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Integrado nas actividades da APIR, está a ser desenvolvido pelo Grupo de 

Jovens da nossa Associação, em colaboração com a “Criança e Rim” e com o 

apoio da AMGEN, um Concurso de desenho, direcionado a crianças dos 2 aos 

10 anos de idade, em consulta nas Unidades de Nefrologia Pediátrica do país. 

Os desenhos serão executados durante todo o mês de Junho, divididos por 4 

categorias e todos serão expostos na Sede da APIR, em data a anunciar.

Serão atribuídos prémios aos vencedores nas 4 categorias, e um prémio fi nal 

ao melhor trabalho, de todos os apresentados.

Todos os concorrentes receberão um certifi cado de participação e uma              

t-shirt alusiva ao evento.
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EDITORIAL

3

O transporte para os Insufi cientes Renais Crónicos efectuarem os seus tratamentos 
regulares de hemodiálise encontra-se regulamentado por legislação diversa, in-
tegrada no que, actualmente, se designa por transporte não urgente de doentes, 

abrangendo esta mesma legislação, no essencial, todo o transporte não urgente de doen-
tes com várias patologias.
Neste sentido, os Insufi cientes Renais Crónicos com necessidade de efectuar o seu tra-
tamento de hemodiálise 3 dias por semana durante todo o resto da sua vida, excepção 
feita a quem consegue um transplante renal, têm que utilizar estes transportes com uma 
regularidade que, convenhamos, não será o que acontece com a maioria das patologias 
abrangidas por estes diplomas. É com base neste pressuposto, que esta Associação desde 
o início da implementação de todas estas alterações legislativas ao antigo regulamento 

geral de acesso ao transporte não urgente no âmbito do SNS, verifi cando que as mesmas 
não tomavam em consideração todo o trabalho que até essa altura fora desenvolvido por 
esta Associação em colaboração com o Ministério da Saúde, e com as várias Entidades 
intervenientes neste processo, voltou a solicitar, uma vez mais, aos actuais responsáveis 
do Ministério da Saúde que nos voltem a ouvir, razão pela qual enviámos recentemente 
uma nova solicitação de audiência ao Sr. Ministro da Saúde, alertando uma vez mais para a 
importância de se tratar o transporte destes doentes, com alguma diferenciação. É neste 
sentido que escrevo este editorial, lamentando que, apesar de todos os nossos alertas, 
o Ministério da Saúde teime em não nos ouvir sobre esta matéria, mais, tenha tomado 
algumas decisões que apesar de solucionarem (temporariamente) o problema geral com 
o transporte não urgente de doentes, vêm prejudicar os IRC em particular, bem como os 
prestadores na área da hemodialise, uma vez que os mesmos têm enorme difi culdade em 
lidar com estas situações de horários que não são cumpridos, prejudicando não só o tempo 
de tratamento dos doentes, como a própria organização interna das clinicas.
Finalmente, esta Associação gostaria de expressar toda a solidariedade possível para com 
os nossos colegas IRC de todo o País, especialmente os nossos colegas da zona norte, (que 
se manifestaram enviando-nos imensas cartas, com abaixo assinados), porquanto foram 
os últimos a ser atingidos por esta medida que, para nós IRC em tratamento de hemodiá-
lise, é injusta.
Esperamos sinceramente que desta vez possamos sensibilizar o Ministério da Saúde, para 
uma preocupação que é de todos nós, IRC.

Vice-Presidente da DN da APIR.

