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1. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E HISTÓRICO 

Atualmente o Serviço Nacional de Saúde (SNS) depara-se com diversos desafios desencadeados, 
sobretudo, pelas alterações demográficas, mudanças nos padrões de doença, inovação 
tecnológica e mobilidade geográfica.  
Considerando as vertentes do acesso e a equidade em saúde, intrínsecas à prestação de 
cuidados no seio do SNS, e a necessidade de assegurar cuidados de saúde a todos os cidadãos, 
importa que as diferentes instituições hospitalares garantam a prestação de forma coordenada 
e articulada entre si, e com os restantes níveis de cuidados. Neste âmbito, as redes de 
referenciação hospitalar, atualmente designadas de Redes Nacionais de Especialidades 
Hospitalares e de Referenciação (RNEHR), assumem um papel orientador e regulador das 
relações de complementaridade interinstitucionais, perspetivando-se a implementação de um 
modelo de prestação de cuidados de saúde centrado no cidadão. 
A recente Portaria 147/2016 de 19 de Maio define e estrutura todo o enquadramento atual das 
redes de referenciação e da sua relevância na organização dos serviços e dos cuidados de saúde, 
e Plano Nacional de Saúde.   
As RNEHR desempenham assim um papel fulcral enquanto sistemas integrados, coordenados e 
hierarquizados que promovem a satisfação das necessidades em saúde aos mais variados níveis, 
nomeadamente: (i) diagnóstico e terapêutica; (ii) formação; (iii) investigação e (iv) colaboração 
interdisciplinar, contribuindo para a garantia de qualidade dos cuidados prestados pelas 
diferentes especialidades e subespecialidades hospitalares.  
Assim, as RNEHR permitem a: (i) articulação em rede, variável em função das características dos 
recursos disponíveis, dos determinantes e condicionantes regionais e nacionais e o tipo de 
especialidade em questão; (ii) exploração de complementaridades de modo a aproveitar 
sinergias, concentrando experiências e permitindo o desenvolvimento do conhecimento e a 
especialização dos técnicos com a consequente melhoria da qualidade dos cuidados e (iii) 
concentração de recursos permitindo a maximização da sua rentabilidade. 
O Despacho n.º 10871/2014, de 18 de agosto, veio determinar os responsáveis pela elaboração 
e/ou revisão das RNEHR. Com efeito, o processo inicia-se com a elaboração das seguintes 
RNEHR: Oncologia Médica, Radioterapia e Hematologia Clínica; Cardiologia; Pneumologia; 
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Infeção pelo HIV e SIDA; Saúde Mental e Psiquiatria; e Saúde Materna e Infantil, incluindo 
Cirurgia Pediátrica. Posteriormente, o Despacho n.º 6769-A/2015, de 15 de junho, veio designar 
os responsáveis pela elaboração ou revisão das RNEHR de Anatomia Patológica, Anestesiologia, 
Cirurgia, Cirurgia Geral, Gastrenterologia, Hepatologia, Medicina Física e de Reabilitação, 
Medicina Intensiva, Medicina Nuclear, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia, Patologia Clínica, 
Neurorradiologia, Radiologia, Reumatologia e Urologia. 
Em termos históricos, as RNEHR tiveram origem no Programa Operacional da Saúde – SAÚDE 
XXI, na sequência das principais recomendações do Subprograma de Saúde 1994-1999, 
constituindo-se, na altura, como o quadro de referência de suporte ao processo de reforma 
estrutural do sector da saúde. No eixo prioritário relativo à melhoria do acesso a cuidados de 
saúde de qualidade, a medida 2.1 do referido programa (“Rede de Referenciação Hospitalar”) 
objetivava implementar RNEHR pelas áreas de especialização tidas como prioritárias, visando a 
articulação funcional entre hospitais, mediante a diferenciação e identificação da carteira de 
serviços, de modo a responder às necessidades da população, garantindo o direito à proteção e 
acesso na saúde.  
Deste modo, as RNEHR instigaram um processo de regulação e de planeamento da 
complementaridade entre instituições hospitalares, contribuindo para a otimização e gestão 
eficiente da utilização de recursos, com vista a assegurar um quadro de sustentabilidade a médio 
e longo prazo do SNS.  
As Redes agora em revisão, passam a ser revistas periodicamente, num prazo máximo de 5 anos, 
e sujeitas a discussão pública precedendo a sua aprovação. Integram igualmente os novos 
Centros de referência aprovados por despacho ministerial. 
A Rede de referenciação de Nefrologia agora em reformulação foi aprovada em 22 de Março de 
2002, por Despacho de Sua Excelência a Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Saúde, Dr.ª 
Cármen Pignatelli.  
Neste documento vem explicitada a primeira definição da Especialidade de Nefrologia, 
referindo-se: “A Nefrologia é uma especialidade médica dedicada à prevenção, estudo e 
tratamento das doenças renais em todas as fases da sua evolução. Mesmo após a falência 
definitiva da função renal, o Nefrologista é o responsável pelo tratamento dos seus doentes 
com prótese substitutiva da função renal, diálise crónica ou transplantação”. 
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Nessa altura estava ainda em início a vertente de Nefrologia de Intervenção, particularmente a 
atividade relacionada com o estudo angiográfico e as intervenções percutâneas em acessos 
vasculares. Atualmente existem Centros de Acessos Vasculares públicos e privados, 
desempenhando a Nefrologia papel primordial na sua atividade e funcionamento.  
Outro componente significativo da atividade nefrológica atual em Portugal é o da transplantação 
renal e reno-pancreática. Portugal tem um dos maiores programas de transplantação por milhão 
de habitantes, colocando-se, ano após ano, em posições cimeiras a nível internacional, como é 
bem demonstrado nas publicações anuais da United States Renal Data System. Este sucesso 
deriva em grande parte, do modelo de organização adotado, existindo uma parceria 
permanente entre as áreas Cirúrgicas e de Nefrologia, em que a Nefrologia assume todo o 
acompanhamento clínico do doente, nas várias fases de preparação, seleção de dadores e 
recetores, e acompanhamento pré e pós transplante. Embora muito exigente e requerendo uma 
alocação significativa de meios humanos nomeadamente de Nefrologistas, traduz-se num 
benefício muito importante para os doentes renais, e o progresso global da atividade 
Nefrológica no País. De salientar a recente constituição de Centros de Referência em 
Transplantação Renal e Reno Pancreática, conforme os despachos n.º 3653/2016, n.º 
11297/2015, e n.º 9414/2016 institucionalizando esta associação profícua. 
Facto que deve ser salientado é a preparação da Nefrologia para a transplantação renal e reno-
pancreática. Com efeito é a única Especialidade reconhecida em Portugal que obrigatoriamente 
apresenta no seu programa de formação um estágio de 6 meses em Transplantação Renal (ou 
Reno Pancreática) durante o período de 5 anos formação específica. 
Finalmente, é indispensável referir que a cobertura Nefrológica do País, quer em termos 
hospitalares quer ambulatórios (acesso a consultas e diálise) apresenta uma situação 
privilegiada, fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde, como planificador, regulador e 
financiador, os profissionais (onde ressaltam os Nefrologistas) com as suas excelentes 
capacidades, e um regime de out-sourcing com riscos de investimento assumidos pelo sector 
privado, permitindo este conjunto que qualquer doente com indicação para avaliação e 
tratamento nefrológico possa aceder habitualmente com simplicidade a esses cuidados. 
Igualmente relevante são as diferenças proporcionais entre os números de doentes incluídos 
em programas de hemodiálise, diálise peritoneal e transplantação renal. Os últimos dados 
disponíveis mostram que a hemodiálise continua a representar a principal técnica de 
substituição da função renal (com 59,7% de doentes prevalentes), a transplantação renal com 
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36,8% de doentes prevalentes, e sendo a diálise peritoneal a técnica escolhida por menos de 
10% dos doentes incidentes, representando apenas 3,7% dos doentes prevalentes em 
tratamento substitutivo em 31 de Dezembro de 2016.  
Apesar de taxas de incidência nos últimos anos mais elevadas, esta menor representação da 
diálise peritoneal continua a ser inferior à da maioria dos países europeus, ao contrário da 
transplantação renal em que lideramos na Europa e no Mundo.  
Finalmente a larga maioria dos doentes em hemodiálise é acompanhado em Centros 
Convencionados, ao contrário das restantes técnicas de substituição de cariz hospitalar, situação 
que nos diferencia da maioria dos Países Europeus. 
A presente análise da rede de Nefrologia é marcada por um fator de grande relevo surgido já 
próximo da sua conclusão, e que resulta na abertura das áreas de referenciação em ambulatório 
(consulta) à escolha informada dos doentes e médicos de família. Assim, algumas das limitações 
que haviam ressaltado no inquérito realizado tendem a esbater-se, permitindo um 
desenvolvimento mais harmónico da assistência nefrológica.  
A presente Rede de Referenciação assume uma nova dimensão, devendo ser considerada como 
facilitadora do acesso, orientação e fluxo de doentes, com partilha de recursos centrados no 
doente, não representando de nenhuma forma uma hierarquização hospitalar ou uma rede de 
acesso restritivo. 
Neste contexto é introduzido neste documento o conceito de Polo Hospitalar de Nefrologia, 
abrangendo todos os serviços clínicos passíveis de serem prestados por um Nefrologista aos 
doentes em regime de ambulatório, ou em regime de consultoria interna e/ou telemedicina. A 
organização que se propõe pretende que a atuação de nefrologistas individuais seja residual ou 
não existente, integrando-se pelo contrário num Serviço ou Unidade, mesmo que em locais 
físicos diferentes. 
Finalmente os protocolos de articulação já existentes entre Serviços Hospitalares de Nefrologia 
e Unidades Periféricas de Hemodiálise mantêm-se em vigor. A articulação de novas Unidades 
periféricas deverá acompanhar as áreas de influência estabelecidas para o Serviço de Nefrologia. 
O presente documento resulta, não apenas de um extenso trabalho do grupo encarregue da 
revisão da Rede de referenciação de Nefrologia, mas ainda dos contributos obtidos com a 
consulta pública, anunciada inclusivamente através da rede da Sociedade Portuguesa de 
Nefrologia. Estes contributos foram essenciais para melhorar uma rede que se pretende 
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abrangente, flexível e, sobretudo, centrada na melhor acessibilidade e cuidados ao doente com 
doença renal. 
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2. ENQUADRAMENTO GERAL DA REDE DE NEFROLOGIA 

Factos 
Área  92,090 Km2 
População total  10562178 (census 2011) 
População com mais 65 anos  19,2% (WHO 2013) 
Taxa bruta de mortalidade (por 1000) 10,3% (WHO 2013) 
Esperança vida ao nascer (M) 84 (WHO 2013) 
Esperança de vida ao nascer (H) 77,6 (WHO 2013) 

 
Capacidade e recursos humanos (saúde/áreas Nefrologia e Transplantação renal) 

Nº camas hospitalares por 1000 habitantes (OCDE 2013) 3,4 
Nº médicos por 1000 habitantes (2014)  4,4 
Nº enfermeiros por 1000 habitantes (2014) 6,1 
Nº nefrologistas por 1000 habitantes (2015)  0,02 
Nº nefrologistas por 1000 doentes DRC5 (2015)  11,5 
Nº internos de nefrologia por 1000 habitantes (2015) 0,007 
Nº internos nefrologia por 1000 doentes DRC5 (2015) 4,3 
Nº Serviços Nefrologia de Adulto 25 (4 nas Ilhas) 
Nº Serviços Nefrologia Pediátrica 3 
Nº Serviços Nefrologia com ensino pré graduado  8 
Nº Serviços Nefrologia em consórcios académicos clínicos 5 
Nº Unidades de diálise centrais  1 28 (3 pediátricas) 
Nº Unidades diálise periféricas (convencionadas) 93 
Nº Centros de transplante renal 8 
Nº centros de acessos vasculares para HD 18 
Nº centros de Referência na área Nefrologia (2016)   

