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INTRODUÇÃO 
 

O seu médico prescreveu-lhe um tratamento de substituição 

renal. 

O inicio de um tratamento de diálise constitui uma mudança 

importante na sua vida.  

O nosso objetivo é assegurar um tratamento de qualidade 

promovendo uma clara comunicação entre a equipa e os 

doentes. 

Não hesite em esclarecer todas as suas dúvidas.  

Este guia apresenta-lhe algumas referências para facilitar a sua 

integração. 

Toda a equipa está à sua disposição para o ajudar. 
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Uma equipa à sua disposição 

 
 

Director do Serviço de Nefrologia do CHUC – Prof. Doutor Rui 

Alves 

Coordenadora da Unidade de Diálise do CHUC – Prof. Doutora 

Helena Sá; 

Responsável pela Unidade de Diálise Pólo HG – Drª. Helena 

Raposo 

Responsável pela unidade Diálise Pólo HUC – Dr.ª Ana Galvão 

Enfermeiro Chefe do Serviço de Nefrologia Pólo HUC – Enf.º 

Fernando Mata 

Enfermeiro Chefe do Serviço de Diálise Pólo HG – Enf.ª Teresa 

Julião 

 

- Assistentes Operacionais; 

- Assistentes Técnicas (secretariado) 

- Enfermeiros; 

- Médicos; 

- Serviços dietéticos 

- Serviço social 

 

 

Os profissionais de saúde deste serviço desejam-lhe as boas 

vindas, garantindo que tudo farão para que tenha uma boa 

estadia, com cuidados de qualidade. 

 

 

 

 



 
 
 

Descrição da Unidade 
 

O Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra (CHUC) foi instituído pela deliberação nº15/2012 de 30 

de abril e resultou da fusão dos serviços de nefrologia dos 

anteriores Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) e do 

Hospital Geral do Centro Hospitalar de Coimbra (HG). É o maior 

serviço de nefrologia do país em movimento assistencial 

dispondo de várias valências, entre elas a Hemodiálise. 

 

A Unidade hospitalar de hemodiálise do Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra (CHUC) é constituída por 2 pólos. Um 

localizado no Hospital Geral, essencialmente dedicado a doentes 

em programa regular crónico de ambulatório assim como a 

doentes internados nesse pólo; e outro situado no edifício central 

do pólo HUC, essencialmente dedicado a doentes com lesão 

renal aguda e doentes crónicos internados. 
 

 

Pólo HUC: 
 

A Unidade de Hemodiálise está localizada no piso 8 do edifício 
central do pólo HUC e contempla: 

 
  - Gabinete médico/secretariado 
  - Gabinete de Enfermeiro Chefe 
  - Duas casas de banho para doentes 
 
  - Três salas de hemodiálise com as seguintes caraterísticas: 
   - Uma sala para doentes com 9 postos; 

- Uma sala com 3 postos para doentes em isolamento 
- Uma sala com 2 postos para doentes Ag Hbs +. 

 
            
A unidade está equipada com 14 monitores. Na Unidade existem 
ainda 2 monitores portáteis para a terapêutica contínua de 
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substituição da função renal. Estes monitores permitem  a 
realização de quatro técnicas contínuas de substituição da função 
renal, ultrafiltração contínua lenta fora da unidade de 
hemodiálise; hemofiltração contínua; hemodiálise contínua e 
hemodiafiltração contínua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário do Serviço 
 

Pólo HUC 
 

Funcionamento 24h, estando assegurados os cuidados urgentes 

durante a noite por um médico e dois enfermeiros.  

 

 

 



 
 
 

Contactos 

 
Unidade de Diálise – 239400533 

 
dialise@chuc.min-saude.pt 

secdirnefro@chuc.min-saude.pt 

 

É importante que nos forneça os seus números de telefone e 

telemóvel, bem como os do taxista ou corporação de bombeiros 

que o transporta e ainda os do familiar mais próximo. 

 

Transporte 
 

Para se deslocar ao centro de diálise tem direito a transporte 

gratuito. Táxi ou ambulância (consoante o seu sub-sistema de 

saúde) atribuido pela responsável da secção de transportes da 

Sub-Região de Saúde (caso seja do Sistema Nacional de Saúde 

– SNS. 

A gratuitidade estende-se também à realização de tratamentos, 

exames ou consultas, desde que devidamente prescritas pelo 

médico e devidamente autorizadas. 

