entre cada sessão 

de diálise. Quantos mais líquidos acumular mais líquidos vai ser necessário retirar, aumentando a 

probabilidade de ter complicações durante o tratamento. Daí a necessidade de cumprir a dieta pres-

crita e de beber poucos líquidos. Só deve beber por dia o correspondente ao volume urinado mais 

meio litro.  

Eis um exemplo: 

Urina diária +/- 500ml + 500 ml permitidos = 1000 ml de líquidos diários permitidos. 
 

Durante a sessão de diálise ser-lhe-á fornecido um lanche ligeiro. Não deve fazer refeições pesadas 

ou muito abundantes antes do tratamento, pois as complicações serão mais frequentes e potencial-

mente mais graves. 
 

Se por alguma razão se sentir mal em casa ou adoeça , deve dirigir-se pri-

meiro ao Serviço de Urgência mais próximo e não ao centro de diálise. 
 

DIETA E MEDICAÇÃO 
 

Como os seus rins não funcionam, não produzem algumas substâncias que produziriam normal-

mente. É necessário então dar-lhe medicamentos que substituam ou estimulem o seu organismo a 

produzir essas substâncias. Os medicamentos são também prescritos em função do resultado das 

análises mensais. É importante que tome a medicação que lhe é prescrita ou fornecida. 

Outro aspecto importantíssimo do doente em diálise é a alimentação. Geralmente, quanto mais 

cumprir a dieta menos comprimidos terá que tomar. Cabe a si zelar pela sua qualidade de vida. 

A dieta do doente em diálise tem algumas restrições que terá obrigatoriamente de cumprir, sob 

pena de lhe provocar graves danos de saúde, podendo mesmo levar à morte. 

Existem alimentos que pode comer livremente, outros que pode comer em pequenas quantidades e 

outros ainda que são absolutamente proibidos. A preparação dos alimentos obedece a algumas 

exigências também. Ser-lhe-á fornecido um panfleto onde vêm discriminados os alimentos que 

pode ou não comer, a sua frequência e o modo como os deve confeccionar. Será ainda encaminha-

do para o apoio diferenciado de uma nutricionista. 

 

 

 

A sede é um sintoma muito referido pelos doentes e está directamente relacionado com os níveis de 

sódio (sal) no organismo; quanto mais alto for este valor maior será a sede. Como, por muito esforço 

que se faça, não se consegue resistir à sede, a tendência é para ganhar muito peso entre as diáli-

ses, peso esse que é depois necessário retirar durante a sessão de diálise e, quanto mais peso se 

retira, maiores são as probabilidades de ter complicações (baixa de tensão, caimbras,...) 

É um círculo vicioso. Por essa razão deve reduzir ou mesmo eliminar a adição de sal nos alimentos. 

Mas há ainda a considerar o sal que já faz parte da constituição dos próprios alimentos: quando 

come pão, fiambre ou queijo por exemplo, estes já contêm sal. Se se justificar, terá que eliminar 

também os alimentos já confeccionados que contenham uma alta concentração de sal. 

Para evitar eventuais complicações a longo prazo, é essencial andar bem dialisado. Por isso deve 

cumprir rigorosamente a medicação e alimentação indicada pelos profissionais. 

 

 

CUIDADOS COM A FÍSTULA 

 

• Evitar tudo aquilo que possa apertar o braço da fístula (roupa, ligaduras, etc.);  

• Não dormir sobre o braço da fístula; 

• Evitar traumatismos no braço e zona da fístula; 

• Não usar relógio no punho da fístula; 

• Verificar frequentemente a presença de frémito na fístula. Se não sentir frémito (formigueiro) 

deve contactar o centro de diálise, ou efectuar de imediato umas ligeiras pancadas nesse 

local, procedimento este explicado previamente pelo seu enfermeiro. 

• Se surgirem sinais inflamatórios (calor, vermelhidão, inchaço e dor) na zona da fístula deve 

contactar o centro de diálise; 

• Não avaliar a Tensão Arterial no braço da fístula; 

• Não deixar puncionar esse braço; 

• Não há restrições no uso activo desse braço nas tarefas diárias, mas são de excluir usos 

violentos, tais como cortar lenha com um machado ou moto serra, uso de compressores, etc. 