Transplante renal adulto          6 
Transplante renal pediátrico   2 

                                                           
1As unidades de HD classificam-se, consoante a sua diferenciação, em unidades centrais e periféricas. As unidades centrais encontram-se integradas em serviços ou unidades de nefrologia, enquanto as unidades periféricas estão legalmente articuladas com uma unidade central. 
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Plano DRC estádios 1-4 

Plano nacional para a DRC em preparação 
Normas de orientação Sim (DGS, 2011)2 
Registo DRC (pré-diálise) Não 
Prevalência DRC desconhecida (6,1% pop. Diabética3) 
Critérios de referenciação ao nefrologista sim (DGS, 2014)4 
Norma articulação cuidados primários e centros de diálise sim Nº 13/DSCS/DGID de 22/7/2008 (deficiente, não organizada) 
Conhecimento DRC pelo público em geral                   deficiente 

 
Fatores de risco 

Diabetes  9,3% (OCDE 2014) 
HTA 47,9% (OCDE 2011) 
Idade > 65 anos  19,2% (WHO 2013) 
Tabagismo  6% (OCDE 2014) 
Etilismo  10,3L/ano per capita (OCDE 2013) 
Obesidade 15,4% (OCDE 2013) 

 
 
 
 

                                                           
2 Norma DGS/Om nº017/2011, atualizada em 14/06/2012. 
3Vinhas J, Gardete-Correia L, Boavida JM, Raposo JF, Mesquita A, Fona MC, Carvalho R, Massano-Cardoso S. Prevalence of chronic kidney disease and associated risk factors, and risk of end-stage renal disease: data from the PREVADIAB study.NephronClinPract. 2011;119(1):c35-40. doi: 10.1159/000324218.  
Epub 2011 Jun 8. Pub Med PMID: 21654181. 
4Plataforma GID. Os 7 critérios para envio de doentes adultos à consulta de Nefrologia em http://gid.min-
saude.pt/drc/index.php?id=5 (acedido em 26/5/2016) 
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DRC estádio 5 

Incidência, pmp  (SPN 2015) 226,7 
Prevalência, pmp  (SPN 2015) 1824,4 
Nº doentes em HD (SPN 2015) 11514 
Nº doentes em DP (SPN 2015) 751 
Nº doentes transplantados renais (SPN 2015) 6663 
% doentes em diálise que realizam HD como primeiro tratamento (SPN 2015) 93,9% 
% doentes em diálise que realizam DP como primeiro tratamento (SPN 2015) 6,1% 
% doentes em diálise que realizam HD no final de 2015 (SPN 2015) 90,2% 
% doentes em diálise que realizam DP no final de 2015 (SPN 2015) 9,8% 
Nº transplantes renais pmp (SPN 2015)  485 
% transplantes dador vivo no total transplantes (SPN 2015) 12,8% 
Relação Nº Tr renais/Nº dts em diálise  (SPN 2015) 0,54 
Eficiência na prestação tratamentos DRC5 elevada, sem restrições na acessibilidade 
Prevalência dts em HD hospitalar (% total hemodialisados) (SPN 2015) 8,5% 
(dados SPN) 

7% (dados ACSS, exclui ilhas e regiões autónomas) 
Mortalidade anual em HD (SPN 2015) 13,28% 
Mortalidade anual em DP (SPN 2015) 5,33% 
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3. RESUMO (NACIONAL): 

Portugal enfrenta uma tendência de crescimento anual de DRC5 D ou T (doença renal crónica 
estádio 5 em diálise ou transplantação) superior à média dos países da OCDE, apresentando das 
taxas mais elevadas de incidência e prevalência de DRC5 D ou T da Europa (226,7 pmp e 1824,4 
pmp respetivamente em 2015) (Fig. 1)5,6. A nível mundial, a prevalência de DRC sob terapêutica 
substitutiva da função renal é apenas superada pela que se regista na Tailândia, Japão, Singapura 
e nos EUA. 
Existem vários fatores que podem justificar os valores elevados da prevalência da DRC estádio 5 
sob terapêutica substitutiva da função renal em Portugal, tais como: melhoria na prestação de 
cuidados de saúde em geral após o estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde em 1979; 
recursos disponíveis para prestar atendimento a todos os pacientes com insuficiência renal e 
bons resultados de sobrevivência; aumento da esperança de vida e da acessibilidade à diálise; 
elevada taxa de transplantação renal incluindo doentes mais idosos, como resultado dos 
avanços tecnológicos e aumento da sobrevida nestes grupos etários; a prevalência elevada no 
país de diabetes (3ª a nível europeu) e de hipertensão (causas fundamentais determinantes de 
progressão para DRC5) e, finalmente, o aumento da sobrevida de pacientes com doenças 
cardiovasculares e neoplásicas que desenvolvem DRC grave. A maior aceitação da terapia de 
diálise pela população em geral pode, igualmente, contribuir para o elevado número de 
pacientes incidentes em diálise.  

                                                           
5 Dados SPN Registo DRC5 2015/Dr. F. Macário 
6 USRDS, 2015 annual data report in https://www.usrds.org/. 
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Figura 1 - Prevalência DRC estádio 5 em Portugal (2015) (Dados SPN Registo DRC5/Dr. F. Macário) 

 
Figura 2 - Prevalência da DRC estádio 5 (D e T) a nível mundial (com autorização da USRDS 2015) 
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Contudo, entre os fatores que explicam o incremento incidência da DRC estádio 5 sob 
terapêutica substitutiva da função renal (TSFR) em Portugal destacam-se o envelhecimento da 
população e o aumento da esperança de vida. Conforme dados do INE (2010) a prevalência de 
pessoas com> 65 anos aumentou de 13,6% do total da população em 1990, para 16,4% em 2000 
e 18,2% em 2010. A prevalência de pessoas com> 75 anos passou de 5,4% em 1990 para 6,8% 
em 2000 e 8,6% em 2010.  
Nas figuras seguintes, cerca de 60-62% dos doentes com DRC estádio 5 em Portugal tratados 
por terapêutica substitutiva da função renal encontram-se na faixa etária acima dos 65 anos e 
19,3% acima dos 80 anos. 

 
Figura 3 - Prevalência DRC estádio 5 em Portugal (2015) de acordo com modalidade de tratamento e faixa etária (total e por grupos etários) (Dados Registo SPN 2015 /Dr. F. Macário) 
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Em Portugal, a prestação de cuidados de saúde na área da Diálise caracteriza-se por: 

• Acessibilidade garantida para todos doentes com necessidade de TSFR;  
• 60,8 % dos doentes IRC grau 5 D/T tratados por HD, 4% DP e 35,2% Transplantados 
renais (Fig. 3); 
• Mais de 90% dos doentes em hemodiálise são tratados no sector privado que 
apresenta 80% dos postos de tratamento do país mas é responsável por 90% dos 
doentes crónicos tratados7. 
•Os doentes em diálise peritoneal são tratados exclusivamente no sector público. A taxa 
da sua utilização é muito inferior à que se observa noutros países desenvolvidos6. 
•Prevalência residual de doentes em Diálise domiciliária (onde se inclui DP) e em HD 
intensiva/longa em Centro de diálise (ex. HD noturna, HD diária) comparativamente com 
outros países Europeus, a Austrália e o Canadá6.  
•Excelentes resultados do tratamento em diálise com baixas mortalidades e bons 
indicadores de qualidade do tratamento (HD) (Fig.4)8,9. 

 

                                                           
7 Relatório de acompanhamento de atividade (hemodiálise 2011-2013) – Departamento de gestão e financiamento de prestações de saúde.   
8 Coelho AP, Sá HO, Diniz JA, Dussault G.The integrated management for renal replacement therapy in Portugal. Hemodial Int. 2014 Jan;18(1):175-84. doi:10.1111/hdi.12064. Epub 2013 Jul 17. PubMed PMID: 23859399. 
9 Ponce P, Marcelli D, Guerreiro A, et al. Converting to a capitation system for dialysis payment – the 
Portuguese experience. Blood Purif 2012;34(3 -4):313 -324. 
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Figura 4 – Evolução taxa de mortalidade dos doentes em hemodiálise (2007-2014). (Dados Registo SPN 2014 /Dr. F. Macário) 
Tal como mencionado pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde no seu relatório de 
primavera (2012), “Portugal ocupa uma posição única no contexto Europeu no que respeita à 
organização da rede de clínicas para prestação de cuidados de hemodiálise a doentes renais 
crónicos. A quase totalidade da oferta é de iniciativa privada, contrariamente ao panorama 
geral, em que o serviço público – excluindo a Hungria e a Turquia – é responsável por cerca de 
70% dos doentes.  
Sendo assim, entre as áreas mais representativas do Sector convencionado da saúde (SCS), quer 
em número de doentes tratados, quer em volume de encargos, encontra-se a hemodiálise 
(http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Relatório_Diálise_2010_v%20final.pdf).  
A adoção de uma estratégia de Gestão Integrada da Doença (GID) aplicada à Insuficiência Renal 
Crónica (IRC) consubstanciou-se na adoção de um modelo de pagamento por preço 
compreensivo caraterizado por (i) integrar um conjunto de prestações de saúde inerentes ao 
tratamento da IRC (e.g. sessões de diálise, medicamentos, MCDT, acessos vasculares para 
hemodiálise); (ii) definir parâmetros de resultados e de controlo de qualidade dos serviços de 
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saúde a prestar; (iii) estabelecer um mecanismo de monitorização, acompanhamento e 
avaliação.  
A existência do sistema de informação Plataforma de Gestão Integrada da Doença (PGID) 
possibilita a recolha de um conjunto de dados, permitindo a análise da atividade realizada na 
área da hemodiálise, quer pelos prestadores do SCS, quer pelos estabelecimentos e serviços 
integrados no SNS.  
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4. FORMAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