“...os Insufi cientes Renais Crónicos com necessidade de efectuar o seu tratamento 
de hemodiálise 3 dias por semana durante todo o resto da sua vida, excepção feita a 
quem consegue um transplante renal, têm que utilizar estes transportes com uma re-
gularidade que, convenhamos, não será o que acontece com a maioria das patologias 
abrangidas por estes diplomas.“

EDITORIAL
CONTINUA A PROBLEMÁTICA DOS 
TRANSPORTES PARA HEMODIÁLISE 
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Realizou-se no passado dia 24 de Março a As-
sembleia Geral Ordinária da APIR, devidamente 
convocada, com a seguinte Ordem de Traba-

lhos: 1- Leitura, Discussão e Aprovação da Acta da As-
sembleia anterior; 2 - Discussão e Aprovação do Rela-
tório de Actividades e Contas de 2012; 3 – Diversos. 
A Presidente da Mesa deu as boas vindas a todos os 
presentes e devido à ausência, justifi cada, do Vice-Pre-
sidente da Mesa da Assembleia-Geral, foi nomeado, em 
sua substituição, o Professor Joaquim Correia Curto, 
membro da Direcção Nacional, para o respectivo lugar.
Seguidamente, a Presidente da Mesa leu a Ordem de 
Trabalhos os quais tiveram o seu início.
No primeiro ponto foi lida, também pela Presidente 
da Mesa, a Acta da Assembleia anterior, que foi apro-
vada por unanimidade.
De seguida passou-se ao ponto número dois tendo 
sido apresentados o Relatório de Actividades e as 
Contas de 2012. Após discussão e alguns pedidos 
de esclarecimento pelos sócios presentes, foram os 
mesmos aprovados, por unanimidade
Quanto ao ponto número três, o Vice- Presidente, da 
Direcção Nacional, João Cabete, referiu que, confor-
me se poderá constatar pelo Relatório de Activida-

des e Contas, aprovados, a Direcção da Associação, 
apesar de todos os constrangimentos orçamentais 
ao longo do ano de 2012, conseguiu, com um enorme 
esforço e dedicação de todos, executar todas as acti-
vidades programadas tendo, inclusive, realizado com 
grande impacto a Mesa Redonda de informação aos 
Doentes Renais, a qual contou com a presença de 
destacadas entidades  ligadas à área da nefrologia, 
embora esta actividade não estivesse inicialmente 
prevista no Plano de Actividades para 2012.
No tocante às contas que foram aprovadas, podemos 
salientar o enorme esforço fi nanceiro que foi efectu-
ado na Associação para reduzir custos supérfl uos de 
funcionamento, com a redução/renegociação de vários 
serviços que não eram de todo prioritários para o fun-
cionamento e actividade, tendo os serviços que eram 
imprescindíveis sido reduzidos tentando-se, contudo, 
não prejudicar o normal funcionamento da Associação. 
Neste sentido, devido à diminuição das receitas as des-
pesas foram também drasticamente reduzidas, tendo 
no fi nal do ano, apesar de todos estes contratempos, 
sido apresentado um saldo positivo, conforme se po-
derá constatar pelos documentos a seguir publicados.

A Direcção

ASSEMBLEIA GERAL 
APROVOU RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
E CONTAS DE 2012
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Ao efectuar o balanço das actividades desenvol-
vidas pela APIR no decurso do ano de 2012, a 
Direcção Nacional conclui que o Plano e o Ca-

lendário de Actividades foram cumpridos no essen-
cial, tendo inclusive, apesar dos estrangulamentos 
fi nanceiros a que a Associação foi, de novo, sujeita 
durante o ano de 2012, excedido as nossas expectati-
vas iniciais, com a organização e realização da mesa 
redonda de debate, sobre a Informação aos IRC das 
várias opções terapêuticas para o tratamento da sua 
doença, com a participação das várias entidades li-
gadas a esta temática.
No que diz respeito aos direitos dos IRC, registamos 
a preocupação dos prestadores em continuar as me-
lhorias a nível da qualidade do tratamento prestado, 
apesar de todas as restrições orçamentais. Continu-
ámos durante este ano o contacto com as autorida-
des governamentais responsáveis pela gestão dos 
transportes, tanto para o tratamento dialítico, como 
para as consultas de pré e pós transplante, tentando 
sensibilizar as mesmas para uma nova regulamen-
tação que viesse de acordo às expectativas da nossa 
Associação, bem como de todos aqueles que repre-
sentamos.
Continuamos a manter uma permanente atenção 
aos mais desprotegidos e também às difíceis situa-
ções sociais de muitos outros, reunindo regularmen-
te com os responsáveis dos prestadores de diálise, e 
nas visitas que fazemos aos Centros de Diálise, nun-
ca esquecendo que, cerca de 65% de doentes em tra-
tamento têm mais de 65 anos e vivem com difi culda-
des económicas, sendo que parte deste atendimento 
também foi efectuado através do atendimento social 
realizado na Sede.

