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1. O Centro Renal 
 

A Fundação Renal Portuguesa (FRP) é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, reconhecida pela Direção 

Geral da Segurança Social. 

Tem como principal objectivo a construção e gestão de centros de 

hemodiálise. Tem como lema ‘’Humanidade e Dignidade’’ porque urge 

colocar a pessoa com doença renal crónica (DRC) no centro das 

preocupações, dos que têm por missão operar nesta área da saúde.  

 

O Centro Renal de Portalegre, aberto desde 02 de Maio de 2011, é o 

primeiro Centro Renal pertencente à FRP e tem por objectivo servir a 

população com 

insuficiência renal no 

distrito de Portalegre. 

Tem capacidade para 

realização de 

hemodiálise a 28 

utentes + 4 utentes em 

regime de isolamento 

clínico em cada turno.  
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1.1.Carteira de Serviços 

 

 

 

 

 

 

A Fundação Renal Portuguesa disponibiliza os seguintes serviços: 

 Corpo médico  –  Assegurar o tratamento possível, de acordo com o 

melhor estado da arte, em dedicação, experiência e 

aperfeiçoamento em estratégias terapêuticas na Insuficiência Renal 

Crónica. 

 Enfermagem  – Assegura a melhoria da qualidade de vida dos IRC, 

com a excelência no tratamento e cuidados humanizados, 

mantendo a relação terapêutica, fomentando relações de 

confiança, empatia e entre ajuda, com todos os utentes FRP. 

 Serviço Social  –  Assegura o desenvolvimento de ações que 

proporcionem aos utentes o acesso ao tratamento hemodialítico, 

de forma integral aos serviços complementares, através da 

integração de órgãos públicos, estratégias de sobrevivência, apoio 

familiar e comunitário, bem como facilitar a integração na nova 

rotina de tratamento. Esclarecimento de dúvidas sobre apoio social, 

respostas sociais, direito a transportes e saídas de férias. Realiza 

consultas de rotina e extra, sempre que seja necessário, de modo a 

assegurar o bem-estar social.  

 Nutrição  – Assegura a avaliação, orientação e prevenção, de 

patologias associadas a estados de má nutrição nos IRC em 

hemodiálise, com controlo de dados analíticos, bem como da 

variação do peso seco. Oferece apoio personalizado adaptado, a 

intolerâncias, necessidades e preferências, com educação 

nutricional e alternativas de confecção e preparação dos alimentos. 
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 Farmácia  – Assegura o acesso ao medicamento com base em 

critérios farmacoterapêuticos, dando cumprimento aos requisitos 

legais. Assegura a coordenação, planificação e gestão das atividades 

relacionadas com o circuito do medicamento, com vista a 

proporcionar ao DRC o tratamento segundo o melhor estado da 

arte. 

 

 

2. Direitos e Deveres dos Insuficientes Renais Crónicos  
 

2.1. Direitos / Rights  

   

1 O doente tem direito a ser 

tratado no respeito pela 

dignidade humana. 

The patient has the right to be 

treated respectfully 

2 O doente tem direito ao 

respeito pelas suas convicções 

culturais, filosóficas e 

religiosas. 

The patient has the right to be 

respected in their cultural, 

philosophical and religious 

convictions. 

3 O doente tem direito a receber 

os cuidados apropriados ao 

seu estado de saúde, no 

âmbito dos cuidados 

preventivos, curativos, de 

reabilitação e terminais. 

 

The patient has the right to receive 

the appropriate health care, within 

the scope of preventive, curative, 

rehabilitation and terminal care. 

4 O doente tem direito à 

prestação de cuidados 

continuados. 

The patient has the right to the 

continued care. 

5 O doente tem direito a ser 

informado acerca dos Serviços 

de Saúde existentes, suas 

competências e níveis de 

cuidados. 

The patient has the right to be 

informed about the existing Health 

Services, their competences and 

levels of care. 
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6 O doente tem direito a ser 

informado sobre a sua 

situação de saúde. 

The patient has the right to be 

informed about their health 

situation. 

 

7 O doente tem direito de obter 

uma segunda opinião sobre a 

sua situação de saúde. 

The patient has the right to obtain a 

second opinion about their health 

situation. 