Tem desde há alguns anos sido assinalada uma grande escassez de jovens a procurar formação 
em Nefrologia (Ref.1-3). Este alerta tem sido sobretudo enfatizado nos EUA mas também em 
alguns países Europeus. Têm sido enunciadas várias causas para o desinteresse pela Nefrologia 
que vão desde a dificuldade e a pouca divulgação no ensino pré graduado dos temas desta 
especialidade, até à natureza das saídas profissionais, muito centradas na diálise e no rígido 
padrão contratual que a envolve. 
Em 2013 estavam registados no Colégio de Nefrologia da Ordem dos Médicos 276 Nefrologistas, 
118 destes tinham mais de 55 anos. Naturalmente muitos destes nefrologistas já poderiam estar 
reformados e sem atividade profissional, no entanto, o inquérito efetuado aos Serviços de 
Nefrologia do SNS sob os auspícios da DGS revelava que a 31 de Dezembro de 2014, estavam 
ativos 215 Nefrologistas nos Hospitais Públicos (ver anexo). 
É de supor que o padrão etário se mantenha ou se tenha agravado pois a contratação de novos 
Nefrologistas tem sido difícil não permitindo em muitos Serviços, o rejuvenescimento das 
equipas. 
Em Dezembro de 2014 existiam, no SNS, 89 Internos em formação contra os 100 sinalizados no 
inquérito interno efetuado pelo Colégio de Nefrologia em 2013. 
Parece assim que o número de jovens Nefrologistas em formação, está em sintonia com as 
vindouras necessidades de Nefrologistas que se preveem. 
A grande diversidade de planos de formação e de níveis de exigência entre os diversos países 
Europeus tem dificultado a mobilidade profissional e também a liberdade de mobilização dentro 
do espaço Europeu. 
A União Europeia dos Médicos Especialistas (UEMS) onde Portugal está representado na área 
da Nefrologia publicou, em 2013 (Ref.4) e em 2015 (Ref.5), uma proposta de programa de 
formação extensível a toda a comunidade europeia e uma proposta de critérios exigíveis para 
atribuição de idoneidades formativas para Serviços de Nefrologia Europeus. 
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Portugal está desde o início entre os poucos países que, há muito, cumprem todos os critérios 
necessários para a formação e para a idoneidade formativa. Temos excelentes jovens 
Nefrologistas capazes de ombrear com qualquer país Europeu. 
Portugal é, na Europa, a par da Turquia, o País com maior incidência de Doença Renal Crónica 
(DRC). 
Dificilmente esta situação irá mudar nos próximos anos uma vez que a pressão dos principais 
fatores de risco para o desenvolvimento de DRC são de difícil controlo e ou reversão. 
Entre esses três principais fatores estão o envelhecimento da população (Portugal é o 4º País 
mais envelhecido da OCDE); a prevalência de Diabetes (Portugal é o País com maior prevalência 
de Diabetes na OCDE) e a prevalência de Hipertensão Arterial (Portugal é o 3º País com maior 
prevalência de hipertensão Arterial na OCDE) (Ref.6). 
Este dado é da maior importância para programação das necessidades futuras de Nefrologistas, 
como foi claramente assinalado e alertado pelos autores na (Ref.3) face à situação nos EUA e UK 
onde se assiste a uma drástica redução da razão entre o número de Nefrologistas por cada 1000 
DRCs5. 
Em 2011 (Ref.6) Portugal encontrava-se em 15ª posição entre 19 Países com 15 Nefrologistas 
por cada 1000 DRCs5 e um total de 250 Nefrologistas. 
Em 2015 a situação agravou-se para 11,5 Nefrologistas por cada 1000 DRCs5. 
Afigura-se assim indispensável manter o investimento na formação de Internos do Internato 
Complementar, e imperativo contribuir para o rejuvenescimento e o redimensionamento das 
equipas dos Serviços de Nefrologia do SNS, propondo-se que não sejam reduzidas as vagas 
anuais para formação em Nefrologia, e seja aumentada a fixação dos recém especialistas. 
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5. EPIDEMIOLOGIA 

A prevalência da doença renal crónica (DRC) é uma questão importante que afeta os Estados 
Unidos (EU) e também os países europeus, reconhecida como um problema global de saúde 
pública. Nos EU estima-se que cerca de 9.6% dos adultos não institucionalizados têm DRC. 
Estudos na Europa, Austrália e Asia confirmam estes dados. O número de doentes com DRC 
estádio 5 está a aumentar nos países desenvolvidos assim como os que se encontram em vias 
de desenvolvimento.  
Estima-se que no Japão o custo direto e indireto com esta patologia seja de cerca de 10 biliões 
de dólares/ano, correspondendo a cerca de 3.5% do total dos custos com saúde. 1- 6 
Outro ponto importante a considerar é o envelhecimento crescente da população e 
consequentemente dos doentes com DRC estádio 5 (DRC5). A prevalência de doentes em 
técnicas de substituição de função renal (TSFR) tem vindo a aumentar nos últimos anos sendo 
que na faixa etária >65 anos aumentou de 796.6 em 1992 para 1880.4/milhão (de população na 
mesma faixa etária) em 2005. A incidência de DRC5 era em Portugal de 205 por milhão de 
habitantes7. 
Nos últimos 40 anos a esperança de vida aumentou, existindo no entanto variabilidade entre os 
diversos países, grupos e ao longo do tempo. A mortalidade devida a diabetes aumentou cerca 
de 20% e cerca de 15% devida a DRC. Esta alteração do padrão de doença acompanha em muito, 
a mudança nos estilos de vida associados a fatores de risco cardiovasculares e de DRC. Na 
promoção de saúde individual e da comunidade é fundamental considerar os outcomes de saúde 
não fatais, sendo a quantificação de “anos vividos com deficiência” (AVD) uma forma de o medir 
e de particular importância no âmbito da nefrologia. Este ponto é referido no relatório do Global 
Burden of Disease Study (GBD) 2010. As taxas de AVD têm permanecido constantes mas 
aumentam com a idade. Existe um estudo que faz referência AVD e a condição de doença 
ocupando a diabetes, doença cardíaca isquémica e DRC a nona, vigésima primeira e trigésima 
nona posição, respetivamente em 289 doenças. A DRC aumentou em cerca de 20% desde 1990. 
A DRC estádio 5 T ocupa o lugar 14 na escala de AVD, com valores semelhantes às doenças 
neurológicas, mentais, SIDA e neoplasias terminais8-10.  
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No relatório do GBD de 2013, a DRC, é considerada como a causa de mortalidade de doença não 
transmissível que mais aumentou nos últimos 23 anos. Esta análise inclui dados de 188 países e 
refere que AVD aumentou cerca de 49.5% na DRC e que dentro das suas causas a diabetes 
aumentou cerca de 10.6%. Quando se considera o número de casos de DRC secundária a 
diabetes ou devido a outra causas houve um incremento de 50%12-11.  
Considerando a mortalidade devido a DRC, este relatório refere que esta causa se encontra no 
pequeno número de doenças não transmissíveis em que a mortalidade aumentou desde 1990. 
A mortalidade estandardizada para a idade aumentou cerca de 36.9%, de 11.6/100000 mortes 
em 1990 para 15.8/1000000 em 201313. 
Estes dados internacionais sublinham a importância crescente da DRC como fator de aumento 
de AVD e do seu enorme impacto económico. 
Em Portugal, os únicos dados publicados na literatura estão disponíveis no artigo de Vinhas et 
al. publicado em 2011 e com números de 2008 em que a prevalência de DRC é de 6.1% e a 
diabetes como principal causa tem uma prevalência de 9.7%. Portugal tem a maior incidência 
de DRC da Europa e como tal torna-se premente uma política de prevenção da doença e de 
ajuste de recursos humanos na área da saúde. A prevenção primária em articulação com 
prevenção secundária tornam-se os pilares de uma intervenção que se eficaz e ao mesmo tempo 
com gestão adequada e equilibrada desses recursos14-16. 
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6. NECESSIDADES PREVISÍVEIS ATÉ 2019 

Apesar do aumento de prevalência como acima descrito e dos altos custos associados à DRC, o 
conhecimento da doença por parte das populações é muito baixo e a sua deteção é 
consequentemente tardia. A previsão da prevalência da DRC a longo prazo, os seus custos e os 
recursos humanos e económicos necessários para a sua prevenção e atraso na progressão torna-
se imperioso. 
Não existem muitas publicações que se refiram às necessidades previsíveis nesta área da 
doença. Alguns estudos de prevalência estão publicados e a partir deles poder-se-á simular a 
prevalência e incidência da doença. 
A utilização de modelos populacionais e de doença é uma forma de simular a progressão de 
doença e avaliar os recursos necessário no futuro. 
Thomas et al. propõe um modelo de simulação seguindo indivíduos desde a idade atual até aos 
90 anos e propuseram avaliar a percentagem da população dos Estados Unidos da América que 
virá a desenvolver DRC durante o seu tempo de vida. A prevalência futura é projetada para 2020 
e 2030. 
Para adultos com idade de 30 a 49, 50 a 64 e de idade igual ou superior a 65 anos sem DRC 
documentada no tempo zero, a incidência global de DRC é de 54%, 52% e 42%, respetivamente. 
A prevalência de DRC nos adultos de 30 ou mais foi projetada para aumentar 13.2% no período 
atual, 14.4 % em 2020 e 16.7% em 2030. Este estudo conclui que para um individuo, durante o 
seu período de vida, o risco de desenvolver DRC é elevado, com mais de metade dos adultos 
americanos com idade entre 30 e 64 anos poderem vir a sofrer de DRC. Sabendo que a incidência 
da DRC aumenta com a idade, a estratégia de aumentar o conhecimento individual e da 
população para este facto pode ser um dos passos para prevenir a DRC. 
Não é possível extrapolar diretamente para a população portuguesa, os dados referentes às 
previsões por faixa etária acima indicados, mas o seu conhecimento alertam para a grave 
dimensão do problema17. 
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7. AVALIAÇÃO DA REDE DE REFERENCIAÇÃO DE NEFROLOGIA NO NORTE. 

A análise incidiu sobre a atividade clínica dos 9 Hospitais e Centros Hospitalares dispondo de 
Serviços ou Unidades de Nefrologia: Centro Hospitalar S. João (CHSJ), Centro Hospitalar Porto 
(CHP), Centro Hospitalar Vila Nova Gaia e Espinho (CHVNG), Centro Hospitalar de Trás- os -
Montes e Alto Douro (CHTAD), ULS do Nordeste (ULSN), Hospital Braga, Centro Hospitalar 
Tâmega-Sousa (CHTS), ULS de Matosinhos e IPO Porto.  
A maioria dos Serviços/unidades, dispõe de internamento, consulta externa e interna e 
programa de hemodiálise para doentes agudos e crónicos. Apenas os Centro Hospitalar do Porto 
(CHOP), Centro Hospitalar S. João (CHSJ), Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho 
(CHVNG), Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTAD) detinham à data do 
inquérito programa de Diálise Peritoneal. A Unidade Funcional de Nefrologia de Centro 
Hospitalar Tâmega-Sousa (CHTS) não tem internamento, não possui unidade de Hemodiálise e 
Diálise Peritoneal. 
O programa de transplante renal de cadáver e dador vivo está implementado em 2 dos Hospitais 
(CHP e CHSJ), incluindo num caso o programa de transplante reno pancreático (CHP). Os 
programas decorrem em articulação com o Serviço de Urologia no CHSJ e com os Serviços de 
Urologia e Cirurgia Vascular no CHP. A avaliação, seleção e acompanhamento de recetores pré 
e pós transplante está a cargo da Nefrologia, nomeadamente todo o pós transplante de curta e 
longa duração. O internamento realiza-se parcialmente em áreas da Nefrologia e quando a 
lotação de camas dedicadas é ultrapassada são utilizadas camas de outros serviços hospitalares. 
Do universo de Serviços apenas 2 Serviços (CHSJ e CHP) mantém uma urgência externa 
referenciada permanente em funcionamento (presença física no período de 24 horas). Um 
serviço (Hospital Braga) assegura presença física das 08-24 horas de segunda-feira a sábado, e 
prevenção no tempo restante. Os restantes apenas dispõem de presença física entre as 8 e as 
20h, e prevenção no período restante incluindo domingos. Uma unidade funcional (CHTS) não 
assegura serviço urgência externa.  
Não existe limitação no acesso a internamento ou programa de diálise nesta região, ou de acesso 
a consulta externa.  
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No ano de 2014 foram realizadas 47.118 consultas externas de Nefrologia, sendo a mediana dos 
tempos médios de espera pela consulta de 85.2 dias (0 a 147 dias). A média anual de consultas 
de Nefrologia por Nefrologista foi de 692,9 sendo que a unidade CHTS realizou 1028, o CHSJ 
1015, o CHTAD 809,14, o CHVNG 595, o Hospital Braga 591, o CHP 483,7, IPO 428,25 e CH 
Bragança 423,33 consultas por Nefrologista, respetivamente.  
Nos hospitais que possuem unidades de transplante renal de cadáver e de dador vivo (CHSJ e 
CHP) ou reno pancreático (CHP) e CHTAD que seguem em ambulatório doentes transplantados 
foram efetuadas 18.405 consultas de pós-transplante renal. 
Na totalidade desta região iniciaram hemodiálise em 2015 um total de 599 doentes, sendo a 
prevalência em hemodiálise a 31 de Dezembro desse ano, de 4005 doentes (4005/3558039= 
1125.6 doentes pmh), e um total de 244 doentes em DP correspondendo a 68.6 doentes pmh. 
Foram detetadas 4 contingências na área em apreço, todas referentes a acessibilidade do 
ambulatório, nomeadamente consultas externas: 
1ª contingência: 
Na região do Porto o CHSJ, o maior hospital da região norte, tem no total o maior número de 
consultas e o maior n.º de consultas por nefrologista, no entanto com o maior tempo de espera 
pela primeira consulta. Acresce o tempo de espera para a consulta de pré-transplante que 
também é elevado. Face aos problemas detetados, bem como a prevista criação de uma unidade 
de hemodiálise periférica do Hospital, é desejável que ocorra um acréscimo de meios humanos. 
2ª contingência: 
O Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa dista do CH de São João cerca de 40 Km. Sendo 
importante o número de consultas externas aí efetuadas mas, sem outras valências existentes, 
propõe-se a criação de um polo de atendimento de nefrologia no CHTS articulado com o Serviço 
de Nefrologia do CHSJ, para atendimento de ambulatório externo e consultoria interna, nos 
moldes em que ambos os hospitais considerarem apropriados. 
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3ª contingência:  
Face à grande dimensão da área de influência do Hospital de Braga, propõe-se, a médio prazo e 
através de um novo contrato de gestão ou através de um Contrato-Programa, a expansão das 
capacidades instaladas quer humanas quer técnicas, permitindo uma melhor acessibilidade aos 
cuidados de Nefrologia centrada no doente. As capacidades formativas em Nefrologia deverão 
acompanhar esta evolução. De forma a melhorar a acessibilidade aos cuidados de nefrologia dos 
doentes mais distantes, deverá ser equacionada a criação de um polo de Nefrologia no Hospital 
de Viana de Castelo (distante mais de 60 Km), articulado com o Serviço de Nefrologia do Hospital 
de Braga, e assumindo os cuidados ambulatórios pré diálise. Ainda em relação ao Hospital de 
Braga, a área de referência deverá manter-se idêntica à estabelecida no contrato de parceria 
público privada. A área do Grande Porto IV (P do Varzim e Vila do Conde) deverá continuar a 
referenciar preferencialmente à ULS de Matosinhos (H Pedro Hispano) 
4ª contingência 
A 4ª contingência salientada em sede de discussão pública prende-se com os meios humanos 
presentes no CH de Trás os Montes e Alto Douro, com manifesta carência no número de 
Nefrologistas, atendendo à grande atividade exercida, e tornando necessário um aumento do 
seu número a curto prazo. A esta dificuldade acresce a necessidade de melhorar a articulação 
com a Unidade Local de Saúde do Nordeste Transmontano (Bragança), que atendendo à 
limitação dos seus recursos humanos deve estar devidamente interligada com o CH de Trás os 
Montes e Alto Douro, em moldes a definir. 
A consulta pública permitiu ainda reconhecer as dificuldades de acessibilidade a cuidados de 
Nefrologia das populações de Moimenta da Beira, Penedono e Sernancelhe, com ausência de 
transportes públicos regulares para o CHTM (Vila Real), e maior proximidade e mais fácil acesso 
ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu, que deverá passar a ser considerado o CH de referenciação 
preferencial. 
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8. AVALIAÇÃO DA REDE DE REFERENCIAÇÃO DE NEFROLOGIA NO CENTRO. 