1. ACTIVIDADES NACIONAIS E REGIONAIS

-  Foi importante o trabalho desempenhado pelas or-
ganizações regionais e locais da APIR, que apoiá-
mos com reuniões para defi nir objectivos, trocando 
opiniões e experiências sobre actividades a de-
senvolver durante o ano de 2012. Foram traçadas 
orientações de coordenação das acções conjuntas 
a concretizar, para além das iniciativas próprias e 
autónomas das Delegações e Núcleos, a desenvol-

ver no quadro normal das actividades da APIR.
-  Demos continuidade ao trabalho de Informação/

Sensibilização/Formação, envolvendo os IRC e seus 
familiares, na resolução dos seus próprios proble-
mas.

-  Os contactos e visitas aos Centros foram mantidos, 
apesar de alguns condicionalismos impostos, não 
tendo os mesmos afectado grandemente o nosso 
trabalho, pelo que o balanço fi nal foi bastante po-
sitivo.

-  Comemorámos o Dia Mundial do Rim, tendo centra-
lizado a nossa principal acção em Lisboa, mais pre-
cisamente na Praça do Rossio onde tivémos uma 
tenda montada para realização de rastreios à glicé-
mia e pressão arterial, duas das principais causas 
de entrada em diálise. Estes rastreios contaram 
com a prestimosa colaboração de 4 alunas do ESEL 
– Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, ten-
do sido distribuídos materiais alusivos à prevenção 
da doença renal crónica, sendo que também foram 
efectuadas acções deste género em Coimbra e Se-
túbal, as quais foram realizadas através das nossas 
Delegações Regionais do Centro e Sul.

-  Realizámos na Sede Nacional, em Lisboa, o nos-
so habitual Encontro Inter-Regional, onde se falou 
numa possível reforma estrutural da APIR, bem 
como da evolução do processo para criação da 
mesma, e ainda da forma de angariação de novos 
dirigentes. Foram também debatidos diversos te-
mas relacionados com o tratamento da DRC.

-  Levámos a efeito 2 Colóquios a nível regional, um 
em Setúbal, subordinado ao tema “A Alimentação 
do Doente Renal Crónico” e outro em Coimbra “O 
Transplante de Dador Vivo”, o primeiro com a par-
ticipação das Dras. Isabel castro e Rita Calha, mé-
dicas dietistas autoras do NUTRenal, e no segundo 
tivemos como palestrantes o Dr. Fernando Macá-
rio, presidente da SPT-Sociedade Portuguesa de 
Transplantação, o Dr. António Roseiro em substitui-
ção do Prof. Dr. Alfredo Mota, Director do Serviço de 
Urologia e Transplantação Renal dos HUC e a Enf.ª 
Gracinda Manso, Enf.ª Chefe do mesmo Serviço.

-  Também realizámos os Encontros/Convívios das 
Delegações Regionais, a Delegação do Sul deslo-

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
DO ANO DE 2012
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cou-se à região de Fátima e a Delegação Regio-
nal Centro rumou a Aveiro/Torreira.

-  Realizámos as 3.ªs Jornadas do DRC no Institu-
to Piaget, em Almada, inseridas nas comemora-
ções do 34.º Aniversário da APIR com uma gran-
de participação de IRC e seus familiares, vindos 
de várias localidades do âmbito da Sede Nacio-
nal e Delegações Regionais. O tema abordado 
nas mesmas foi a “Hemodiálise Domiciliária – A 
Alternativa” e tivemos como palestrantes o Dr. 
Pedro Ponce a Dra. Clara Mil-Homens e o Enf. 
Telmo Carvalho, todos da Nephrocare do Lumiar. 
Durante a tarde comemorámos o nosso Aniver-
sário, o trigésimo quarto. No final assistiu-se ao 
Concerto pela Orquestra de Câmara da GNR.

