
O(A) Senhor(a) começa
um tratamento para  
insuficiência renal

Conselhos e informações práticas  
relativas à sua diálise

Version portugaise
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Se tiver problemas ou estiver atrasado(a)
De segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, à  022 372 97 71.

Em cada momento, o(a) senhor(a) pode contactar:
• a central telefónica do hospital à  022 372 33 11 e pedir 

para o nefrologista de guarda
• o Serviço de Urgência (SU) à  022 372 81 20

Se o(a) senhor(a) se dirige para o SU, desde a sua chegada, 
exija que o nefrologista de guarda seja avisado.

Endereço
Serviço de Nefrologia
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Edifício C, 6.o andar, unidade de hemodiálise:

 022 372 97 70 ou 022 372 372 97 71
Edifício C, 6.o andar, unidade de diálise peritoneal: 

 022 372 97 72
Edifício A, 3.o andar, consultas ambulatoriais e  
acompanhamentos dos transplantes:  022 372 97 86

Acesso
Ónibus 1, 5 e 7, paragem « Hôpital »
Ónibus 3, paragem « Claparède »
Ónibus 35, paragem « Entrée-Hôpital »
Elétricos 12 e 18, paragem « Augustins »
Estacionamento Lombard (pagável)
Uma vaga de estacionamento pode ser colocada à sua dispo-
sição, pela utilização de uma vinheta. Para mais informações, 
contacte por favor o secretariado,  022 372 97 63.

Se o(a) senhor(a) tem um problema de transporte, nós 
podemos dirigí-lo(a) para o trabalhador social que o(a) ajuda 
nas suas diligências.

Info +

Férias

Para organizar 
as suas férias, 
nós colocamos 
à sua disposição 
guias sobre vários 
centros de diálise 
de todo o mundo.
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Este documento foi concebido por Magali Lacroix, enfermeira 
especializada, Serviço de Nefrologia, com a ajuda de Marie-Geneviève 
Droulez, pensionista, Serviço de Nefrologia, e Michel Thériault, 
RS, Departamento de Medicina Interna. Elaboração: Serviço das 
publicações HUG.
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O seu médico prescriu-lhe uma diálise que é um tratamento 
de substituição, a saber ele vai substituir a função usual dos 
seus rins.

Para cada senhor(a), o começo dum tratamento de diálise 
constitui uma mudança importante de vida.

O nosso objetivo é favorizar a comunicação com o(a) senhor(a) 
para assegurar-lhe um tratamento de qualidade, bem como 
uma vida tão harmoniosa quanto possível.

Não hesite em nos enviar todas as perguntas desejadas. 
Esta guia apresenta-lhe algumas referências e encoraja os 
câmbios. Todo o pessoal está à sua disposição para responder 
aos seus pedidos e preocupações.

Introdução

Qual é o 
objetivo? 

Esta guia de 
acolhimento tem 
como objetivo apre-
sentar-lhe o Serviço 
de Nefrologia 
onde o(a) senhor(a) 
receberá cuidados, 
para facilitar as suas 
diligências, bem 
como informá-lo(a) 
sobre os vários 
tratamentos 
existentes.
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Reembolso
O tratamento fica a cargo da sua Caixa de Seguros de Doença 
e 10% das despesas são suportadas pelo(a) senhor(a) até 
uma quantia máxima de 700 francos por ano, desconto da 
sua franquia.

O envio da factura depende da convenção com seu seguro. 
Seja é transmitida diretamente à SVK, seja à sua Caixa ou 
ao seu domicílio. Apenas um seguro complementar é susce-
tível de reembolso das despesas de deslocação em táxi ou 
em transporte medicalizado. Consulte o seu seguro. Para 
qualquer pergunta, contacte a contabilista, de segunda à 
sexta-feira, das 7h30 às 16h,  022 372 97 76.