Para o estudo da referenciação em Nefrologia na zona centro focou-se a avaliação sobre quatro 
centros hospitalares da região saúde ARS centro: Centro Hospitalar Baixo Vouga EPE, Centro 
Hospitalar Tondela-Viseu, EPE, ULS Castelo Branco-Hospital Amato Lusitano, Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra, EPE dispondo de Serviço de Nefrologia ou Unidade de Nefrologia. O 
Centro Hospitalar de Leiria EPE não dispõe desta especialidade, mas pelas contingências 
assinaladas adiante, e apresentar posição relevante na referenciação de Urgência de Nefrologia 
poderá, no médio prazo, vir a integrar esta rede sob a forma de unidade articulada. 
A maioria dos Serviços/unidades, dispõe de internamento, consulta externa e interna e 
programa de hemodiálise para doentes agudos e crónicos. O programa de Diálise peritoneal está 
presente em todos os Centros Hospitalares mas é diminuto (4 doentes) no Centro Hospitalar 
Baixo Vouga EPE. 
Este Centro Hospitalar apresenta uma situação particular com apenas um Nefrologista, com 
atividade limitada, assegurando apenas consulta externa e valência de diálise peritoneal com 4 
doentes. Não possui internamento dedicado, urgência externa ou Unidade de hemodiálise. Em 
2014 o n.º total de consultas (primeiras e subsequentes) foi de 2435 e o n.º doentes seguidos 
1432. O tempo médio espera 1.ª consulta foi de 101 dias.  
O programa de transplante renal de cadáver e dador vivo está implementado apenas no CHUC, 
e representa o maior programa nacional com a realização de 119 transplantes renais em 2014 e 
141 em 2015. O programa decorre em articulação com o Serviço de Urologia e Transplantação. 
A avaliação, seleção e acompanhamento de recetores pré e pós transplante está a cargo da 
Nefrologia, nomeadamente todo o pós transplante de curta e longa duração. Existe ainda 
acompanhamento ambulatório pós transplante na ULS Castelo Branco-Hospital Amato Lusitano. 
Todos os Serviços (exceto o CH Baixo Vouga) mantêm uma Urgência externa referenciada, mas 
apenas até às 20 ou 24 horas em permanência física. No restante período existe Nefrologista de 
prevenção, em todos os Hospitais com Urgência de Nefrologia. 
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Não existe limitação no acesso a internamento ou programa de diálise nesta região, ou de acesso 
a consulta externa, dispondo todos os Hospitais das diversas valências (exceto transplantação 
centralizada no CHUC, e excluindo o CH de Baixo Vouga que não dispõe de serviço hospitalar). 
No ano de 2014 foram realizadas 24.567 consultas externas na Região, sendo a mediana dos 
tempos médios de espera pela consulta de 77 dias (21 a 141 dias). O CHUC realizou um total de 
12.598 consultas nos seus 2 polos, o CH de T Viseu de 8.234 consultas, o ULS Castelo Branco-
Hospital Amato Lusitano 2.854. A média anual de consultas de Nefrologia por Nefrologista foi 
de 818, sendo 669,7 no CHUC, 840,5 no CH de T Viseu, 1231 no CH da Cova da Beira, e 2.435 
consultas realizadas pelo único nefrologista no CH de Baixo Vouga.  
No ano indicado foram realizadas nos hospitais que possuem consulta externa de transplante 
renal um total de 14.008 consultas pós transplante renal, a quase totalidade no CHUC.  
Na totalidade desta região iniciaram hemodiálise em 2015 um total de 399 doentes, sendo a 
prevalência em hemodiálise a 31 de Dezembro desse ano de 1981 doentes pmh, e um total de 
119 doentes em DP correspondendo a doentes 68,5 pmh. 
Da análise da atividade no âmbito da especialidade de Nefrologia dos centros hospitalares da 
zona centro ressaltam os seguintes constrangimentos: 
1ª Contingência: 
O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra presta assistência aos doentes dos Distritos de 
Coimbra, de Aveiro e de Leiria. É de referir que o distrito com referenciação a CHUC com maior 
densidade populacional (317.436 habitantes) e com maior número de doentes DRC estádio 5 é 
o distrito de Leiria. A zona sul do distrito de Leiria dista de forma significativa do CHU de Coimbra, 
e o transporte de doentes desta zona demora frequentemente mais de sessenta minutos.  
Será de equacionar a criação de um polo assistencial de Nefrologia no HD de Leiria, em 
articulação com o CHUC e o Centro Hospitalar Médio Tejo. Este último hospital possui Serviço 
de Nefrologia com uma Unidade de Hemodiálise recentemente ampliada e tem potencial para 
crescimento da sua atividade assistencial, podendo ser uma alternativa para o 
acompanhamento dos doentes da zona sul do distrito de Leiria. Propõe-se que a referenciação 
urgente e de ambulatório da parte norte do ACES Oeste Norte (ACES pertencente à ARSLVT mas 
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articulando-se em situação de Urgência com o CH de Leiria) passe a ser realizada igualmente 
para o Centro Hospitalar Médio Tejo. 
2ª Contingência: 
O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra deverá articular-se estreitamente com Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga e seus recursos humanos para assegurar todas as valências à 
população abrangente, sob a forma de um polo de atendimento, de forma a ultrapassar as 
limitações detetadas. 
Tendo em conta a idade média dos Nefrologistas do CHUC e a importância da sua atividade para 
toda a zona Centro, propõe-se o reforço dos seus recursos humanos de forma a assumir todas 
as atribuições que lhe estão atribuídas. 
3ª Contingência: 
O ULS Castelo Branco- Hospital Amato Lusitano, EPE possui um Serviço de Nefrologia detentor 
de todas as valências nefrológicas exceto centro de acessos vasculares, com programa com 
elevado número de doentes HD crónicos (>60) e com seguimento de doentes transplantados 
em consulta. Assegura consulta descentralizada de Nefrologia no H. Guarda, melhorando a 
acessibilidade à consulta de Nefrologia de todos os residentes nas proximidades, sem terem 
necessidade de deslocação para Hospitais mais distantes. Deverá receber doentes da área de 
influência do Centro Hospitalar Cova da Beira e da Unidade local de saúde de Castelo Branco, 
devendo partilhar a referenciação de concelhos limítrofes das áreas da Unidade local de saúde 
da Guarda (zona este) com o centro Hospitalar Tondela Viseu e da ARS Alentejo (zona norte do 
distrito de Portalegre). Propõe-se o reforço da sua equipa médica para atingir o ratio nacional, 
dadas as múltiplas funções e elevada diferenciação.  
4ª Contingência: 
O Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) possui um Serviço de Nefrologia detentor de todas as 
valências exceto centro de acessos vasculares e seguimento de doentes transplantados renais. 
Realiza um elevado número de consultas externas de Nefrologia a doentes referenciados de 
concelhos da zona este da ULS da Guarda, nomeadamente de Meda, Fornos de Algodres, 
Celorico da Beira e Gouveia, bem como da zona Douro Sul da ARS norte, tal como Moimenta da 
Beira, Penedono e Sernancelhe, com maior proximidade geográfica e acessibilidade a este 
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centro hospitalar. Deverão, assim, ser referenciados doentes destes concelhos limítrofes para o 
Centro Hospitalar Tondela Viseu, para qualquer valência nefrológica. No futuro, deverá ser 
equacionada a criação, no CHTV, de uma consulta de seguimento de doentes transplantados 
renais.  
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9. AVALIAÇÃO DA REDE DE REFERENCIAÇÃO DE NEFROLOGIA NO SUL. 