-  Em Novembro, organizámos na Sede da Ordem 
dos Médicos, em Lisboa, uma Mesa Redonda de 
Debate, subordinada ao tema “A Informação dos 
Doentes Renais Relativamente às Suas Opções 
Terapêuticas”, na qual contámos com a partici-
pação do Prof. Dr. Fernando Nolasco, Presidente 
da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, da Prof. 
Dra. Helena Sá, na qualidade de Presidente da 
CNAD-Comissão Nacional de Acompanhamen-
to na Diálise e também em representação do Dr. 
Fernando Leal da Costa, Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde, do Dr. João Ribeiro 
Santos, Presidente do Colégio de Nefrologia da 
Ordem dos Médicos, do Dr. Miguel Rodrigues, do 
Departamento da Qualidade na Saúde da Direc-
ção Geral de Saúde, do Enf.º Fernando Vilares, 
Presidente da APEDT-Associação Portuguesa 
dos Enfermeiros de Diálise e Transplantação e, 
por último, embora não menos importante, do 
Prof. Dr. Martins Prata, assessor da APIR para a 
área da Diálise.

Esta Mesa Redonda teve por base o inquérito re-
alizado a nível europeu pela CEAPIR e no qual a 
APIR participou conjuntamente com mais 12 asso-
ciações europeias suas congéneres, e ainda a Nor-
ma 017/2011 emanada da DGS-Direcção Geral de 
Saúde, na sua versão definitiva e actualizada em 
Junho de 2012.
-  Efectuámos as festas de Natal em Lisboa e Coim-

bra, onde para além do convívio e dos espectácu-
los, oferecemos como habitualmente brinquedos 
às crianças presentes, inscritas para o efeito.

-  Estivemos, mais uma vez, presentes em realiza-
ções da SPN, SPT, Associações de Enfermeiros, 
Associações de Doentes, entre muitas outras.

-  Mantivemos a nossa participação como mem-

bro efectivo da CNAD, participando nas reuniões, 
com uma posição muito forte no que diz respei-
to à Qualidade de Tratamento prestado aos IRC, 
apresentando propostas que poderão contribuir 
para melhorar a sua Qualidade de Tratamento e 
de Vida.

-  Mantivemos o nosso programa sobre a Preven-
ção da Doença Renal Crónica junto da população, 
participando em Feiras, Congressos, Conven-
ções, Colóquios, Palestras e Seminários. 

-  Em Maio, participámos na Assembleia Geral da 
CEAPIR que se realizou em Vilnius, na Lituânia. 

-  Alterámos a periodicidade da Revista Nefrâmea, 
que passou de bimestral a trimestral e mantive-
mos actualizada, na medida do possível, a página 
da Net e o Blog.

2.  CONTINUAR A GARANTIR OS DIREITOS DOS IRC

 O trabalho que a APIR tem conseguido concretizar 
nas suas mais diversas actividades e com a sua 
intervenção permanente e acompanhamento a ní-
vel Regional, Nacional ou Internacional, é cada vez 
mais importante e reconhecido, junto dos Doentes 
Renais Crónicos e das diversas Entidades com res-
ponsabilidades nesta área, daí a importância de 
continuar a incentivar e a apoiar este trabalho de 
todos nós.

3. CONCLUSÃO

Podemos concluir que todas as actividades de-
senvolvidas durante o ano de 2012, quer na defesa 
dos Direitos, Interesses e Objectivos dos IRC quer, 
também, no Reforço e Consolidação Organizativa e 
Associativa da APIR, apesar de todas as vicissitu-
des, especialmente as de ordem financeira, foram 
uma vez mais ultrapassadas com o esforço de to-
dos, pelo que consideramos que os passos dados 
foram muito importantes e significativos para to-
dos nós.