Apoio
• Association Genevoise des Insuffisants Rénaux (AGIR), 

 079 396 69 19
• Entr’aide Rein (grupo de doentes),  022 343 70 30

Acompanhamento do tratamento
Os HUG trabalham com muitos centros de diálise. Quando 
o seu estado de saúde é estabilizado, a enfermeira respon-
sável pela unidade pode encaminhá-lo(a) para um centro de 
diálise adaptado aos seus cuidados e ao seu acompanha-
mento, tendo em conta os seus desejos, constrangimentos 
e disponibilidades. Isto pode implicar alterações horárias no 
seu tratamento.

Onde se encontram os outros centros de diálise 
do cantão?
• Hôpital de la Tour
 Avenue J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin,  022 719 66 11
• Groupe médical d’Onex
 Route de Loëx 3 bis, 1213 Onex,  022 879 50 77
• Champel - MV Santé
 Avenue de Champel 42, 1206 Genève,  022 839 34 74

Informações práticas

Info +

Vestiário

Para diálise, 
nós recomenda-
mos-lhe ter um 
porte confor-
tável (mangas não 
estreitas). Alguns 
armários com 
chave estão à sua 
disposição (feche 
o seu armário 
e guarde a sua 
chave). Em caso 
de necessidade, 
uma camisa de 
hospital ser-lhe-á 
emprestada.



     3

A equipe de assistência médica pluridisciplinar trabalha nos 
vários sectores do serviço. Ela é composta por:
• médicos
• enfermeira especialista clínica
• enfermeiras
• auxiliares médicos
• dietista
  022 376 66 58
• assistente social
  022 685 81 71 ou 078 645 62 96
• secretários
  022 372 97 63
• contabilista
  022 372 97 76
• técnico

Referentes
• Pr Pierre-Yves Martin, 
 Médico-Chefe do Serviço de Nefrologia 
 Site Cluse-Roseraie, edifício C, 7.o andar 
 Secretariado:  022 372 97 62
• Dr. Patrick Saudan, Responsável pela unidade de diálise
• Dr.a Catherine Stoermann, Responsável pela diálise
 peritoneal
• Françoise Raimbault, enfermeira responsável
  022 372 97 73

Uma equipe à sua disposição
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O centro funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 
19h30. Os grupos são organizados em função dos desejos 
dos doentes e das posibilidades do serviço.
• Grupo 1: segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, pela manhã
• Grupo 2: segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, à tarde
• Grupo 3: terça-feira, quinta-feira, sábado, pela manhã
• Grupo 4: terça-feira, quinta-feira, sábado, à tarde

Em cada um desses grupos, para otimizar o seu encaminha-
mento, um horário de chegada ser-lhe-á atribuído.

Contactos
O(A) senhor(a) pode contactar as enfermeiras aos números 
seguintes: 

 022 372 97 72 - diálise peritoneal (6.o andar)
 022 372 97 70 ou 022 372 97 71 - hemodiálise (6.o andar)
 022 372 97 86 - consulta de nefrologia (3.o andar)

Quando começa a sua diálise?
O começo da sua diálise não é estabelecido pela sua hora 
de chegada, mas em função de:
• seu estado de saúde
• duração da sessão de diálise
• disponibilidade dos geradores de diálise.

Organização

Info +

Antes de começar 
o seu tratamento, 
por favor aguarde 
na sala de espera. 
Logo que a diálise 
é possível, uma 
auxiliar médica 
vai convidá-lo(a) 
a recuperar o seu 
lugar na sala. 

Diligências administrativas
As diligências de admissão são realizadas no primeiro 
dia. É importante exibir o seu documento de identifi-
cação e apresentar o seu cartão de seguro de doença. 
Em seguida, nós agradecemos-lhe em comunicar ao 
pessoal qualquer alteração (situação profissional, fami-
liar, morada, número de telefone, Caixa de Seguros 
de Doença etc.).
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Três métodos de substituição
Há atualmente três modalidades de paliar a disfunção dos 
seus rins.
• Hemodiálise: depuração das toxinas do sangue (produ-

zidas pelo organismo) e eliminação da água através de um 
filtro (rim artificial).

• Diálise peritoneal: depuração das toxinas e eliminação 
da água através de peritoneu (a membrana que cobre o 
abdómen).