 

 

Cuidados a ter antes de entrar na sala de 

Hemodiálise 
 

Recomenda-se a utilização de roupa larga/prática para facilitar o 

acesso e manuseamento ao cateter, fístula ou prótese 

arteriovenosa. 

Em caso de possuir uma fístula ou prótese, o braço do acesso 

vascular deve ser lavado com água e um sabão neutro, e seco 

mailto:dialise@chuc.min-saude.pt
mailto:secdirnefro@chuc.min-saude.pt
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com papel absorvente (disponíveis na sala de diálise), antes de 

cada tratamento. 

 

 

Férias e trabalho 
 

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 à equipa da unidade a sua pretensão de fazer 

férias fora do seu local habitual, afim de se efetuarem todos os 

procedimentos necessários. 

 

Visitas 
 

Sempre que tiver familiares a visitá-lo tente informar-se 

previamente com a equipa de enfermagem sobre o seu turno de 

diálise. Tenha presente que este pode ser alterado em caso de 

necessidade dado que se trata de uma Unidade Hospitalar com 

vários doentes cujas situações clínicas podem exigir alterações 

dos horários e duração das sessões. Apelamos à sua 

compreensão.  

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 

autorização do pessoal do serviço. 

 

Organismos de apoio 
 

Gabinete do Cidadão – está instalado em gabinete próprio, 

localizado no rés-do-chão, junto ao Serviço Social, com o horário 

afixado no respetivo gabinete. Este permite-lhe apresentar as 



 
 
 

suas dúvidas, reclamações ou queixas, e formular sugestões, do 

tratamento 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 cidadão 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 0 do edifício central, 

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 situações, 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. 

Contatos: 

218 371 654 

960 073 182 

www.apir.org.pt  

apir@apir.org.pt 

 

 

Carta de Direitos e Deveres do doente – acessível em poster 

no corredor do Serviço de Diálise. 
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Hospital de dia 
 

O Hospital de Dia tem como missão fornecer cuidados de saúde 

de modo programado a doentes em ambulatório, como 

alternativa ao internamento, por um período não superior a 24 

horas.  

Os cuidados a prestar no Hospital de Dia decorrem sempre de 

uma consulta externa. O seu médico explicar-lhe-á em que 

consistem os tratamentos e pedirá o seu consentimento para a 

sua realização. Estes tratamentos incluem: hemodiálise, diálise 

peritoneal, colocação e remoção de cateteres vasculares, 

tratamentos de enfermagem, entre outros. 

 

 

Marcação de tratamentos 
 

A marcação dos tratamentos é efetuada pela equipa de 

enfermagem, de acordo com as indicações do seu médico, 

atendendo às disponibilidades dos serviços e dos doentes.  

No caso de alguma alteração, receberá a informação por correio 

ou via telefone. 

 

Local de funcionamento 

 

Pólo HUC – Piso 8 – Serviço de Nefrologia no edifício central do 

pólo HUC 

 

 

 
 



 
 
 

 

Chegada ao local  
 

Pólo HUC - a entrada situa-se na porta central ou lateral do 

edifício central do pólo HUC, Praceta Prof. Mota Pinto, 3000-075 

Coimbra, com exceção dos casos em que lhe seja dada outra 

indicação. Em caso de dúvida, informe-se, por favor, junto da 

recepção na porta principal do edifício central ou da entrada das 

consultas externas na parte lateral do edifício central. 

Quando chegar ao local, dirija-se ao posto administrativo para 

efetuar o seu registo. 

 

 

Horário de funcionamento  
 

Pólo HUC, de segunda a sábado das 08h00 às 24h00. 

 

O que deve trazer 
 
Sempre que vier ao Hospital de Dia:  
• Chegue 30 minutos antes do tratamento; 

• Traga os seguintes documentos: Cartão de Cidadão ou Bilhete 

de Identidade, Cartão de Utente do SNS, Cartão de Beneficiário 

da Segurança Social ou do Sub-Sistema a que está abrangido e 

Cartão de Contribuinte; 
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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 organismo. 

Esta eliminação processa-se através da urina. 

Apesar do volume de urina diário ser normal, esta não contém as 

substâncias tóxicas normalmente removidas, 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). 