Continuamos a reafirmar a nossa disposição na 
luta pela defesa dos direito dos IRC’s, tendo sem-
pre presente que todos são parte decisiva na re-
solução dos seus próprios problemas e, por isso, 
é importante intensificar cada vez mais o nosso 
trabalho junto de todos eles e dos seus familiares.

Lisboa, 24 de Março de 2013   
                                              

A Direcção Nacional
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RUBRICAS NOTAS DATAS

2012 2011
ATIVO    

Ativo não corrente    
Ativos fi xos tangíveis  20.509,78 22.906,08
  20.509,78 22.906,08
Ativo corrente    
Inventários  14.229,80 15.253,15
Adiantamentos a fornecedores  456,89 375,00
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / 
associados / membros

 63.563,72 51.632,86

Outras contas a receber  1.947,13 2.437,13
Caixa e depósitos bancários  34.344,29 18.188,58
  114.541,83 87.886,72

Total do ativo  135.051,61 110.792,80
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO    

Fundos patrimoniais    
Fundos  40.267,54 54.508,15
Reservas  10.717,98 10.717,98
Resultado líquido do período  13.025,97 (14.240,61)

Total do fundo de capital  64.011,49 50.985,52
Passivo    
Passivo não corrente    
Passivo corrente    
Fornecedores  3.437,70 6.530,56
Estado e outros entes públicos  590,73 1.538,47
Diferimentos  514,85 2.658,00
Outras contas a pagar  66.496,84 49.080,25
  71.040,12 59.807,28

Total do passivo  71.040,12 59.807,28
Total dos fundos patrimoniais e do passivo  135.051,61 110.792,80

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

2012 2011

Vendas e serviços prestados  48.848,28 56.116,30

Subsídios, doações e legados à exploração  68.133,89 58.100,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  (12.503,15) (20.857,66)

Fornecimentos e serviços externos  (43.717,15) (71.537,36)

Gastos com o pessoal  (44.794,95) (52.588,17)

Outros rendimentos e ganhos  7.282,39 21.966,08

Outros gastos e perdas  (7.816,54) (1.656,05)

Resultado antes de depreciações,gastos 
de fi nanciamento e impostos

 15.432,77 (10.456,86)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  (2.396,30) (3.783,75)

Resultado operacional (antes de gastos 
de fi nanciamento e impostos)

 13.036,47 (14.240,61)

Juros e gastos similares suportados  (10,50)  
Resultado antes de impostos  13.025,97 (14.240,61)

Resultado líquido do período  13.025,97 (14.240,61)

   O Tesoureiro

___________________________
(José Carlos Ferreira Gomes)

O Vice-Presidente                                                     

___________________________
(João Augusto da Cunha Cabete)
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos termos da alínea a) do art. 39.º (Competências) - Secção V - dos Estatutos, o Conselho Fis-
cal analisou e aprovou o Relatório de Actividades e as Contas do Exercício do ano de 2012, e 
considera-as elaboradas de acordo com os princípios contabilísticos exigidos por lei.

É seu parecer que as contas se encontram equilibradas, e que, o resultado positivo de 13.025,97 Ð 
(Treze mil e vinte cinco euros e noventa e sete cêntimos), resulta de uma  rigorosa gestão do seu pa-
trimónio fi nanceiro.
Assim, o Conselho Fiscal recomenda à Assembleia Geral, a aprovação do Relatório de Actividades e 
das Contas do Exercício do ano de 2012.

Lisboa, 24 de Março de 2013

O  Conselho Fiscal

O Presidente

___________________________
(José Carlos Rodrigues Dinis)

Relator

___________________________
(Maria Dulce Caetano Rodrigues)

Relator

___________________________
(Eduardo Simões da Maia)

RELATÓRIO TÉCNICO

Senhores Associados,

A gestão do Exercício Fiscal do ano de 2012, aqui apresentado, traduziu-se pelas operações normais e ha-
bituais em Exercícios Fiscais anteriores, não havendo a assinalar signifi cativas mudanças em termos de 
qualidade ou quantidade na forma de imputação dos custos e na realização dos proveitos.