• Transplante: implante do rim.

Para cada método, por favor consulte a ficha de informação 
separada, anexa no fim da guia.

Antes de começar o seu tratamento, uma enfermeira especia-
lista clínica convida-o(a) à uma sessão colectiva ou individual 
de informação e de ensinamento para:
• comunicar-lhe as informações necessárias à escolha escla-

recida do seu tratamento
• desenvolver os seus conhecimentos acerca de sua doença.

Visita médica
Uma vez por semana tem lugar uma visita médica. Esta 
consulta constitui uma ocasião de fazer perguntas, renovar as 
suas receitas, assinalar qualquer problema. Entre as sessões, 
um médico está sempre à sua disposição.

Todos os meses, um balanço sanguíneo completo é reali-
zado e seguido pela visita de um dos médicos responsáveis 
pela unidade que lhe permite estabelecer a qualidade e a 
eficiência do seu tratamento.

Esfregaços cutâneos
No âmbito da luta contra as infecções, as amostras indo-
lores de pele são realizadas de 2 em 2 meses para otimizar 
a qualidade dos cuidados e da sua segurança.

Controle dos seus pés
A insuficiência renal crónica, como o diabetes, necessita ser 
controlada regularmente. A enfermeira controla o estado 
cutâneo dos seus pés e o(a) encaminha, se necessário, a 
um serviço especializado.

Sua distração durante a hemodiálise
O centro de diálise coloca à sua disposição televisores com 
auscultadores pessoais. Se o(a) senhor(a) quer ler ou ouvir 
música, pode trazer os seus livros, revistas de palavras 
cruzadas ou leitores portáteis.

Há um blogue onde o(a) senhor(a) vai encontrar artigos sobre 
a nefrologia, a diálise ou o transplante. O(A) senhor(a) poderá 
assim exprimir-se, enviando os seus comentários. Ele integra 
também receitas de cozinha adaptadas aos doentes insufi-
cientes renais e pequenos questionários (quiz) para testar 
seus conhecimentos de nefrologia. 

 www.nephrohug.wordpress.com

Na nossa unidade, o Wi-Fi é acessível por toda a parte.

Durante as sessões de diálise, são autorizadas algumas curtas 
visitas. Em todos os casos, por favor contacte a equipe de 
assistência médica. Utilize com moderação o seu telemóvel.

Seu tratamento
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A equipe de assistência médica pluridisciplinar trabalha nos 
vários sectores do serviço. Ela é composta por:
• médicos
• enfermeira especialista clínica
• enfermeiras
• auxiliares médicos
• dietista
  022 376 66 58
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• Pr Pierre-Yves Martin, 
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 Site Cluse-Roseraie, edifício C, 7.o andar 
 Secretariado:  022 372 97 62
• Dr. Patrick Saudan, Responsável pela unidade de diálise
• Dr.a Catherine Stoermann, Responsável pela diálise
 peritoneal
• Françoise Raimbault, enfermeira responsável
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O centro funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 
19h30. Os grupos são organizados em função dos desejos 
dos doentes e das posibilidades do serviço.
• Grupo 1: segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, pela manhã
• Grupo 2: segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, à tarde
• Grupo 3: terça-feira, quinta-feira, sábado, pela manhã
• Grupo 4: terça-feira, quinta-feira, sábado, à tarde

Em cada um desses grupos, para otimizar o seu encaminha-
mento, um horário de chegada ser-lhe-á atribuído.

Contactos
O(A) senhor(a) pode contactar as enfermeiras aos números 
seguintes: 

 022 372 97 72 - diálise peritoneal (6.o andar)
 022 372 97 70 ou 022 372 97 71 - hemodiálise (6.o andar)
 022 372 97 86 - consulta de nefrologia (3.o andar)

Quando começa a sua diálise?
O começo da sua diálise não é estabelecido pela sua hora 
de chegada, mas em função de:
• seu estado de saúde
• duração da sessão de diálise
• disponibilidade dos geradores de diálise.