 

8 Consentimento livre e 

esclarecido – O doente tem 

direito a dar ou recusar o seu 

consentimento antes de 

qualquer acto médico ou na 

participação em investigação 

ou ensino clínico. 

Free and informed consent – The 

patient has the right to give or 

refuse consent before any medical 

act or participation in research or 

clinical teaching. 

9 O doente tem direito à 

confidencialidade de toda a 

informação clínica e 

elementos identificativos que 

lhe digam respeito. 

The patient has the right to 

confidentiality of all clinical 

information and identifying 

elements concerning him. 

10 O doente tem direito ao 

acesso aos dados registados 

no seu Processo Clínico. 

The patient has the right to access 

the data recorded in his Clinical 

Process. 

11 O doente tem direito à 

privacidade na prestação de 

todo e qualquer ato médico. 

The patient has the right to privacy 

in any and all medical acts. 

12 O doente tem direito por si ou 

por quem o represente, a 

apresentar sugestões e 

reclamações. 

The patient has the right, by himself 

or by someone representing him, to 

present suggestions and 

complaints. 
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2.2. Deveres / Duties 

   

1 O doente tem o dever de zelar 

pelo seu estado de saúde. 

The patient has a duty to take care 

of his health condition. 

2 O doente tem o dever de 

fornecer aos profissionais de 

saúde todas as informações 

necessárias para um correcto 

diagnóstico e adequada 

terapêutica. 

The patient has the duty to provide 

to health professionals all the 

information necessary for a correct 

diagnosis and appropriate therapy. 

3 O doente tem o dever de 

respeitar os direitos dos 

outros doentes. 

The patient has a duty to respect 

the rights of other patients. 

4 O doente tem o dever de 

colaborar com os profissionais 

de saúde, respeitando as 

prescrições que lhe são 

indicadas e por si livremente 

aceites. 

The patient has a duty to 

collaborate with health 

professionals, respecting the 

prescriptions that are indicated and 

freely accepted by him. 

5 O doente tem o dever de 

respeitar as regras das 

instituições dos serviços de 

saúde. 

The patient has a duty to respect 

the rules of health service 

institutions. 

6 O doente tem o dever de 

proceder ao pagamento dos 

encargos que derivem da 

prestação de cuidados de 

saúde, quando for caso disso. 

The patient has the duty to pay the 

charges arising from the provision 

of health care, when applicable. 
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3. Doença Renal  

 

Este manual pretende dar esclarecimento sobre a sua doença e o 

tratamento que vai iniciar neste centro. 

No centro terá sempre ao dispor médicos, enfermeiros, nutricionista, 

farmacêutica e assistente social que lhe poderão esclarecer as dúvidas que 

lhe forem surgindo. 

Use este manual para informar os seus familiares, amigos e colegas de 

trabalho sobre o que é a hemodiálise. 

 

3.1. Os rins: o que são e para que servem? 

Os rins são 2 órgãos (um de cada lado da coluna vertebral lombar) que 

funcionam como um filtro de sangue, responsáveis pela formação da 

urina.  

- Eliminam líquidos em excesso e produtos tóxicos (ureia, creatinina, ácido 

úrico, potássio, etc...). 

- Regulam a tensão arterial. 
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- Regulam a concentrações de iões no organismo, essenciais para o 

correto funcionamento de todo o organismo 

- Produzem substâncias importantes para o organismo: 

 Eritropoietina que é essencial para não ter anemia 

 Vitamina D que é importante para a mineralização dos ossos. 

 

3.2. O que é a insuficiência renal crónica? 

 

Os rins podem ser atingidos por muitas doenças. Algumas podem destruir 

rapidamente os rins, mas a maior parte das vezes a destruição é lenta e 

sem sintomas até os rins deixarem praticamente de funcionar. 

Quando os rins não funcionam bem há acumulação dos produtos tóxicos 

no sangue que leva a sintomas de intoxicação: 

- Falta de apetite; 

- Enjoos, vómitos; 

- Falta de forças; 

- Convulsões, coma e mesmo morte se não se tratar. 