O Resultado Líquido positivo no valor de – 13.025,97 € (Treze mil e vinte cinco euros e noventa e sete cêntimos), obtido neste 
exercício, ficou a dever-se a uma criteriosa gestão dos recursos existentes, tendo sido necessário proceder a uma acentua-
da redução nos gastos, comparativamente a exercícios anteriores, levando em linha de conta a diminuição do subsídio para 
funcionamento a da comparticipação aos projectos, atribuídos pelo INR e da diminuição do valor da quotização. 
Este resultado Líquido, pode assim considerar-se justifi cado, na medida em que se procurou o mais pos-
sível o equilíbrio entre as receitas e as despesas. Sendo tudo quanto se nos oferece dizer, propomos a sua 
aprovação nos termos legais, previstos nos nossos Estatutos e encontramo-nos à inteira disposição dos 
Senhores Associados, para todo e qualquer esclarecimento que entendam pedir-nos.

Lisboa Dezembro de 2012

   O Tesoureiro

___________________________
(José Carlos Ferreira Gomes)

O Vice-Presidente                                                     

___________________________
(João Augusto da Cunha Cabete)
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Comemorou-se no passado dia 14 de Março, o Dia 
Mundial do Rim, sob o lema “RINS PARA A VIDA, 
PARE A LESÃO RENAL AGUDA”.

Este ano, a APIR celebrou esta data em conjunto com a 
ADRNP-Associação dos Doentes Renais do Norte de Por-
tugal, com diversas iniciativas em várias cidades do país, 
nomeadamente em Lisboa, Porto, Setúbal e Coimbra.
Em Lisboa, na Praça D. Pedro IV, marcamos presen-
ça na tenda ali montada pela DIAVERUM, distribuin-
do folhetos sobre a temática da DRC, a todos os que 
ali se deslocaram para a realização de rastreios de 
prevenção das Doenças Renais. 
Participámos na Sessão Solene subordinada ao tema 
“Prevenção da Doença Renal Crónica: Dê vida aos seus 
rins” também organizada pela DIAVERUM no CCB, 
onde a APIR esteve representada pelo Vice-Presiden-
te da sua Direcção Nacional, Sr. João Cabete e onde 
também marcaram presença, representantes das 
seguintes Entidades: Ministério da Saúde, Sociedade 
Portuguesa de Transplantação, Sociedade Portugue-
sa de Nefrologia, Direcção Geral de Saúde, Associa-
ção Portuguesa de Enfermeiros de Diálise e Trans-
plantação, entre outros. Também representados pelo 
Vice-Presidente, João Cabete, estivemos no Hospital 
Beatriz Ângelo, em Loures, no debate promovido pelo 
Serviço de Nefrologia deste Hospital, sobre as opções 
na terapêutica da doença renal crónica avançada, com 

particular ênfase na diálise e na terapêutica paliativa.
A convite da Sociedade Portuguesa de Transplantação, 
estivemos também presentes no Museu da Electrici-
dade, através do nosso dirigente Prof. Joaquim Curto, 
para o lançamento da 3.ª fase da Campanha “Doar um 
rim faz bem ao coração”. 
No Porto, a ADRNP esteve junto à Câmara Municipal da 
Maia, realizando igualmente rastreios de prevenção das 
Doenças Renais, com medição da Glicémia e da Tensão 
Arterial e distribuindo folhetos sobre esta temática. 
Em Setúbal, na Praça do Bocage, tivemos uma tenda 
montada, igualmente para a realização de rastreios a 
todos os que ali se deslocaram. Esta acção teve a cola-
boração de 4 enfermeiras estagiárias da ESEL-Escola 
Superior de Enfermagem de Lisboa e foi coordenada 
pelos Dirigentes e Colaboradores da Delegação Regio-
nal do Sul da APIR, que efectuaram a distribuição dos 
folhetos da prevenção. 