Organização

Info +

Antes de começar 
o seu tratamento, 
por favor aguarde 
na sala de espera. 
Logo que a diálise 
é possível, uma 
auxiliar médica 
vai convidá-lo(a) 
a recuperar o seu 
lugar na sala. 

Diligências administrativas
As diligências de admissão são realizadas no primeiro 
dia. É importante exibir o seu documento de identifi-
cação e apresentar o seu cartão de seguro de doença. 
Em seguida, nós agradecemos-lhe em comunicar ao 
pessoal qualquer alteração (situação profissional, fami-
liar, morada, número de telefone, Caixa de Seguros 
de Doença etc.).
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O seu médico prescriu-lhe uma diálise que é um tratamento 
de substituição, a saber ele vai substituir a função usual dos 
seus rins.

Para cada senhor(a), o começo dum tratamento de diálise 
constitui uma mudança importante de vida.

O nosso objetivo é favorizar a comunicação com o(a) senhor(a) 
para assegurar-lhe um tratamento de qualidade, bem como 
uma vida tão harmoniosa quanto possível.

Não hesite em nos enviar todas as perguntas desejadas. 
Esta guia apresenta-lhe algumas referências e encoraja os 
câmbios. Todo o pessoal está à sua disposição para responder 
aos seus pedidos e preocupações.

Introdução

Qual é o 
objetivo? 

Esta guia de 
acolhimento tem 
como objetivo apre-
sentar-lhe o Serviço 
de Nefrologia 
onde o(a) senhor(a) 
receberá cuidados, 
para facilitar as suas 
diligências, bem 
como informá-lo(a) 
sobre os vários 
tratamentos 
existentes.
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Reembolso
O tratamento fica a cargo da sua Caixa de Seguros de Doença 
e 10% das despesas são suportadas pelo(a) senhor(a) até 
uma quantia máxima de 700 francos por ano, desconto da 
sua franquia.

O envio da factura depende da convenção com seu seguro. 
Seja é transmitida diretamente à SVK, seja à sua Caixa ou 
ao seu domicílio. Apenas um seguro complementar é susce-
tível de reembolso das despesas de deslocação em táxi ou 
em transporte medicalizado. Consulte o seu seguro. Para 
qualquer pergunta, contacte a contabilista, de segunda à 
sexta-feira, das 7h30 às 16h,  022 372 97 76.

Apoio
• Association Genevoise des Insuffisants Rénaux (AGIR), 

 079 396 69 19
• Entr’aide Rein (grupo de doentes),  022 343 70 30

Acompanhamento do tratamento
Os HUG trabalham com muitos centros de diálise. Quando 
o seu estado de saúde é estabilizado, a enfermeira respon-
sável pela unidade pode encaminhá-lo(a) para um centro de 
diálise adaptado aos seus cuidados e ao seu acompanha-
mento, tendo em conta os seus desejos, constrangimentos 
e disponibilidades. Isto pode implicar alterações horárias no 
seu tratamento.

Onde se encontram os outros centros de diálise 
do cantão?
• Hôpital de la Tour
 Avenue J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin,  022 719 66 11
• Groupe médical d’Onex
 Route de Loëx 3 bis, 1213 Onex,  022 879 50 77
• Champel - MV Santé
 Avenue de Champel 42, 1206 Genève,  022 839 34 74

Informações práticas

Info +

Vestiário

Para diálise, 
nós recomenda-
mos-lhe ter um 
porte confor-
tável (mangas não 
estreitas). Alguns 
armários com 
chave estão à sua 
disposição (feche 
o seu armário 
e guarde a sua 
chave). Em caso 
de necessidade, 
uma camisa de 
hospital ser-lhe-á 
emprestada.
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Se tiver problemas ou estiver atrasado(a)
De segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, à  022 372 97 71.

Em cada momento, o(a) senhor(a) pode contactar:
• a central telefónica do hospital à  022 372 33 11 e pedir 

para o nefrologista de guarda
• o Serviço de Urgência (SU) à  022 372 81 20

Se o(a) senhor(a) se dirige para o SU, desde a sua chegada, 
exija que o nefrologista de guarda seja avisado.