 

A dificuldade de eliminar os líquidos que entram através da alimentação 

normal faz com que estes também se acumulem, dando origem a: 

- Inchaço; 

- Falta de ar – edema pulmonar; 

- Hipertensão arterial – excesso de líquidos em circulação 
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Os doentes renais têm também: 

- Anemia por falta de produção de eritropoietina; 

- Alterações ósseas por falta de vitamina D e alterações no 

metabolismo do cálcio e fósforo 

 

Até uma certa fase, é possível levar uma vida quase normal com 

insuficiência renal crónica, no entanto, quando a função renal desce 

abaixo dos 5-7% do normal é impossível continuar a viver sem que 

ajudemos os rins a cumprir as suas tarefas habituais através de uma 

técnica de substituição da função renal, como a diálise ou o transplante 

renal. 

 

4. Tratamento – hemodiálise 

4.1. O que é a hemodiálise 

 

A hemodiálise é um tratamento em que se filtra o sangue para lhe retirar 

os produtos tóxicos e o excesso de líquidos que o rim já não é capaz de 

eliminar. 

A purificação do sangue que é feita através de um filtro por onde passa o 

sangue do doente. 
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O doente com insuficiência renal geralmente faz 3 sessões semanais de 

hemodiálise com duração de 4 horas. 

Nos intervalos entre as sessões, o doente deve ter cuidado para evitar 

ingerir grandes quantidades de líquidos e de alimentos ricos em potássio, 

sal e fósforo.  

 

4.2. O que pode acontecer durante o tratamento de hemodiálise? 

 

Normalmente o tratamento é tranquilo e sem complicações. Pode usar 

esse tempo para ler, conversar, ouvir música, ver televisão ou mesmo 

dormir. 

Por vezes podem surgir alguns sintomas, relacionados com a eliminação 

de líquidos como: enjoos, vómitos, tonturas, tensão baixa. Estes sintomas 

são mais frequentes se a quantidade de líquidos a remover for grande, ou 

seja, se tiver aumentado muito de peso entre os tratamentos. Para que a 

diálise decorra sem problemas deverá ter cuidado com o que come e 

bebe. 

Acesso vascular para hemodiálise 

Para a realização de hemodiálise é necessário que o doente tenha um 

acesso vascular que permita a saída e entrada de sangue. Este pode ser 

uma fístula arteriovenosa, uma prótese artificial ou um cateter central. 

 A fístula é uma ligação 

de artéria a uma veia 

do doente debaixo da 

pele. 

 A prótese é uma 

ligação de artéria a 

uma veia por um 

material artificial 

 O cateter é um 

dispositivo que é inserido numa veia de grande calibre ao nível do 

pescoço, tórax ou na zona da virilha 
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A sua fístula / prótese é vital e deve cuidar dela: 

 Verificar diariamente o frémito (colocando a mão sobre a fístula 

pode sentir o sangue a passar). 

 Não pegar em objetos muito pesados com o braço da fístula / 

prótese. 

 Não durma deitado sobre o braço da fístula / prótese. 

 Não use o relógio ou roupa muito apertada sobre a fístula / 

prótese. 

 Faça exercício com o braço da fístula / prótese, por exemplo 

apertar uma bola de borracha com a mão.  

 Desinfecte sempre o braço da fístula / prótese antes de iniciar a 

diálise. 

 Caso exista dor, inchaço, rubor (vermelhão) ou calor na zona da 

fístula / prótese entre em contacto com a unidade de 

hemodiálise. 

Medidas para controlar a hemorragia da fístula / prótese 

 Se sangra pelos pontos punção deverá comprimir uns minutos 

sobre os mesmos com umas compressas até que pare de 

sangrar. 

 Se a hemorragia não cede, deve ir ao Centro de Saúde ou 

hospital mais próximo e / ou contactar o centro de hemodiálise. 

 Em caso de surgirem hematomas deve aplicar gelo no início do 

aparecimento dos mesmos para evitar a sua progressão. 

Se tem um cateter também deve ter cuidados 

 Proteger o penso do cateter de forma a não o molhar durante o 

banho. 

 Não sujar o penso. 

 Comunicar ao enfermeiro o aparecimento de dor, inchaço, rubor 

(vermelhão) ou calor no orifício de saída do cateter ou do 

membro onde está colocado o cateter. 