A análise incidiu sobre a atividade clínica dos 10 Hospitais e Centros Hospitalares dispondo de 
Serviços ou Unidades de Nefrologia.  
Todos os Serviços/unidades dispõem de internamento, consulta externa e interna e programa 
de hemodiálise para doentes agudos e crónicos. Apenas um dos Serviços/Unidades não dispõe 
de programa de Diálise Peritoneal.  
Em sede de consulta pública foi verificada a existência de um protocolo de articulação no campo 
dos cuidados Nefrológicos entre os hospitais da Península de Setúbal (Garcia de Orta, Setúbal e 
Centro Hospitalar Barreiro Montijo) promovido pela ARSLVT, assegurando o CH de Setúbal o 
apoio ao CH Barreiro-Montijo (CHB-M). 
O programa de transplante renal está implementado em 4 dos Hospitais (CHLN, CHLO, CHLC, H 
Garcia de Orta), incluindo num caso o programa de transplante reno pancreático (CHLC). A 
avaliação, seleção e acompanhamento de recetores pré e pós transplante está a cargo da 
Nefrologia, nomeadamente todo o pós transplante de curta e longa duração. O internamento 
realiza-se parcialmente em áreas da Nefrologia e parcialmente em áreas separadas. 
Do universo de Serviços apenas 3 Serviços (localizados nos grandes Centros Hospitalares de 
Lisboa- CHLC, CHLN, CHLO) mantinham até recentemente uma urgência externa referenciada 
permanente em funcionamento (presença física no período de 24 horas). Recentemente, e 
segundo informações recolhidas no âmbito da consulta pública, o Hospital Fernando da Fonseca 
passou a dispor desta atividade. Todos os restantes dispõem de presença física entre as 8 e as 
23h ou 24h, e prevenção no período restante, incluindo domingos. 
Não existe limitação no acesso a internamento ou programa de diálise nesta região ou de 
consulta externa.  
No ano de 2014 foram realizadas 80.289 consultas externas, sendo a mediana dos tempos 
médios de espera pela consulta de 59,9 dias (22 a 107 dias). A média anual de consultas de 
Nefrologia por Nefrologista ETC (equivalente tempo completo, ajustado a regime de 40h) foi de 
785,8 consultas, com o CHLO realizando 1223,5 consultas, o CHLC- HCC realizando 963,7 
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consultas, e o CHLN realizando 776,6 consultas por Nefrologista ETC. Nos Hospitais do Alentejo 
o número de consultas foi inferior a 500/ Nefrologista. 
Na totalidade desta região iniciaram hemodiálise em 2014 um total de 1264 doentes, sendo a 
prevalência em hemodiálise a 31 de Dezembro desse ano, de 6138 doentes (6138/4620723= 
1328,4 doentes pmh), e um total de 286 doentes em DP (61,9 pmh), correspondendo o total a 
1390,3 doentes pmh. 
Foram detetadas 4 contingências na área em apreço, todas referentes a acessibilidade do 
ambulatório, nomeadamente consultas externas, situação que poderá apresentar rápidas 
evoluções, tendo em conta a recente abertura de referenciação no âmbito das primeiras 
consultas: 
1ª Contingência: 
Na zona ocidental da cidade de Lisboa, e nos concelhos de Cascais e Sintra existem 2 Serviços de 
Nefrologia: o CHLO-Hospital de Santa Cruz, um dos maiores Serviços da região, com uma área 
de 439.994 habitantes, e o Hospital Fernando da Fonseca, com menor capacidade de instalações 
e de meios humanos, mas com uma área de influência de 552.971 habitantes. A 2ª Unidade 
(HFF) tinha uma capacidade instalada em crescimento e, até recentemente, não ajustada à sua 
área de influência. O HFF foi aumentando a sua capacidade assistencial, nomeadamente com o 
início recente de programa de diálise peritoneal e cobertura nefrológica permanente. Propomos 
que o eixo Sintra-Lisboa fique articulado com o HFF e o eixo Cascais-Lisboa fique em articulação 
com o CHLO, sem prejuízo de que, sempre que necessário, os dois hospitais se articulem. Caberá 
aos hospitais referidos melhorarem a acessibilidade a Nefrologia dos doentes das áreas muito 
populosas do concelho de Sintra e Cascais a que prestam assistência. Devem assim, ser 
equacionadas a existência de algumas valências nefrológicas no futuro Hospital de Sintra em 
articulação com o HFF e de um polo no Hospital de Cascais em articulação com o CHLO. 
2º Contingência: 
Deveria ser permitida a acessibilidade a ambulatório de Nefrologia das regiões do Distrito de 
Portalegre ao CH do Médio Tejo (Concelhos de Gavião e Ponte de Sor) e ao seu serviço de 
Nefrologia, atendendo ao critério de proximidade. Na realidade, já atualmente se verifica esta 
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articulação informal, tendo em conta a distância considerável destas áreas para o Serviço de 
nefrologia do Hospital de Évora.  
Desta forma a parte norte do Distrito de Portalegre poderia enviar os seus doentes para o 
Hospital de Castelo Branco, a parte Oeste para o CHMT, e a Sul para o Hospital de Évora.  
De igual forma as áreas mais a norte do ACES Oeste Norte, formalmente enquadradas na 
ARSLVT, articulam-se no contexto de Urgência com o Hospital de Leiria e subsidiariamente com 
o CHUC. Atendendo à proximidade e ligações rodoviárias existentes, deverá ser admitido a 
referenciação ao Médio Tejo, quer no âmbito da Consulta quer da Urgência. 
3ª Contingência: 
Foram detetadas dificuldades de acessibilidade a consultas de Nefrologia no Alentejo, 
nomeadamente no litoral, na região de Portalegre, e na região mais a Sul: 

1. Na área do litoral alentejano, a articulação atualmente existente é com o 
Hospital de Évora, mais distante do que o Hospital de Setúbal, dificultando o acesso dos 
doentes em ambulatório. Para sua resolução seria conveniente a criação de um polo de 
atendimento de nefrologia no Hospital do Litoral Alentejano (consulta externa e interna) 
articulado com o Serviço de Nefrologia de CH de Setúbal. De acordo com a resposta à 
consulta pública existe atualmente disponibilidade permanente na urgência de 
nefrologia dos três hospitais da região (Évora, Garcia da Orta e Setúbal) pelo que deverá 
ser reposta a articulação do Hospital Litoral Alentejano com o Centro Hospitalar de 
Setúbal no regime de urgência.  
2. Na área de Alentejo Norte a região de Portalegre deverá articular-se com o 
Hospital de Évora, assumindo a forma de polo do Serviço de Nefrologia desse Hospital.  
3. Na área Alentejo Sul, e de forma a melhorar a acessibilidade desta área, no 
Hospital de Beja onde já existe um centro periférico de Diálise e onde se deslocam 
periodicamente Nefrologistas, Deverá ser equacionada a existência de um polo de 
Nefrologia, articulado com o Hospital de Évora. 
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4ª Contingência 
Região do Algarve com 2 Hospitais integrados no mesmo Centro distando cerca de 70 km entre 
eles. Propõe-se a criação de um polo de atendimento de nefrologia no Hospital de Portimão, 
para atendimento de ambulatório externo e consultoria interna. O internamento de Nefrologia 
e necessidade de diálise manter-se-iam localizados no Hospital de Faro. É previsível a 
necessidade de reforço de meios humanos adstritos. 
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10. PROPOSTA DE ARQUITETURA DA RNEHR DE NEFROLOGIA*:  
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* Os fluxos indicados na Rede não assumem caráter restritivo mas antes facilitador do acesso dos doentes aos cuidados, e não implicam qualquer hierarquização hospitalar. A arquitetura indicada aplica-se essencialmente a articulação em contexto de Urgência, e se indispensável, visto a referenciação a consulta externa ser aberta  
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11. SUMÁRIO EXECUTIVO E PRINCIPAIS PROPOSTAS DE MODIFICAÇÕES NA REDE 

NEFROLÓGICA NACIONAL 

• EXCELENTE COBERTURA ACTUAL NEFROLÓGICA DO PAÍS 
Quer em termos hospitalares quer ambulatórios, fruto de uma parceria entre o Ministério da 
Saúde, como planificador, regulador e financiador, os Nefrologistas com as suas competências 
específicas, e um Regime Convencionado com riscos de investimento assumidos pelo sector 
privado. 
Não obstante, será desejável o reforço da oferta nos Serviços do SNS de programas hospitalares 
de diálise, incluindo diálise peritoneal, estes últimos nomeadamente em áreas mais distantes 
dos Serviços ou Polos de Nefrologia, o que irá requerer reforços de instalações e de meios 
humanos nos diversos hospitais. 
Neste último contexto a necessidade de instituir uma efetiva cobertura de visitas domiciliárias 
de Enfermagem especializada aos doentes em diálise peritoneal é mandatória. 
• ACESSO UNIVERSAL A CUIDADOS NEFROLÓGICOS 
Qualquer doente com indicação para avaliação e tratamento nefrológico pode aceder, 
habitualmente, com simplicidade a estes cuidados. 
•IMPORTÂNCIA DAS REDES DE REFERENCIAÇÃO 
As RNEHR desempenham um papel fulcral enquanto sistemas integrados, coordenados e 
hierarquizados que promovem a satisfação das necessidades em saúde aos mais variados níveis, 
nomeadamente: (i) diagnóstico e terapêutica; (ii) formação; (iii) investigação e (iv) colaboração 
interdisciplinar. Os três últimos níveis necessitam, desejavelmente, de maior investimento e 
desenvolvimento, por parte de todas as entidades envolvidas nas redes de referenciação. 
•ASSIMETRIAS REGIONAIS DE OFERTA NEFROLÓGICA 
Algumas assimetrias identificadas dentro da mesma região, inclusivamente na mesma área 
urbana, não podem ser explicadas apenas por pressões demográficas, e estarão igualmente 
relacionadas com a organização dos Serviços e a respetiva capacidade de oferta. Por esse motivo 
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foram equacionados, no presente documento, criação de novos “Polos Nefrológicos” ou 
adaptações (ligeiras) das áreas de referenciação nefrológica atuais. 
•LIMITAÇÕES DE ALGUMAS COMPARAÇÕES REGIONAIS 
Alguns resultados apresentados neste relatório são de difícil comparação porque transmitem 
realidades hospitalares diferentes, como por exemplo: diferenças entre hospitais com urgência 
aberta ao exterior e urgência referenciada; o n.º de consultas não está separado entre 1ªs e 
subsequentes; a contagem das consultas de triagem não é homogénea em todos os casos; a 
estatística dos internamentos reflete realidades hospitalares muito diversas, explicadas por 
diferentes organizações e distribuições dos doentes por serviços e departamentos, etc.  
Estas reflexões não visam desvalorizar os dados obtidos e analisados, mas apenas relativizar o 
valor absoluto de muitos deles e sublinhar que não podem servir para qualquer tipo de 
valorização ou classificação relativa das diversas instituições referenciadas. 
De qualquer modo, estas limitações não condicionaram as propostas de alterações das áreas de 
referenciação nefrológica abaixo indicadas. 
•ABERTURA DAS ÁREAS DE REFERENCIAÇÃO DE AMBULATÓRIO 
A liberdade de referenciação da 1ª consulta de nefrologia, abriu um “sistema de vasos 
comunicantes” que, se funcionar corretamente, vai tornar mais homogéneos os tempos de 
espera e facilitar o acesso ao ambulatório. Claramente, esta abertura do acesso à 1ª consulta de 
nefrologia, aumenta a liberdade de escolha do doente e valoriza as respetivas opções. Poderá 
ainda permitir uma saudável concorrência entre os diversos Serviços de Nefrologia, desde que 
os critérios de análise de resultados sejam claros, adequados, justos e passíveis de melhoria 
pelas entidades prestadoras. 
Esta abertura das áreas de referenciação da 1ª consulta de nefrologia veio alterar 
significativamente a organização de base da Rede de Referenciação Nefrológica definida no 
presente documento. De uma rede fechada passou-se para uma rede aberta, exceto no que 
concerne a Urgência de Nefrologia. Na verdade, os fluxos de doentes nefrológicos indicados na 
presente Rede centram-se mais na acessibilidade e orientação de doentes com critérios de 
urgência ou com indicação para internamento hospitalar, do que nos acessos a consulta externa 
de nefrologia.•NECESSIDADE DE AUMENTAR A PREVENÇÃO E A ARTICULAÇÃO COM AS USF 
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A prevenção primária em articulação com prevenção a secundária tornam-se os pilares de uma 
intervenção que se eficaz e ao mesmo tempo com gestão adequada e equilibrada desses 
recursos. Esta vertente está igualmente considerada no presente documento. 
•INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA ELEVADAS DE DRC5 D e T, MAS COM TENDÊNCIA PARA 
ESTABILIZAÇÃO 
A incidência e a prevalência da DRC5 D ou T são muito superiores à média dos países da Europa 
e situa-se entre as 5 maiores a nível mundial. Existem razões epidemiológicas que em grande 
parte explicam estes resultados, embora seja urgente a realização de estudos epidemiológicos 
robustos nesta área, na população portuguesa. Observa-se, no entanto, uma estabilidade nestes 
valores nos últimos 5 anos, o que parece apontar para que tenha terminado a fase de 
crescimento acelerado da DRC estádio 5, em Portugal. 
•A GESTÃO INTEGRADA DA DOENÇA (GID) APLICADA À INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA FACILITA 
A AVALIAÇÃO CUSTO /EFICÁCIA 
A adoção de uma estratégia de Gestão Integrada da Doença (GID) aplicada à Insuficiência Renal 
Crónica (IRC) mediante adoção de um modelo de pagamento por preço compreensivo permitiu 
(i) integrar um conjunto de prestações de saúde inerentes ao tratamento da IRC (e.g. sessões de 
diálise, medicamentos, MCDT, acessos vasculares para hemodiálise); (ii) definir parâmetros de 
resultados e de controlo de qualidade dos serviços de saúde a prestar; (iii) estabelecer um 
mecanismo de monitorização, acompanhamento e avaliação. Este modelo engloba instituições 
públicas e convencionadas, permitindo a comparação de performances e o planeamento a 
médio / longo prazo. 
•NÚMERO DE ESPECIALISTAS EM NEFROLOGIA, VAGAS PARA JOVENS ESPECIALISTAS E 
CAPACIDADE FORMATIVA  
Em 2011 Portugal encontrava-se em 15ª posição entre 19 Países com 15 Nefrologistas por cada 
1000 DRCs5 e um total de 250 Nefrologistas. Em 2015 a situação agravou-se para 11,5 
Nefrologistas por cada 1000 DRCs5. Afigura-se assim indispensável manter o investimento na 
formação de Internos do Internato Complementar, e imperativo contribuir para o 
rejuvenescimento e o redimensionamento das equipas dos Serviços de Nefrologia do SNS.  
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Esta necessidade é particularmente relevante, para assegurar a criação dos novos “Polos 
Nefrológicos” dependentes de Serviços de Nefrologia já existentes, proposta no presente 
documento. 
•NOVAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NEFROLÓGICA, A CURTO E MÉDIO PRAZO QUE IMPLICAM 
NECESSIDADE DE REFORÇO DA FORMAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE NEFROLOGISTAS 
Existem novas áreas ocupadas pelos nefrologistas (angiografia de Intervenção, imagem não 
invasiva, etc.) com potencial de crescimento a curto prazo. Afigura-se, no futuro, uma pressão 
no “consumo de atividade de nefrologista” e na “necessidade de oferta institucional” 
particularmente relevante nas áreas de: 
 NEFRO-ONCOLOGIA 
 CUIDADOS PALIATIVOS “NEFROLÓGICOS” 
 TRATAMENTOS CONTINUADOS 
 DIÁLISE PERITONEAL ASSISTIDA 