Endereço
Serviço de Nefrologia
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Edifício C, 6.o andar, unidade de hemodiálise:

 022 372 97 70 ou 022 372 372 97 71
Edifício C, 6.o andar, unidade de diálise peritoneal: 

 022 372 97 72
Edifício A, 3.o andar, consultas ambulatoriais e  
acompanhamentos dos transplantes:  022 372 97 86

Acesso
Ónibus 1, 5 e 7, paragem « Hôpital »
Ónibus 3, paragem « Claparède »
Ónibus 35, paragem « Entrée-Hôpital »
Elétricos 12 e 18, paragem « Augustins »
Estacionamento Lombard (pagável)
Uma vaga de estacionamento pode ser colocada à sua dispo-
sição, pela utilização de uma vinheta. Para mais informações, 
contacte por favor o secretariado,  022 372 97 63.

Se o(a) senhor(a) tem um problema de transporte, nós 
podemos dirigí-lo(a) para o trabalhador social que o(a) ajuda 
nas suas diligências.

Info +

Férias

Para organizar 
as suas férias, 
nós colocamos 
à sua disposição 
guias sobre vários 
centros de diálise 
de todo o mundo.
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Este documento foi concebido por Magali Lacroix, enfermeira 
especializada, Serviço de Nefrologia, com a ajuda de Marie-Geneviève 
Droulez, pensionista, Serviço de Nefrologia, e Michel Thériault, 
RS, Departamento de Medicina Interna. Elaboração: Serviço das 
publicações HUG.



Definição
Um cateter é um tubo oco de plástico flexível que o 
médico coloca numa veia do pescoço (veia jugular), do 
ombro (veia subclávia) ou da coxa (veia femoral). Colo-
cado provisoriamente ou permanentemente, ele constitui 
um acesso para a realização da diálise.

Cateter provisório
Ele pode ser utilizado imediatamente depois da sua pausa. 
Reservado à prática de hemodiálise, este cateter serve 
temporariamente em caso de urgência ou à espera da 
criação de uma fístula.

Ele pode ficar colocado de 10 dias a 3 semanas. A sua 
instalação é realizada sob anestesia local pelos médicos 
nefrologistas experimentados. A duração da intervenção 
dura de 30 a 45 minutos. Um penso é em seguida colo-
cado e deve ficar permanentemente.

No fim do procedimento, um controle radiológico pode 
ser relizado para verificar a posição do cateter na veia.

Cateter venoso central



Cateter tunelizado
Este cateter constitui um acesso permanente para a sua 
diálise quando todas as possibilidades da fístula são esgo-
tadas. A colocação de um cateter permanente realiza-se 
no bloco operatório sob anestesia local pelos médicos 
nefrologistas experimentados. Na sua implantação, um 
trajeto debaixo da pele realiza-se para diminuição ao 
máximo dos riscos infecciosos.

A duração da intervenção é cerca de uma hora. Um penso 
é em seguida colocado e não deve ser retirado.

Un controle radiológico será realizado depois da sua colo-
cação para verificar o seu posicionamento.

Controle e conselhos de cuidados
Eles são válidos para os dois tipos de cateter:
• a renovação do seu penso realiza-se a cada diálise
• não molhe o penso do cateter (cuidados de 

higiene adaptados)
• o penso deve ser sempre presente e fechado
• evite de puxar o cateter
• se o(a) senhor(a) tem dores, temperatura, 

comichões e / ou escoamentos a nível do cateter, 
avise imediatamente o seu centro de hemodiálise 
(conforme os procedimentos de urgência).

D
S

M
 •

 In
su

ff
is

an
ts

 r
én

au
x 

d
ia

ly
se

s 
- 

P
o

rt
u

g
ai

s 
• 

Ja
n

vi
er

 2
01

5



Diálise Peritoneal Contínua Ambulatória  
(troca manual) ou DPCA
A DPCA é um método que necessita de 4 a 5 trocas de 
bolsas de dialisato por dia, segundo a prescrição médica. 
A troca de cada bolsa necessita de cerca de 30 minutos.