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, fósforo, 

ureia, creatinina ….) que também seriam eliminadas pelo rim se 

este estivesse a funcionar normalmente. 

Mesmo que urine e não acumule peso ou não se esteja 

”inchado”, pode ser necessário fazer diálise para eliminar essas 

substâncias nocivas, que o rim não consegue depurar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Como é feita a hemodiálise? 
 

Para fazer hemodiálise é necessário um acesso vascular (local 

por onde se vai retirar o sangue para a máquina e devolver o 

sangue após purificação ao doente, em quantidade suficiente 

para uma boa eficácia da diálise). 

Na impossibilidade da construção de uma fístula ou prótese 

(como nas situações de necessidade aguda), ou na situação de 

falência do acesso prévio colocar-se-à um cateter venoso central.  

 

 

               Fistula arterio-venosa 

 

 

 
 

Prótese 

 

 

                       

                          Cateter Venoso Central 
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Cuidados com o catéter 
 

Devido à sua importância para a realização do tratamento, deve 

ter em conta todas as medidas que evitem as infecções ou 

danos, nomeadamente: 

·  Não mexer no catéter; 

·  Não molhar o catéter; 

·  Manter o penso sempre limpo e seco; 

·  Se tiver febre, dor no local de inserção do catéter ou perda 

sanguínea no local deve informar a equipa médica ou de 

enfermagem de imediato. 

 

Cuidados com a fístula e prótese arterio-

venosa 
 

·  Evitar tudo aquilo que possa apertar o braço da fístula ou 

prótese (roupa, ligaduras, etc.); 

·  Não dormir sobre o braço da fístula ou prótese; 

·  Evitar traumatismos no braço e zona da fístula ou prótese; 

·  Não usar relógio no punho da fístula ou prótese (em caso de 

localização no antebraço); 

·  Verificar frequentemente a presença de frémito na fístula ou 

prótese. Se não sentir frémito (formigueiro) deve informar a 

equipa de enfermagem. 

·  Se surgirem sinais inflamatórios (calor, vermelhidão, inchaço e 

dor) na zona da fístula ou prótese deve informar a equipa de 

enfermagem; 

·  Não deixar avaliar a Tensão Arterial no braço da fístula ou 

prótese; 

·  Não deixar puncionar esse braço; 

·  Não há restrições no uso activo desse braço nas tarefas 

diárias, mas são de excluir usos violentos. 

 



 
 
 

Quanto tempo dura a hemodiálise? 
 

Para os doentes com situações clínicas agudas o tempo e 

frequência das sessões de Hemodiálise são decididas 

diariamente de acordo com a evolução clínica e/ou analítica. Para 

os doentes internados já em programa regular de Hemodiálise, 

esta é geralmente realizada três vezes por semana, com duração 

de quatro horas cada sessão. No entanto, lembre-se que dada a 

sua condição clínica específica e/ou intercorrência aguda que 

motivou o internamento, a duração e frequência das sessões 

pode ser alterada de acordo com prescrição médica. 

 

Complicações durante a hemodiálise 
 

Durante a sessão de diálise podem ocorrer algumas 

complicações sendo as mais frequentes a 

hipotensão ou baixa da tensão arterial, as cãibras, dores de 

cabeça, náuseas e vómitos. 

Estas complicações estão directamente relacionadas com o peso 

que acumula entre cada sessão de diálise e com a intercorrência 

clínica que motivou o seu internamento. 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 prescrita e de beber poucos 

líquidos.  

 

Dieta e medicação 
 

Deve cumprir rigorosamente a medicação e alimentação indicada 

pelos profissionais. 

A dieta (incluindo o consumo de alimentos sólidos e ingestão de 

líquidos) do doente em diálise tem algumas restrições que terá 
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obrigatoriamente de cumprir, sob pena de lhe provocar graves 

danos de saúde. 

Existem alimentos que pode comer livremente, outros que pode 

comer em pequenas quantidades e outros ainda que são 

proibidos. A quantidade de água permitida será individualizada a 

cada situação clínica. Para os doentes internados já em 

programa regular de Hemodiálise normalmente esta é restringida 

ao mínimo de 0,5L/dia incluindo sopa. Será informado pela 

equipa médica e de enfermagem sobre os cuidados alimentares 

mais importantes durante o seu internamento. Terá ainda o apoio 

diferenciado de uma nutricionista. 
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