Medidas para seguir em caso de hemorragia 

 Em caso de ruptura do cateter ‘’pinçar’’ o mesmo e contactar o 

centro de hemodiálise. 
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 Em caso de saída de cateter deverá colocar uma compressa e fazer 

pressão com bastante força. Avisar a unidade de hemodiálise sem 

deixar de fazer pressão. 

4.3. Peso seco 

O peso seco é o peso em que não há líquidos a mais nem a menos – o 

peso ideal. 

 

Quando há líquidos a mais o doente pode ter: 

- Edemas; 

- Tensão alta (hipertensão); 

- Falta de ar (dispneia). 
Quando há líquidos a menos o doente pode ter: 

- Caibras; 

- Tensão baixa (hipotensão); 

- Tonturas quando se põe de pé. 

 

O peso seco está entre estes dois extremos e podem ser ajustados muitas 

vezes – deve andar com o peso mais baixo que for possível, ou seja, 

aquele peso com o qual não tenha sintomas de líquidos a mais nem a 

menos. 

Antes de cada tratamento é necessário pesar-se para determinar o peso 

(líquidos) que vai remover em cada tratamento. No fim do tratamento 

terá de pesar-se novamente para verificar se atingiu o peso seco. 

O aumento de peso entre as diálises depende sobretudo dos líquidos que 

bebe e quantidade de comida. 

Deve diminuir a ingestão de líquidos de forma a não tentar aumentar por 

dia mais de 0,5Kg acima da quantidade que urina.  

 Exemplos:  
o Se urina cerca de 0,5L por dia, não deve ultrapassar 1L de 

líquidos por dia 
o Se urina cerca de 1L por dia, não deve ultrapassar 1,5L de 

líquidos por dia 
o Se não urina, não deve ultrapassar a ingestão superior a 0,5L 

de líquidos por dia  
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Aumentos maiores de peso podem-lhe causar sintomas durante a diálise e 

doenças do coração. 

Ao longo dos anos, quem faz diálise, é habitual começar a urinar menos 

progressivamente, sendo necessário ajustar a quantidade de líquidos a 

ingerir por dia. 

 

Conselhos para ingerir menos líquidos: 

 Medir rigorosamente os líquidos que ingere, não esquecendo que a 

sopa por exemplo também tem líquido. 

 Molhar a boca com água mas não engolir. 

 Beber líquidos quentes. 

 Chupar gelo quando tem sede. 

 Tomar os comprimidos com as refeições e não com água. 

 Diminuir a quantidade de sal e açúcar de forma a ter menos sede. 
 

5. Medicação e Dieta 
 

5.1. A Hemodiálise é tudo que é necessário para controlar a minha 

doença renal? 

Não. A diálise apenas substitui 

parte das funções excretoras do 

rim, além disso não substitui a 

produção de substâncias já 

referidas como importantes 

para o sangue e os ossos. É 

portanto indispensável que o 

doente renal, para além da 

diálise cumpra: 

- A dieta aconselhada. 

- A medicação prescrita. 

Sem isto o doente não beneficiará de todas as possibilidades que o 

tratamento lhe pode oferecer. 
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5.2. Medicação 

O seu Centro de Hemodiálise proporciona-lhe o acesso a medicação 

relacionada com a sua doença renal, não só durante o tratamento de 

hemodiálise, mas também, no tratamento complementar, que deve ser 

realizado no seu domicílio.  

  

A medicação cedida mensalmente para o seu domicílio é prescrita pelo 

seu médico nefrologista e permite ajudar no controlo da sua hipertensão, 

batimentos cardíacos, anemia, serve para auxiliar no aporte de vitaminas 

importantes para o normal funcionamento do organismo, bem como para 

corrigir os valores de sais minerais essenciais tais como o potássio, fósforo 

e cálcio.  

  

Deve consultar regularmente o seu guia terapêutico do utente e mantê-lo 

atualizado, informando sempre a equipa da clínica caso ocorram 

alterações aos medicamentos que toma regularmente.  

 

5.3. Dieta   

O médico e a nutricionista vão informá-lo frequentemente, e sempre que 

o solicite, sobre os cuidados que deverá ter com a dieta a cada momento. 