“OLD-FRIENDLY” HOSPITAIS – CUIDADOS NEFROLÓGICOS GERIÁTRICOS 
A existência de cuidados paliativos nefrológicos poderá vir a permitir em alguns doentes a 
referenciação à modalidade de tratamento médico “conservador” na doença renal terminal em 
estádio 5 (DRC 5). 
•INVESTIGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ENSAIOS CLÍNICOS  
A investigação clínica nefrológica e a cooperação entre centros de excelência integra o conceito 
de “áreas de referenciação nefrológica”. Esta atividade deve ser fortemente estimulada, e 
inclusivamente pela sua elevada rentabilidade institucional implica, a curto prazo, a alteração 
de horários semanais e a integração de horários dedicados à investigação clínica. 
•CONTINGÊNCIAS NA REFERENCIAÇÃO NEFROLÓGICA NA ZONA NORTE E PROPOSTAS DE 
MODIFICAÇÃO: 
1ª Contingência: 
Na região do Porto o Centro Hospitalar de S. João (CHSJ), tem o maior número de consultas e o 
maior nº de consultas por nefrologista, no entanto com uma mediana de tempo de espera pela 
primeira consulta, que é elevada. Acresce o tempo de espera para a consulta de pré-transplante 
que também é elevada. Os problemas detetados, bem como a prevista criação de uma unidade 
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de hemodiálise periférica deste Hospital torna desejável que ocorra um acréscimo de meios 
humanos.  
2ª Contingência: 
O Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa (CHTS) dista do CHSJ cerca de 40 Km e desenvolve uma 
intensa atividade de consultas externas de nefrologia, mas sem outras valências nefrológicas. 
Propõe-se a criação de um Polo de atendimento de nefrologia no CHTS, para atendimento de 
ambulatório externo e consultoria interna, em articulação com o Serviço de Nefrologia do CHSJ, 
nos moldes em que ambos os hospitais considerarem adequados.  
3ª Contingência: 
A grande dimensão da área de influência do Hospital de Braga, torna imperativo uma 
reavaliação das capacidades instaladas, permitindo uma melhor acessibilidade aos cuidados de 
Nefrologia centrada no doente. As capacidades formativas em Nefrologia deverão acompanhar 
esta evolução, nomeadamente com a consolidação de um programa de Diálise Peritoneal. 
Deverá ainda ser equacionada a criação de um polo de Nefrologia no Hospital de Viana de 
Castelo (distante mais de 60 Km), articulado com o Serviço de Nefrologia do Hospital de Braga. 
 
4ª Contingência: 
No Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro (CHTM), a manifesta carência no número 
de nefrologistas, torna desejável o acréscimo de meios humanos. A esta dificuldade acresce a 
necessidade de melhorar a articulação com a Unidade Local de Saúde do Nordeste 
Transmontano (Bragança), que atendendo à limitação dos seus recursos humanos deve estar 
devidamente interligada com o Serviço de Nefrologia do CHTM em moldes a definir por ambas 
as unidades. 
As populações de Moimenta da Beira, Penedono e Sernancelhe, com ausência de transportes 
públicos regulares para o CHTM (Vila Real), e maior proximidade / mais fácil acesso ao Centro 
Hospitalar Tondela-Viseu, deverão passar a ser referenciadas a este último.  
 
•CONTINGÊNCIAS NA REFERENCIAÇÃO NEFROLÓGICA NA ZONA CENTRO E PROPOSTAS DE 
MODIFICAÇÃO: 
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1ª Contingência: 
A referenciação urgente e de ambulatório da parte norte do ACES Oeste Norte (pertencente à 
ARSLVT mas articulando-se em situação de urgência com o H. de Leiria) deverá passar a ser 
realizada igualmente para o Centro Hospitalar de Médio Tejo (CHMT) e não apenas para o 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). O CHMT possui Serviço de Nefrologia 
com uma Unidade de Hemodiálise (recentemente ampliada) e tem potencial para crescimento 
da sua atividade assistencial podendo ser, desde já, e igualmente, uma alternativa para o 
acompanhamento dos doentes da zona sul do distrito de Leiria. 
Será de equacionar a criação de um polo assistencial de Nefrologia no HD de Leiria, em 
articulação com o CHUC e o CHMT. 
2ª Contingência: 
O Centro Hospitalar do Baixo Vouga deverá articular-se estreitamento com Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra e seus recursos humanos, para assegurar todas as valências à 
população abrangente, sob a forma de um Polo de atendimento Nefrológico, de forma a 
ultrapassar as limitações detetadas. 
Tendo em conta a distribuição etária dos nefrologistas do CHUC impõe-se como indispensável o 
acréscimo de meios humanos.  
3ª Contingência: 
O ULS Castelo Branco- Hospital Amato Lusitano deverá receber doentes da área de influência 
do Centro Hospitalar Cova da Beira e da Unidade local de saúde de Castelo Branco, devendo 
ainda partilhar a referenciação de concelhos limítrofes das áreas de saúde da Guarda (zona 
este) com o centro Hospitalar Tondela Viseu e da ARS Alentejo (zona norte do distrito de 
Portalegre).  Por todos estes motivos deve ser equacionado o reforço, a curto prazo, da sua 
equipa médica nefrológica, para atingir o ratio nacional (em relação ao qual está 
manifestamente abaixo).  
4ª Contingência: 
Atendendo à melhor acessibilidade e maior proximidade geográfica ao Centro Hospitalar 
Tondela Viseu (CHTV) deverão ser referenciados a esta unidade hospitalar, para qualquer 
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valência nefrológica (à semelhança do que já acontece frequentemente, de forma informal) os 
doentes referenciados de concelhos da zona este da ULS da Guarda, nomeadamente de Meda, 
Fornos de Algodres, Celorico da Beira e Gouveia, bem como da zona Douro Sul da ARS norte, 
tal como Moimenta da Beira, Penedono e Sernancelhe.  
 
•CONTINGÊNCIAS NA REFERENCIAÇÃO NEFROLÓGICA NA ZONA SUL E PROPOSTAS DE 
MODIFICAÇÃO: 
1ª Contingência: 
Propõe-se que o eixo Sintra-Lisboa fique articulado com o Hospital Fernando da Fonseca (HFF) 
e o eixo Cascais-Lisboa fique em articulação com o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO). 
Caberá aos hospitais referidos melhorarem a acessibilidade a Nefrologia dos doentes das áreas 
muito populosas do concelho de Sintra e Cascais a que prestam assistência.  
Devem ser equacionadas a existência de algumas valências nefrológicas no futuro Hospital de 
Sintra em articulação com o Serviço de Nefrologia do HFF e de um polo no Hospital de Cascais 
em articulação com o Serviço de Nefrologia do CHLO. 
2ª Contingência: 
Deverá ser formalizada a acessibilidade dos doentes nefrológicos das regiões mais ocidentais do 
Distrito de Portalegre ao CH do Médio Tejo (Concelhos de Gavião e Ponte de Sor) atendendo ao 
critério de proximidade e acessibilidade.  
De acordo com a presente proposta, a parte norte do Distrito de Portalegre poderia enviar os 
seus doentes para o Hospital de Castelo Branco, a parte Oeste para o CHMT, e a Sul para o 
Hospital de Évora.  
Como já referido acima, nas contingências da zona centro, as áreas mais a norte do ACES Oeste 
Norte, formalmente enquadradas na ARSLVT, (que se articulam no contexto de Urgência com o 
Hospital de Leiria e subsidiariamente com o CHUC), atendendo à proximidade e ligações 
rodoviárias existentes, deverão passar a referenciar-se ao CH Médio Tejo, quer no âmbito da 
Consulta quer da Urgência. 
3ª Contingência: 
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Na área do litoral alentejano, a articulação atualmente existente é com o HD de Évora, mais 
distante e com pior acesso do que o Hospital de Setúbal. Para sua resolução seria conveniente 
a criação de um Polo de atendimento de nefrologia no Hospital do Litoral Alentejano (consulta 
externa e interna) em articulação com o Serviço de Nefrologia do Hospital de Setúbal. O 
internamento Nefrológico efetuado através da urgência e requerendo diálise seria sempre 
realizado no Hospital de referência. 
Na área de Alentejo Norte a região de Portalegre deverá articular-se com o Hospital de Évora, 
assumindo a forma de polo do Serviço de Nefrologia desse Hospital.  
Na área Alentejo Sul, e de forma a melhorar a acessibilidade desta área, no Hospital de Beja 
onde já existe um centro periférico de Diálise e onde se deslocam periodicamente Nefrologistas, 
deve ser equacionada a existência de um polo de Nefrologia, articulado com o Hospital de 
Évora. 
4ª Contingência: 
Na Região do Algarve, com 2 Hospitais integrados no mesmo Centro distando cerca de 70 km 
entre eles sugere-se a criação de um polo de atendimento de nefrologia no Hospital de 
Portimão, para atendimento de ambulatório externo e consultoria interna 
Salientamos, uma vez mais, que os fluxos indicados na Rede Nacional Hospitalar de 
Referenciação em Nefrologia acima propostos, não assumem caráter restritivo mas antes 
facilitador do acesso dos doentes aos cuidados, e não implicam qualquer hierarquização 
hospitalar.  
A arquitetura indicada aplica-se essencialmente a articulação em contexto de Urgência, segue 
os fluxogramas existentes nas redes de Urgência, visto a referenciação a consulta externa ser 
aberta. 
O presente documento envolveu a participação abrangente, direta e indireta, da comunidade 
nefrológica. Começou por ser construído com base num inquérito exaustivo e universal, a todos 
os Serviços de Nefrologia de Portugal Continental, o que nos permitiu ter um retrato fidedigno 
e atualizado da realidade nefrológica nacional. 
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Ao longo da elaboração do presente documento, fomos incorporando as alterações e evoluções 
ocorridas, entretanto, nos diversos Serviços de Nefrologia nacionais.  
Mediante um amplo e muito proveitoso processo de discussão pública das propostas 
apresentadas, estimulado por múltiplas entidades, incluindo a Sociedade Portuguesa de 
Nefrologia, foi possível tomar em consideração e integrar neste documento final, a maioria das 
críticas e das sugestões efetuadas. 
Os autores deste documento agradecem publicamente a todos os colegas, entidades e 
instituições que contribuíram para a sua realização. Sublinhamos que a discussão pública do 
mesmo extravasou, inclusivamente, para os membros do poder autárquico a nível nacional, os 
quais deram um excelente contributo para a versão final do documento.  
Por todos estes motivos, e porque muitas das nossas propostas já têm em conta as perspetivas 
de crescimento e evolução, a curto e médio prazo, dos diversos Serviços de Nefrologia, temos a 
expectativa que este documento mantenha a sua atualidade e relevância, na organização dos 
cuidados nefrológicos em Portugal, ao longo dos próximos anos. 
  