Primeiramente, o(a) senhor(a) deixa escoar o líquido com 
substâncias tóxicas e excesso de água pelo cateter fora 
da cavidade abdominal, numa bolsa vazia. Depois, o(a) 
senhor(a) enche de novo a cavidade abdominal com 
dialisato de uma bolsa pré-aquecida. Esse líquido ficará 
no seu abdómen até a seguinte troca da bolsa.

Vários dispositivos são-lhe propostos para facilitar as liga-
ções, segundo as suas necessidades, o apoio de um dos 
membros da sua família ou de uma enfermeira é possível.

Diálise Peritoneal Automática (com máquina)  
ou DPA
A DPA é um método que lhe permite executar a diálise 
no seu domicílio durante a noite. O(A) senhor(a) liga-se 
cada tarde à uma máquina de diálise peritoneal que realiza 
automaticamente as trocas durante a noite. Pela manhã, 
o(a) senhor(a) desliga-se e pode voltar às suas preocu-
pações durante o dia.

Acompanhamento do tratamento
A enfermeira formadora assiste-o(a) no seu domicílio para 
instalação do material e realização com o(a) senhor(a) da 
primeira troca. Cada mês, uma visita médica no hospital 
é marcada para avaliar a qualidade do seu tratamento.

Dois métodos

Definição
Um cateter de plástico flexível é-lhe implantado cirurgi-
camente sob anestesia geral no seu abdómen, a nível 
do umbigo.

Uma parte do cateter (cerca de 30 cm) fica no exterior do 
corpo e se dissimula facilmente sob o seu vestuário. Ele 
assegura a junção entre o seu organismo e as bolsas de 
dialisato. A colocação desse cateter necessita, com uma 
antecedência de 48 horas, de uma preparação cutânea 
e eventualmente intestinal (laxativo).

Cateter de diálise peritoneal
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Estadia no hospital
A colocação do cateter de diálise peritoneal dura cerca de 
uma hora. Antes do seu regresso ao quarto, o(a) senhor(a) 
vai permanecer algumas horas na sala de despertar.

O(A) senhor(a) ficará alongado durante 24 horas, para 
evitar uma deslocação do cateter. Uma radiografia de 
controle do abdómen é então realizada. A duração de 
hospitalização é de 48 horas a 72 horas.

Duas semanas são necessárias à cicatrização antes que 
o cateter seja utilizado. Depois, o tratamento começa.

Controle do cateter
Um penso protege o orifício do cateter. Ele é renovado 
pelo menos de 2 em 2 dias e deve ser mantido seco.

Os banhos e a piscina são proíbidos para evitar a conta-
minação bactericida. Ao contrário, os duches, bem como 
os banhos de mar são autorizados.

O controle do orifício deve ser rigoroso e, ao menor sinal 
de dor, comichões, temperatura, vermelhidão, escoa-
mento, o(a) senhor(a) deve avisar imediatamente o seu 
centro de diálise (conforme os procedimentos de urgência).

Colocação do cateter

Definição
A diálise peritoneal é um método que utiliza o peritoneu 
(a membrana do abdómen) como filtro para depurar o 
sangue das substâncias tóxicas.

Método e objetivo
Um líquido chamado dialisato é introduzido na cavidade 
abdominal por um cateter para reequilibrar o plasma 
sanguíneo. Os seus componentes favorecem a elimi-
nação do excesso de água e das substâncias tóxicas 
produzidas pelo organismo.

Auto-tratamento no domicílio
A vantagem para doente é ser autónomo e no seu domi-
cílio. Primeiramente, o(a) senhor(a) aprende no hospital 
o método.

Os gestos de ligação e de desligação das bolsas ao 
cateter devem fazer o objeto de uma higiene rigorosa.

Há dois métodos de diálise peritoneal:
• a diálise peritoneal contínua ambulatória
• a diálise peritoneal automática.