Numa primeira consulta será sempre elaborado um plano nutricional 

adequado à sua situação clínica. 

 

A dieta deve ter suficientes proteínas (carne, peixe, ovos) e energia, para 

que se mantenha com bom estado de saúde. 

Como os seus rins não funcionam adequadamente, há alimentos que deve 

evitar para que não se acumulem produtos tóxicos no organismo, que lhe 

poderão causar complicações ou risco de vida. 

Deve evitar o sal e os alimentos ricos em potássio e fósforo. 

 

Cozinhar sem sal 

Os alimentos ricos em sal vão provocar aumento da tensão arterial e 

aumentar-lhe a sede. 
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Conselhos: 

- Os alimentos que não se estragam com facilidade são muito ricos em 

sal. São exemplos: presunto e fumados, enlatados, refeições 

instantâneas, bolachas e biscoitos. Não deve comer este tipo de 

alimentos. 

- Use limão, especiarias (pimenta, pimentão) e ervas aromáticas (salsa, 

óregãos, louro, coentros, hortelã) para temperar os alimentos e 

disfarçar a falta de sal. 

- Coma bacalhau apenas duas vezes por mês e após ter sido muito bem 

demolhado. 

 

Evitar alimentos ricos em potássio  

O potássio é normalmente eliminado pelos rins. Quando os rins não 

funcionam bem, o potássio acumula-se e pode provocar a morte. 

 

Quando o potássio está em excesso vão surgir sintomas como falta de 

força nas pernas e braços. Neste caso deve recorrer imediatamente ao 

centro de diálise ou ao hospital para fazer diálise urgente, caso contrário 

pode ocorrer uma paragem cardíaca e morte. 

 

Os alimentos mais ricos em potássio são frutos e vegetais. 

Conselhos: 

- Cortar os vegetais e as 

batatas em pedaços e colocá-

los de molho na véspera do 

dia em que vão ser 

consumidos. Mudar a água 

sempre que possível. Desta 

forma parte do potássio vai 

ficar na água. 

- Cozer os vegetais numa quantidade abundante de água. Deixar 

ferver. Escoar a água e cozinhar noutra água. 

- Não comer batatas com casca sejam cozidas ou assadas. 

- A fruta deve ser consumida descascada e de preferência cozida, 

deitando fora a água da cozedura. 
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Vegetais e legumes que deve evitar comer: 

- penca, couve vermelha e de Bruxelas; 

- tomate; 

- brócolos; 

- cogumelos; 

- ervilhas, favas; 

- azeitonas; 

- espinafres, espigos; 

- beterraba; 

- grelos; 

- feijão; 

- grão de bico; 

- abóbora e batatas. 

 

Frutos que deve evitar comer: 

- melão e meloa; 

- cerejas e uvas; 

- nêsperas, pêssegos e alperces; 

- bananas; 

- figos e diospiros; 

- frutas secas ou cristalizadas; 

- abacate e kiwi; 

- ameixas; 

- laranjas. 

 

Evitar os alimentos ricos em fósforo 

Na insuficiência renal o fósforo acumula-se e pode causar problemas 

ósseos e prurido (comichão).  

Zeve diminuir a ingestão dos 

alimentos mais ricos em fósforo: 

leite e derivados, leguminosas secas 

(feijão, grão de bico, favas, ervilhas, 

vagens), alimentos de fumeiro, 
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hamburgueres, pizzas, produtos integrais, broa de milho, cerveja, 

chocolate, produtos de confeitaria. 

 

Diabéticos 

No caso de ser diabético, deve também evitar o açúcar, compotas, mel, 

marmeladas e outros produtos que contenham açúcar. 
 

6. Sinais de Alerta 
 

 
 

Se fizer uma grande ingestão de líquidos pode sentir cansaço e falta de ar, 

sobretudo encostado ou deitado. São sintomas que podem estar 

associados de uma sobrecarga de líquidos no pulmão, que em casos mais 

graves pode dar dificuldade em respirar que deverá ser tratado com 

urgência.  

 

A dificuldade respiratória vai aumentar com o passar do tempo. Deverá 

contactar o Centro de Hemodiálise e falar com o médico.  