RNEHRNEFROLOGIA 
  

 

 
12. ANEXOS 

a. RECURSOS HUMANOS: 

 

 

N.º de Empregos 
Total Geral

Região/Instituição 0-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ 0-29 30-39 40-49
Alentejo 5 2 3 10 3 3 13

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO - ÉVORA, E.P.E. 4 1 2 7 2 2 9
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E. 1 1 1 3 1 1 4

Algarve 3 2 5 10 2 2 4 14
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E.P.E. 3 2 5 10 2 2 4 14

Centro 9 8 10 4 1 32 8 13 1 22 54
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E. 1 1 1 1 2
CENTRO HOSPITALAR TONDELA - VISEU, EPE 1 4 1 6 2 2 4 10
CHUC- CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO COIMBRA, EPE 5 4 8 4 1 22 4 9 1 14 36
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 2 1 3 1 2 3 6

Lisboa e Vale do Tejo 30 22 28 14 3 97 27 17 1 45 142
CENTRO HOPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 7 1 9 2 19 6 5 11 30
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE 1 6 7 4 18 5 3 1 9 27
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL E.P.E. 5 1 1 2 9 3 1 4 13
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, E.P.E. 3 1 2 6 2 1 3 9
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 5 5 3 1 3 17 5 3 8 25
HFF, EPE 2 4 3 1 10 3 1 4 14
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E.P.E. 1 1 1
HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. - ALMADA 3 3 2 2 10 3 3 6 16
Hospital Vila Franca de Xira 1 1 1
SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de Loures, SA 4 1 1 6 6

Norte 1 23 21 15 6 66 22 9 31 97
CENTRO HOSP. DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E 4 2 6 4 2 6 12
CENTRO HOSP. V. N.GAIA  ESPINHO, E.P.E. 3 3 1 7 3 3 6 13
CENTRO HOSPITALAR DE  S. JOÃO, E.P.E. 1 6 6 6 19 7 1 8 27
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E. 3 8 4 5 20 7 2 9 29
CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, E. P. E. 1 1 1
Hospital de Braga 5 2 7 7
INSTITUTO PORT.ONCOLOGIA DO PORTO, E.P.E. 1 2 1 4 1 1 2 6
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,E.P.E. 1 1 1
UNIDADE LOCAL SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. 1 1 1

Total Geral 1 70 55 61 24 4 215 62 41 2 105 320
Fonte:
Bases de dados de Recursos Humanos das instituições do MS ( RHV e outras aplicações)
Dados reportados a 31/12/2014

Médicos Internos
Médicos 

Total
Internos 

Total

ETC (40h/sem)
Região/Instituição 0-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ 0-29 30-39 40-49
Alentejo 5 2 3 10 3 3 13

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO - ÉVORA, E.P.E. 4 1 2 7 2 2 9
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E. 1 1 1 3 1 1 4

Algarve 3 2 4 9 2 2 4 13
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E.P.E. 3 2 4 9 2 2 4 13

Centro 9 7 9 3 1 29 8 13 1 22 51
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E. 1 1 1 1 2
CENTRO HOSPITALAR TONDELA - VISEU, EPE 1 4 1 6 2 2 4 10
CHUC- CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO COIMBRA, EPE 5 4 7 3 1 20 4 9 1 14 34
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 2 1 3 1 2 3 6

Lisboa e Vale do Tejo 28 19 23 12 3 85 27 17 1 45 130
CENTRO HOPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 7 1 8 2 17 6 5 11 28
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE 1 6 6 4 17 5 3 1 9 26
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL E.P.E. 4 1 1 2 7 3 1 4 11
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, E.P.E. 3 1 2 6 2 1 3 9
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 5 4 2 1 3 15 5 3 8 23
HFF, EPE 2 3 2 1 8 3 1 4 12
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E.P.E. 0 0 0
HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. - ALMADA 3 3 2 2 9 3 3 6 15
Hospital Vila Franca de Xira 1 1 1
SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de Loures, SA 4 1 1 6 6

Norte 0,5 23 20 12 6 61 22 9 31 92
CENTRO HOSP. DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E 4 2 6 4 2 6 12
CENTRO HOSP. V. N.GAIA  ESPINHO, E.P.E. 3 2 1 6 3 3 6 12
CENTRO HOSPITALAR DE  S. JOÃO, E.P.E. 0,5 6 5 4 16 7 1 8 24
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E. 3 8 4 5 19 7 2 9 28
CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, E. P. E. 1 1 1
Hospital de Braga 5 2 7 7
INSTITUTO PORT.ONCOLOGIA DO PORTO, E.P.E. 1 2 1 4 1 1 2 6
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,E.P.E. 1 1 1
UNIDADE LOCAL SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. 1 1 1

Total Geral 0,5 67 50 51 21 3 193 62 41 2 105 298
Fonte:
Bases de dados de Recursos Humanos das instituições do MS ( RHV e outras aplicações)
Dados reportados a 31/12/2014

Médicos Internos
Médicos 

Total
Internos 

Total
Total 
Geral

Nota: em 2015 a ULS de Matosinhos passou a dispor de 5 Nefrologistas 
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b. MOVIMENTO ASSISTENCIAL 

Lotação  

 

Acompanhamento (Nefrologia)
Instituições dez-11 dez-12 dez-13 dez-14

Total Nacional 233 235 227 0
ARS Alentejo 0 0 0 0

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE

ARS Algarve 11 11 11 0
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 11 11 11

ARS Centro 64 62 61 0
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE
Centro Hospitalar de Leiria, EPE
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 1 1
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 44 44 44
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 8 8 8
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Instituto Português Oncologia de Coimbra, EPE
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 11 9 9
Centro Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais
Hospital Arcebispo João Crisóstomo
Hospital Dr. Francisco Zagalo
Hospital José Luciano de Castro

ARS Norte 54 59 52 0
Centro Hospitalar de São João, EPE 13 13 13
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE
Centro Hospitalar do Porto, EPE 24 22 21
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 6 6 6
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 10 10 10
Hospital Santa Maria Maior, EPE
Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 1 1
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 8 1
Centro de Medicina de Reabilitação do Norte
Hospital da Prelada
Hospital de Braga, PPP
Hospital de Magalhães Lemos, EPE

ARS LVT 104 103 103 0
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 22 22 22
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 26 27 27
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 6 7 7
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 15 14 14
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 11 11 11
Hospital Distrital de Santarém, EPE 2 0 0
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 12 12 12
Hospital Garcia de Orta, EPE 10 10 10
Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE
Hospital de Cascais, PPP
Hospital de Loures, PPP
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP
Centro Hospitalar do Oeste
Instituto Gama Pinto
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Fonte: SICA
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Consulta Externa 

 

Acompanhamento (Nefrologia)
Instituições dez-11 dez-12 dez-13 dez-14

Total Nacional 160.148 164.314 171.840 178.191
ARS Alentejo 3.740 3.626 4.116 4.425

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 2.643 2.522 2.809 3.084
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 90 106 75 1
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE 1.007 998 1.232 1.340

ARS Algarve 6.644 5.518 5.054 5.484
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 6.644 5.518 5.054 5.484

ARS Centro 19.844 21.671 24.701 24.567
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 106 553 563
Centro Hospitalar de Leiria, EPE
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 1.483 1.653 2.878 2.435
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 12.010 12.819 13.262 13.394
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 3.790 4.212 4.942 5.043
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Instituto Português Oncologia de Coimbra, EPE
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 28 278
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 2.561 2.881 3.038 2.854
Centro Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais
Hospital Arcebispo João Crisóstomo
Hospital Dr. Francisco Zagalo
Hospital José Luciano de Castro

ARS Norte 63.286 64.712 67.721 71.778
Centro Hospitalar de São João, EPE 21.011 19.925 19.860 20.310
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE
Centro Hospitalar do Porto, EPE 25.135 24.735 24.373 24.665
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 421
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 6.582 7.696 8.138 9.070
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 4.946 5.167 5.637 6.108
Hospital Santa Maria Maior, EPE
Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 1.721 1.774 1.643 1.713
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 2.561 2.456 2.676 2.868
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 743 645 762 1.270
Centro de Medicina de Reabilitação do Norte
Hospital da Prelada
Hospital de Braga, PPP 587 2.314 4.632 5.353
Hospital de Magalhães Lemos, EPE

ARS LVT 66.634 68.787 70.248 71.937
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 14.160 15.024 15.844 16.624
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 19.293 20.265 19.996 20.187
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 4.820 4.306 4.221 4.346
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 13.744 12.417 11.570 11.328
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 2.930 3.454 3.573 4.058
Hospital Distrital de Santarém, EPE 1.885 1.694 1.760 1.016
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 3.948 4.375 4.972 5.360
Hospital Garcia de Orta, EPE 5.158 5.209 5.514 5.581
Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE
Hospital de Cascais, PPP
Hospital de Loures, PPP 1.283 2.798 3.437
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 696 760
Centro Hospitalar do Oeste
Instituto Gama Pinto
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Fonte: SICA
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Internamento 

 
 
 
  
  

Acompanhamento (Nefrologia)
Instituições Nº de Doentes Saídos - 

Sem Transf Interna
Nº Doentes em 

Tratamento Nº Doentes Tratados Nº de Doentes Saídos - 
Sem Transf Interna

Nº Doentes em 
Tratamento N º Doentes Tratados N º de Doentes Saídos - 

Sem Transf Interna
Nº Doentes em 

Tratamento Nº Doentes Tratados Nº de Doentes Saídos - 
Sem Transf Interna

N º Doentes em 
Tratamento N º Doentes Tratados

Total Nacional 7.694 0 7.694 7.695 191 7.886 7.680 197 7.877 7.936 201 8.137
ARS Alentejo 139 139 147 4 151 161 4 165 141 1 142

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 139 139 147 4 151 161 4 165 140 1 141
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 0 0 0 0
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE 0 0 0 0
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE 0 0 0 1 1