Diálise peritoneal
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Diálise Peritoneal Contínua Ambulatória  
(troca manual) ou DPCA
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Conselhos
A fístula arteriovenosa constitui o acesso vascular de 
primeira escolha. Por conseguinte, é importante prote-
gê-la contra qualquer risco de traumatismo:
• é preferível vestir-se com roupas de mangas longas 

para proteger a sua fístula das feridas que poderiam 
provocar uma infecção, sobretudo se o(a) senhor(a) 
tem gatos, trabalhos de jardinagem ou de biscate

• cada dia, limpe com água e sabão a pele e o local de 
sua fístula e aplique um creme hidratante

• antes da sessão de hemodiálise, limpe o braço onde 
se encontra a sua fístula com água e sabão e a enfer-
meira vai desinfectar os locais de punção com líquido 
bactericida

• depois do tratamento, os pensos são colocados nos 
pontos de punção, eles serão retirados depois de 4 
a 8 horas. É possível que a fístula comece a sangrar 
pelo orifício de um ponto de punção, sobretudo não 
entre em pânico! É suficiente comprimir fortemente 
esse orifício com uma compressa durante 10 minutos 
e refazer um penso.

Definição
Uma fístula é criada cirurgicamente, ligando uma artéria 
e uma veia do braço. A veia (superficial, facilmente aces-
sível) será assim «arterializada».

Assim, o seu calibre aumenta, a sua parede engrossa 
e ela se torna vísivel debaixo da pele. O que facilita a 
punção é a bombagem de uma quantidade suficiente 
de sangue (300 ml/minuto).

A passagem do sangue na fístula é percebida à palpação 
como um frémito (chamado também «thrill»).

A fístula arteriovenosa constitui o acesso vascular de 
primeira escolha para:
• sua facilidade de utilização
• a taxa reduzida de infecção
• sua duração de vida de mais anos.

Localização
A fístula é situada seja no antebraço, seja em cima do 
braço. É preferível que ela seja situada no braço não 
dominante, a saber o braço esquerdo para os destros 
e inversamente porque é o braço menos solicitado na 
vida atual.

Fístula
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Intervenção
A intervenção é realizada sob anestesia loco-regional 
(apenas o braço), na sala de operação. Ela dura cerca 
de uma hora.

Em cada momento, o(a) senhor(a) pode comunicar com 
a enfermeira e avisá-la sobre qualquer desconforto ou 
indisposição.

Excecionalmente, a operação é realizada sob anestesia 
geral.

Estadia no hospital
Voltando à sala de operação, a enfermeira controla seu 
penso e o bom funcionamento de sua fístula. A criação 
dessa última necessita de hospitalização para 24 horas.

A fístula precisa de algumas semanas, mesmo alguns 
meses, para desenvolver-se corretamente, a saber 
adquirir um débito suficiente para hemodiálise. O bom 
funcionamento da sua fístula arteriovenosa é um factor 
determinante para eficácia da diálise. Por conseguinte, é 
muito importante tomar precauções para proteger a sua 
fístula, para mantê-la no melhor estado possível.

Controle
Cada dia:
• verifique a vibração de sua fístula: ao atingir, o(a) 

senhor(a) deve sentir um frémito
• observe qualquer mudança: se a vibração é mais fraca 

ou ausente, se o estado cutâneo é alterado (dor, verme-
lhidões, escoamentos), o(a) senhor(a) deve informar 
urgentemente o seu centro de diálise.

Precauções aplicáveis
Deve evitar:
• usar um relógio, uma pulseira ou um vestuário 

demasiado estreito na zona da fístula, para não 
incomodar o débito sanguíneo

• apoiar-se no braço da fístula, quando o(a) 
senhor(a) alonga-se, para não comprimí-la

• levantar objetos demasiado pesados (mala, saco 
etc.) no braço onde se encontra a fístula

• as tatuagens e a acupunctura
• expor a sua fístula ao sol sem proteção solar.
Recuse que a sua tensão arterial seja medida ou 
a que lhe seja tirado sangue do braço onde se 
encontra a fístula.
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Refeição e dietética
Uma refeição ligeira é aconselhável antes da sua diálise. 
Uma refeição pode-lhe ser servida no início da sessão, 
previamente organizada pela dietista.