 

Comunicar ao pessoal médico se está com: 

- Inchaço das pernas e/ou cara; 

- Comichão; 

- Tonturas, transpiração excessiva; 

- Febre, calafrios 

- Outros sintomas que estejam a incomodar 
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7. Conselhos Práticos  

 

7.1. Modos e hábitos 

 

A hemodiálise pode representar uma mudança brusca na sua vida a nível 

pessoal, familiar, social, laboral, que deve ser superado para que a doença 

seja bem tolerada.  

 

Para tal recomenda-se: 

- Andar;  

- Realizar exercício físico; 

- Pode fazer natação, andar de bicicleta 

(dentro das suas possibilidades); 

- se não pode andar faça exercício com os 

braços, pernas e tronco; 

- A atividade escolhida não deve ser 

desgastante; 

- A extremidade do acesso vascular deve ser protegida 

adequadamente; 

- Não fumar; 

- Se puder e sempre que possível trabalhe, mantenha-se activo e 

assim sente-se útil; 

- Não se isole e relacione-se sempre com os seus amigos; 

- As pessoas que o rodeiam estão dispostas a ajudá-lo. 

 

Controle a ingestão de líquidos entre as sessões de diálise, não mais de 

2kg entre sessões.  

Ande todos os dias, o seu corpo agradecerá. 

 

A higiene diária é fundamental para evitar outros problemas. 

Sempre que precise entre em contacto com o seu centro de diálise. 
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7.2. Vestuário para o tratamento 

 

 Para seu conforto e segurança aconselha-se o uso de roupa larga / 

prática que permita um fácil acesso e manuseamento do seu acesso 

vascular (cateter, fístula ou prótese) durante o tratamento 

 Não usar pulseiras, relógio e ou outros adereços no braço da fístula 

ou prótese; 

 

8. Normas gerais de funcionamento da Fundação Renal 

Portuguesa. 
 

 Ao chegar ao Centro para realizar o seu tratamento, deve 

aguardar na sala de espera a chamada para a entrada na sala de 

hemodiálise. Após essa chamada o doente dirige-se ao vestiário, 

onde existem cacifos. Deve tirar os sapatos e utilizar calçado 

destinado exclusivamente a ser usado na Sala de tratamento. O 

vestuário deverá ser simples, cómodo e largo.   

 Para o planeamento adequado do seu tratamento, todos os 

doentes devem ser pesados antes e após o tratamento. Este 

procedimento deve ser realizado (após receberem a necessária 

formação) por técnico auxiliar de saúde, enfermeiro ou médico 

residente, sob a coordenação deste último.  

 Antes de entrar na Sala de Hemodiálise deve lavar 

cuidadosamente as mãos e o braço do acesso vascular   

 Durante a sessão, salvo se contraindicação, será servida a cada 

doente uma ligeira refeição, constituída por chá, café ou leite e 

uma sandes (para evitar indisposições durante a diálise, o doente 

não deve ingerir grandes quantidades de alimentos nem os deve 

trazer de casa).  

 Durante o tratamento é habitual não surgirem queixas. Contudo, 

se sentir qualquer mal-estar, vómitos ou suores, deverá avisar 

imediatamente o seu enfermeiro, e cumprir, sempre, as 

indicações que lhe são dadas, com o intuito de otimizar o 
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tratamento. O seu médico assistente, ou qualquer outro 

elemento do Corpo Clínico, estará sempre disponível.  

 Em caso de doença súbita ou de urgência no horário de 

funcionamento do Centro, o doente poderá, em primeiro lugar, 

contactar o Centro de Hemodiálise para falar com o médico de 

serviço, onde poderá ser primeiramente avaliado, efetuar 

tratamento, ou em caso de necessidade ser referenciado ao 

Serviço de Urgência.   

 Em caso de Urgência, fora do horário de funcionamento do 

Centro pode dirigir-se ao Serviço de Urgência local, informado 

que é doente renal em programa regular de hemodiálise da 

Fundação Renal Portuguesa.  

 Sempre que necessário o doente poderá marcar consulta com a 

Assistente Social ou a Nutricionista na Recepção do Centro. 

