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Slogan ou Lema da Empresa 

 
Para saber mais consulte: 
 
- Direção Geral da Saúde (2012). Tratamento Conservador 
Médico da Insuficiência Renal Crónica. Estádio S. Lisboa, 
Portugal.  
- Ordem dos Enfermeiros (2016). Guia Orientador de Boa 
Prática– Cuidados à pessoa com doença renal crónica 
terminal em hemodiálise, Portugal. Disponível em 
<http:www.ordemenfermeiros.pt/publicacoes/Documents/
GOBPHemodialise_VF_site.pdf> 

ALIMENTAÇÃO 
Deve moderar a quantidade de líquidos a 
ingerir (não deve ser superior a meio litro 
acima da quantidade de urina que elimina 
durante o dia); 
Deve orientar as suas refeições com os 
alimentos permitidos; ao fim de semana 
deve ter mais cuidado com os alimentos 
que escolhe (é mais um dia sem 
tratamento). 
Sempre que necessite pode solicitar o 
Nutricionista 

CUIDADOS A TER COM O ACESSO VASCULAR 

 

Os cuidados de higiene são fundamen-

tais para prevenir e diminuir o apareci-

mento de infeções e complicações; 

Efetuar uma boa lavagem ao membro 

do acesso (fístula arteriovenosa/prótese), 

sem receio de complicações; 

Não usar pulseiras, relógio e vestuário 

apertado no membro da fístula ou próte-

se; 

Não realizar esforços com o membro da 

fístula ou prótese; 

Solicitar o enfermeiro/médico sempre 

que ocorra alguma alteração/

complicação. 

A manutenção do acesso contribui forte-

mente para o seu bem estar. 

AC O L H I M E N T O  
DA  U N I DA D E  
D E  D I Á L I S E  

AVISOS 

 

EM CASO DE: 

Sensação de falta de ar;  

Cansaço fácil e falta de força ; 

Dores, tremores nas pernas e palpitações.  

 

DEVE RECORRER À URGÊNCIA. 

Contacto telefónico da Emergência Médica Nacional  

(I.N.E.M.)- 112 

CATÉTER 
VENOSO 
CENTRAL 

FÍSTULA ARTERIO-

VENOSA 



 

 

 

 

Fornecemos este Folheto de Acolhimento para que 

possa conhecer melhor a Unidade de Diálise. 

Permite apresentar as normas pelas quais todos nos 

temos de reger, para que a organização e funcio-

nalidade sejam eficaz. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO     

Funciona diariamente e ininterruptamente 24 h 

Período das 8h às 24h, procura assegurar os tra-
tamentos programados aos doentes internados 

organizando-os  em três turnos: 

- 1º turno, das 9h-13h; 

- 2º turno, das 14h-18h; 

- 3º turno, das 19h-24h; 

CONTACTO TELEFÓNICO 

O contacto telefónico do serviço pelo exterior, 

efetua-se pelos respetivos números: 

Hospital (geral) 239 400400 

Diálise (direto) 239 400533 

Nefrologia (direto) 239 400643 

dialise@chuc.min-saude.pt 

 

VISITAS 

As visitas na Unidade de Diálise são restritas a 
casos pontuais, a avaliar pelo enfermeiro respon-

sável de turno. 

À ENTRADA DA UNIDADE 

O acolhimento é realizado pelo enfermeiro 

que o encaminha ao posto de tratamento; 

Informa-o sobre os procedimentos a realizar e 
dos cuidados que deve ter (peso; higieniza-

ção; alimentação...)  

Disponibiliza-se para o ouvir e esclarecer.   

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O 

TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 

A hemodiálise é uma técnica que substitui o rim na 

remoção dos produtos tóxicos, do sal e da água em 

excesso, mantendo-os em níveis  seguros. 

O doente renal crónico para efetuar o tratamen-

to de hemodiálise, necessita de um acesso vascular, 

que pode ser: cateter venoso central, fístula ou pró-

tese arteriovenosa. Estes acessos permitem débito 

de sangue suficiente para a realização do trata-

mento de hemodiálise.  

Na grande maioria dos casos, 

cada tratamento (“sessão”) de he-

modiálise dura cerca de 4 horas e é 

efetuado 3 vezes por semana. Po-

dendo variar, consoante a situação 

de saúde do utente. 

 

CUIDADOS A TER COM O ACESSO VASCULAR 

PLANTA DA UNIDADE DE 

DIÁLISE DOS HUC-CHUC 

ACOLHIMENTO        UNIDADE DE 

DIÁLISE 

Se tiver cateter venoso central, é importante 

manter o penso limpo e seco e avaliar a 

temperatura corporal, diariamente; 

Na presença de fístula ou prótese arterio-

venosa,  é importante aprender a reconhe-

cer o seu funcionamento através da palpa-

ção do frémito (tremor); 

mailto:dialise@chuc.min-saude.pt