É possível trazer a sua própria refeição ligeira. Os alimentos 
habitualmente limitados (banana, uvas, chocolate etc.) 
podem ser ingeridos na primeira hora do seu tratamento.

Contudo, o facto de comer durante a diálise favorece os 
riscos de hipotensão, sobretudo nos doentes idosos e 
diabéticos.

Seja prudente e exija o conselho da enfermeira.

Alimentação antes e durante  
a diálise

Definição
A hemodiálise é um procedimento mecânico extra corpóreo 
para limpar o seu sangue.

O sangue é encaminhado por uma máquina à um filtro 
que elimina as toxinas e a quantidade excessiva de água. 
Depois da passagem nesse circuito, o sangue purificado 
retorna no organismo. Para ter acesso ao seu sangue, 
nós utilizamos uma veia com débito suficiente de onde 
o nome de «acesso vascular».

Há dois tipos de acesso vascular:
• a fístula arteriovenosa (conforme a ficha)
• o cateter central venoso (conforme a ficha).

Frequência
As sessões têm lugar três vezes por semana e duram de 
3 a 5 horas. A duração da sessão depende da sua esta-
tura, do seu ganho de peso entre sessões e dos seus 
resultados sanguíneos.

Hemodiálise

D
S

M
 •

 In
su

ff
is

an
ts

 r
én

au
x 

d
ia

ly
se

s 
- 

P
o

rt
u

g
ai

s 
• 

Ja
n

vi
er

 2
01

5



Avaliação do ganho de peso
Uma sessão de hemodiálise começa e acaba por uma 
pesagem. A balança é o método mais fiável para avaliar 
a variação de peso entre duas sessões.

O ganho de peso constitui a quantidade de líquidos que 
os seus rins não eliminaram (água, chá, café, frutas 
etc.). Mais ele é importante, mais a sessão será difícil 
de suportar (risco de cãibras, de fadiga e de hipotensão).

Entre sessões, um ganho de peso inferior a 5% do peso 
corporal é recomendável.

Desenrolamento de uma sessão

Ingestão de líquidos
• Se o(a) senhor(a) ainda urina, pode beber por dia 

500 ml mais que a totalidade de urina emitida em 
24 horas. Por exemplo, se o(a) senhor(a) urina 
1000 ml em 24 horas, a quantidade de bebidas 
autorizadas por dia é igual a 1000 ml + 500 ml 
= 1500 ml.

• Se o(a) senhor(a) é anúrico(a) (a ausência de 
urina), a quantidade não deve ultrapassar 750 ml 
em 24 horas.

Vários tipos de máquinas
Quando chegar a hora, a auxiliar médica ou a enfermeira 
ajuda-o(a) a ocupar o seu lugar atribuído para sessão. 
Temos à disposição vários tipos de máquinas (geradores).

A máquina pode ser diferente de uma sessão a outra sem 
que isto interfira no seu tratamento. Por conseguinte, não 
seja surpreendido(a) ou inquieto(a) se muda do seu lugar.

Papel da enfermeira
Durante toda a sessão, a enfermeira ocupa-se do(a) 
senhor(a). Ela controla os seus parâmetros (tensão arterial, 
pulsações, glicemia etc.), bem como o bom desenro-
lamento da diálise, conforme as prescrições médicas.

Para melhorar a qualidade dos cuidados que lhe são 
dispensados, a sua colaboração é necessária: por favor, 
assinale todos os sinais ou sintomas ressentidos no seu 
domicílio, bem como durante as suas sessões (vertigem, 
dores de cabeça, edemas, cãibras, vómitos, diarreia, 
dores, fadiga).

A enfermeira reponde às suas perguntas e constitui a 
ligação com os especialistas. Ela acompanha sempre o 
médico nas suas visitas.

Instalação
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