Nota: As atuais normas e orientações podem ser alteradas, desde que 

devidamente justificadas, de forma a garantir a optimização de processos 

internos. 

 

9. Esclarecimentos 
 

Consentimento informado 

Na admissão na Fundação Renal Portuguesa ser-lhe-á explicado o 

procedimento a que vai ser submetido e os riscos associados mais 

frequentes. Deverá prestar a melhor atenção a toda a informação e 

esclarecer todas as dúvidas com o seu médico. Depois de devidamente 

esclarecido, deverá assinar um documento: o Consentimento Informado. 

No caso de menores ou doentes mentalmente incapacitados, o 

consentimento ou recusa deste é dado pelos pais ou pelo seu 

representante legal.  

 

Recusar o tratamento proposto 

O doente tem o direito a recusar o tratamento proposto e ou a obter uma 

segunda opinião. Informe-se junto do seu médico-assistente quais as 
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possíveis consequências da sua recusa, bem como das alternativas de 

tratamento disponíveis ao tratamento que lhe foi proposto. 

 

Segunda Opinião 

As decisões acerca da sua doença e tratamento envolvem uma equipa de 

vários profissionais de saúde, sob a responsabilidade da Direção Clínica. 

No caso de pretender uma segunda opinião sobre a sua doença e / ou o 

seu tratamento, peça ao seu médico assistente que elabora um relatório 

para esse fim. 

 

Mudar de Médico Assistente 

Se desejar mudar de médico assistente pode solicitá-lo ao Director Clínico 

do Centro Renal através de carta devidamente fundamentada a entregar 

no secretariado.  

 

Como fazer uma Reclamação ou Sugestão? 

Se desejar fazer uma reclamação ou sugestão tem várias hipóteses para 

tal: 

 Falar diretamente com os colaboradores. Se pretender falar 

diretamente com o Diretor Clínico ou Enfermeiro Chefe poderá 

também solicita-lo na recepção.  

 Preencher impresso próprio para Ocorrências – Sugestões – 

Reclamações situado na entrada do Centro e colocar esse impresso 

dentro da caixa destinada a esse efeito. 

 Enviar email com a reclamação ou sugestão para 

portalegre@frp.org.pt 

 Enviar carta por correio tradicional 

 Pode preencher o impresso que consta do Livro de Reclamações 

 

Como e em que horário posso contactar o meu médico nos dias em que 

não tenho tratamento? 

Em caso de necessidade ou urgência pode contactar o Centro Renal pelo 

número: 245 309 066.  

mailto:portalegre@frp.org.pt
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Caso o seu médico não esteja no Centro, estará sempre algum médico que 

lhe poderá prestar algum esclarecimento ou ajuda imediata. Não hesite 

em contactar-nos. 

Serviços de Nutrição, Farmácia e Assistente Social 

Sempre que necessitar de contactar os colaboradores dos Serviços de 

Nutrição, Farmácia ou Assistente Social pode solicitá-lo na recepção. Caso 

estes colaboradores não estejam em presença física aquando da 

solicitação na FRP, entrarão em contacto consigo logo que possível.  

 

Privacidade do doente 

O Centro Renal assegura a privacidade do doente em todas as fases do 

tratamento. Se em alguma altura achar que a sua privacidade está a ser 

comprometida, não hesite em falar com o seu médico ou enfermeiro. 

 

10.Horário de funcionamento e contactos  
 

Horário de funcionamento normal  

 Segundas, Quartas e Sextas feiras das 7:30h às 23:30h 

 Terças e Quintas feiras das 09:00h às 19:00h 

 Sábados das 12:00h às 19:00h 

Nota: o horário de funcionamento pode sofrer alterações 

Nas épocas de Natal e Passagem de ano os horários são adaptados, de 

modo a permitir o gozo destas festas no domicílio.  

 

Horário da recepção 

 De segunda a sexta-feira das 9:00h às 19:00h 

 

Localização e Contactos 

Morada: Rua Mestre João Serra nº 8, zona industrial de Portalegre 

7300-561 Portalegre 

Telefone: 245 309 066 

Fax Geral: 245 309 068 

Email: portalegre@frp.org.pt 

Site: https://www.frp.org.pt/ 