ARS Algarve 561 561 422 13 435 467 20 487 521 6 527
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 561 561 422 13 435 467 20 487 521 6 527

ARS Centro 2.079 2.079 2.047 47 2.094 2.053 51 2.104 2.074 47 2.121
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 0 0 0 0
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 0 0 0 0 0
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 4 4 3 3 5 5 9 0 9
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 1.348 1.348 1.367 37 1.404 1.303 38 1.341 1.234 32 1.266
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 275 275 224 3 227 258 6 264 270 6 276
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 0 0 0 0
Instituto Português Oncologia de Coimbra, EPE 0 0 0 0
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 0 0 0 0
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 452 452 453 7 460 487 7 494 561 9 570
Centro Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais 0 0 0 0
Hospital Arcebispo João Crisóstomo 0 0 0 0
Hospital Dr. Francisco Zagalo 0 0 0 0
Hospital José Luciano de Castro 0 0 0 0

ARS N orte 1.933 1.933 2.025 44 2.069 1.951 45 1.996 2.096 53 2.149
Centro Hospitalar de São João, EPE 460 460 481 8 489 489 11 500 494 12 506
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 0 0 0 0
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 0 0 0 0
Centro Hospitalar do Porto, EPE 844 844 773 19 792 721 17 738 680 19 699
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 0 0 0 0
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 0 0 0 0
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 0 0 0 0
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 241 241 313 6 319 246 4 250 272 5 277
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 351 351 389 9 398 378 10 388 394 9 403
Hospital Santa Maria Maior, EPE 0 0 0 0
Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 35 35 14 1 15 29 0 29 23 2 25
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 0 0 0 0
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 0 0 0 0
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 0 0 42 1 43 49 3 52 102 0 102
Centro de Medicina de Reabilitação do Norte
Hospital da Prelada
Hospital de Braga, PPP 2 2 13 0 13 39 0 39 131 6 137
Hospital de Magalhães Lemos, EPE

ARS LVT 2.982 2.982 3.054 83 3.137 3.048 77 3.125 3.104 94 3.198
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 0 0 0 0
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 548 548 565 17 582 510 20 530 515 22 537
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 844 844 888 19 907 898 17 915 815 21 836
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 179 179 164 8 172 215 5 220 211 6 217
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 423 423 397 16 413 365 13 378 382 16 398
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 299 299 317 3 320 348 5 353 374 10 384
Hospital Distrital de Santarém, EPE 33 33 9 9 0 0
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 365 365 358 11 369 333 10 343 380 11 391
Hospital Garcia de Orta, EPE 291 291 311 9 320 278 7 285 291 7 298
Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE 0 0 0 0
Hospital de Cascais, PPP 0 0 0 0
Hospital de Loures, PPP 0 45 0 45 101 0 101 136 1 137
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 0 0 0 0
Centro Hospitalar do Oeste 0 0 0 0
Instituto Gama Pinto 0 0 0 0
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Fonte: SICA
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c. QUESTIONÁRIO 

Serviços e Unidades Hospitalares de Nefrologia 
1. Hospital: _______________________________________________________________ 
2. Caracterização do Serviço:_________________________________________________ 
2.1 Área geográfica de influência (concelhos ou freguesias caso corresponda a parte de 
concelho):  
2.1.1 Nefrologia______________________________________________________________ 
2.1.2 Transplantação__________________________________________________________ 
2.1.3  População abrangida (nº de habitantes e identificação dos ACES e Hospitais da área de 
referenciação) 
(nº habitantes: população INE 2011 vale a pena pedir aos serviço ou extrapola-se da população 
dos ACES e Hospitais?) 
2.1.3.1 Área total de referenciação  
2.1.3.2 Direta*: _____________________________________________________ 
2.1.3.3 Secundária*:_________________________________________________ 
2.1.3.4 Área de influência ou de referência Terciária*;   
_____________________________________________________________________ 
Nota: * Referencia Direta: doentes oriundos dos Centros de Saúde articulados com o Hospital;-
Referencia Secundária: doentes oriundos de outros Hospitais com ou sem Nefrologia; doentes 
oriundos de Unidade de Diálise articulados com o Serviço; Influência terciária: área referente a 
diferenciação específica baseada na atividade própria 
2.1.4  Unidades de Diálise articuladas com o Serviço – Listagem das Unidades:____________ 
2.1.5 Protocolos de articulação específicos, com outras Unidades de Saúde públicas ou 
privadas? ________ Quais? _______________________________________________ 
2.1.6 Recursos Humanos (Nº): 
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2.1.6.1 Nefrologistas com vínculo ao Serviço e categoria 
profissional____________________________ 
2.1.6.2 Internos de Nefrologia do Serviço ___________________________Ano do Internato? 
___________ 
2.1.6.3 Total de Médicos do Serviço: ________________________________________ 
2.1.6.4 Enfermeiros: _____________________________________________________ 
2.1.6.5 Assistentes Administrativos: _________________________________________ 
2.1.6.6 Outros elementos e quais____________________________________________ 
 
2.1.7 Urgência de Nefrologia: (indicar o apropriado) 
2.1.7.1 Urgência interna? Sim ___     Não __       
2.1.7.2 Urgência externa? Sim ___    Não ___ 
2.1.7.3 Assegurada em presença física 24/24 horas? Sim __Não __Se não, qual o horário? ____ 
2.1.7.4 Quantos elementos asseguram a urgência de nefrologia, em simultâneo? ___________ 
2.2 Instalações (indicar o apropriado) 
2.2.1 Nº de camas do Serviço ou Unidade 
(lotação):___________________________________________ 
*(se for variável, devido ao tipo de organização hospitalar, favor indicar número e ocupação 
média de camas nos últimos 12 meses). 
2.3 Descrição de instalações para doentes internados (agudos e crónicos): 
_______________________ 
2.4 Sala de técnicas invasivas / Bloco? Sim ___ Não ___ 
2.5 Área de “Hospital de Dia” autónoma? Sim ___ Não ___ 
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2.6 Acesso a “Unidade de Cirurgia Ambulatória”? Sim ___ Não ___ 
2.7 Acesso / partilha de tempos na “suite angiográfica”? Sim ___ Não ___ 
2.8 Unidade de Cuidados intermédios integrada no Serviço de Nefrologia (com técnicas 
dialíticas contínuas e outras técnicas)? Sim ___ Não ___ 
2.9 Capacidade de internamento em isolamento? Sim ___ Não ___; Se sim, nº de camas?___ 
2.10 Equipa de Reanimação disponível e operacional 24/24h? Sim ___ Não ___ 
2.11 Apoio a Unidade de Cuidados Intensivos com técnicas nefrológicas, prestado por 
nefrologistas?  
Sim __ Não __ 
2.12 Acesso / Utilização de “Técnicas Contínuas de Hemodiálise”? Sim ___ Não ___ 
2.12.1 Hemodiálise (indicar o apropriado) 
3.12.1.1 Caracterização de meios envolvidos:  
3.12.1.1 Nº de salas de hemodiálise_________ 
3.12.1.1 Nº postos total___________________ 
3.12.1.1 Nº postos em sala geral ____________ 
3.12.1.1 Nº postos em salas de isolamento____ 
3.12.1.1 Tratamento de água _______________ 
3.12.1.1 Técnicas de hemodiálise praticadas: HD: Sim __ Não __; HDF-online: Sim ___ Não ___ 
3.12.1.1 Instalações para doentes crónicos ambulatórios: _____________________________ 
2.12.2 Diálise Peritoneal caracterização de meios envolvidos __________________________ 
2.2.4 Unidade de Transplantação: (indicar o apropriado) 
2.2.4.1Caracterização de meios envolvidos: ________________________________________ 
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2.2.4.2 Tipos de Transplantação: 
Renal: Sim ___ Não ___ 
Pâncreas + Rim: Sim ___ Não ___ 
Fígado + Rim: Sim ___ Não ___ 
Coração+ Rim: Sim ___ Não ___ 
2.13  Consulta Externa da responsabilidade da Nefrologia (nº e tipo de consultas efetuadas 
por nefrologistas e internos de nefrologia, do Serviço) (indicar o apropriado) 
2.13.1 Nefrologia Geral: Sim ___ Não ___ 
2.13.2 Pré-Transplantação Renal: Sim ___ Não ___ 
2.13.3  Pós-Transplantação Renal: Sim ___ Não ___ 
2.13.4 Consulta de acessos vasculares: Sim ___ Não __ 
2.13.5 Consulta de “doenças renais hereditárias”: Sim ___ Não ___ 
2.13.6 Consulta de “baixo clearence”: Sim ___ Não __ 
2.13.7 Outras áreas a tipificar __________________________________________________ 
2.13.8 Tempo de espera (dias) para 1ª consulta de Nefrologia Geral (a 
1710/2015)_______________ 
2.13.9 Articulação com Cuidados de Saúde Primários: presencial _______ telefónica ________ 
Outra __________ 
2.13.10 Referencia à Consulta Externa:  
2.13.10.1 Triagem prévia: ________________________ 
2.13.10.1.1.1.1.1 “À distância” e não presencial? Sim __ Não _  
2.13.10.1.1.1.1.2 Em “presença física” contando como 1ª Consulta?_________________ 
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2.14 Consulta Interna – Caracterização de meios envolvidos: 
Serviços do hospital a que é dado apoio:________________________________________ 
Unidades do Grupo Hospitalar a que é dado apoio: ________________________________ 
Outros Hospitais a que é dado apoio aos doentes internados: ________________________ 
Unidades de Cuidados Intensivos: ______________________________________________ 
Outras Unidades específicas (cirúrgicas, queimados, etc.): ___________________________ 
2.15 Acessos Vasculares – Caracterização de meios envolvidos / articulados _____________ 
2.16 

2.16 Movimento assistencial total em: 
2012 2013 2014 
   

2.16.1:  Internamento Nº total de internamentos (excluindo transplantação)  

   

Demora Média:  
 

   

Taxa de ocupação    

2.16.2:  
 
Consulta Externa de 
Nefrologia: 
 

   

2.16.2.1 Número total 
de consultas de 
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nefrologia (1ªas e 
subsequentes) 
 
2.16.2.2 Número de doentes seguidos    
2.16.3:  Consulta Interna  Nº total de consultas:  

   

 

2.16.4  Unidade (s) de HD e DP nº total de doentes que iniciaram em 2014 
HD nº doentes  

DP nº doentes 
2.16.5 Nº doentes em HD crónica em: 

31 de Dezembro de 2012 31 de Dezembro de 2013 
31 de Dezembro de 2014 

   
2.16.6   Nº doentes de DP: 

31 de Dezembro de 2012 31 de Dezembro de 2013 
31 de Dezembro de 2014 

   
 

2.16.7 Transplantação:  
2.16.7.1  Nº de doentes transplantados em: 

2012 2013 2014 
   

2.16.7.2  Nº total de consultas de transplantação em: 
2012 2013 2014 

   
2.16.7.3  Tempo de espera para 1ª consulta de pré-transplantação 

2012 2013 2014 
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2.16.7.4  Nº de doentes transplantados em seguimento em: 

31 de Dezembro de 2012 31 de Dezembro de 2013 31 de Dezembro de 2014 
   

2.16.8  Acessos Vasculares: nº total de acessos construídos em: 

2012 2013 2014 
   

2.16.9  Acessos Vasculares: nº total de angiografias e angioplastias em: 

2012 2013 2014 
   

 
2.16 Outros dados de caracterização de movimento assistencial: 
___________________________________________________________ 
3. Atividade Científica no ano de 2014: _________________________ 
3.1 Nº de trabalhos publicados em revista referendadas 
3.2 Nº de trabalhos apresentados ou publicados 
4. Alterações de funcionamento previstas para os próximos 4 anos (2016-2020) com 
repercussão na atividade assistencial___________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