A reportagem das comemorações realizadas em Coim-
bra, encontra-se nas páginas da Delegação Regional 
Centro, nesta Revista
Para encerramento das comemorações, realizou-se 
no dia 17 de Março, pelas 15 horas, no Salão Nobre 
do Instituto Superior Técnico em Lisboa, um Concerto, 
desta feita pela Banda de Música da Força Aérea
A Banda, dirigida pelo Maestro Capitão António Rosa-
do interpretou várias obras do seu vasto reportório e a 
sala, que se encontrava praticamente esgotada, aplau-
diu vivamente a actuação da Banda.

DIA MUNDIAL DO RIM 2013 
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A APIR esteve representada pelo vice-presidente 
João Cabete e pelo segundo secretário da Di-
recção Nacional Paulo Zoio, nos passados dias 

15 a 17 de março, na Assembleia Geral da CEAPIR que 
decorreu em Volendam, na Holanda.  
Ao contrário dos anos anteriores, este ano, a APIR es-
teve representada no grupo de jovens através da Cátia 
Maia, uma jovem transplantada e cujo relato da expe-
riência poderá ser lido nesta revista. O primeiro dia 
de trabalhos foi dedicado a um ciclo de apresentações 
organizadas pela associação anfi triã, a associação ho-
landesa de doentes renais (NVN – Nierpatiënten Vere-
niging Nederland), que pretendiam dar a conhecer o 
panorama do tratamento da doença renal na Holanda. 
Paulo Zoio efectuou também uma breve apresentação 
dos resultados da mesa redonda, que teve lugar em 
novembro de 2012, na sede da Ordem dos Médicos, 
que contou com a participação da SPN, do Colégio de 
Nefrologia da Ordem dos Médicos, da APEDT da CNAD 
e da DGS, e cuja organização, que esteve a cargo da 
APIR, foi o corolário do estudo europeu desencadeado 
pela CEAPIR em vários países e que tinha como prin-
cipal objectivo chamar a atenção para as desigualda-
des no acesso à informação ao doente em pré-diálise. 
As apresentações encontram-se disponíveis no web-
site da APIR (www.apir.org.pt).
Na assembleia geral, a comissão executiva cessan-
te apresentou o relatório de actividades relativo ao 
ano de 2012, que incluiu a participação na conferên-
cia anual da IFKF (International Federation of Kidney 
Foundations), a participação em inúmeras reuniões 
da KH4L (Kidney Health for Life) e a apresentação, no 
Parlamento europeu, por Mark Murphy e Lars Eng-

berg, vice-presidente e secretário da CEAPIR, dos re-
sultados do estudo europeu organizado pela CEAPIR, 
e cujos resultados foram amplamente divulgados nos 
países membros. Pretendeu-se com esta apresentação 
junto deste importante órgão da União Europeia exercer 
lobby em favor da causa da doença renal e, em particu-
lar, para as desigualdades que atravessam os países 
europeus no que ao tratamento dialítico diz respeito.
A associação holandesa de doentes renais, anfi triã do 
evento, integrou, juntamente com outras associações 
escandinavas, um grupo que apresentou propostas de 
alterações estatutárias da CEAPIR. 
Não se tendo chegado a acordo acerca das altera-
ções, fi cou decidido criar um grupo de trabalho, com 
o objectivo de delinear as alterações estatutárias da 
CEAPIR e que envolverá não apenas as associações 
escandinavas, mas também representantes de outros 
países europeus. A APIR propôs-se integrar este gru-
po de trabalho, através do seu representante Paulo 
Zoio. A assembleia geral foi ainda marcada pela elei-
ção do novo comité executivo, para o próximo triénio. 
Assim, Nadine Stohler, a representante suiça, foi re-
eleita no cargo de presidente e Mark Murphy, repre-
sentante irlandês, reeleito como vice-presidente. Lars 
Skar, representante norueguês, foi eleito como vice-
presidente, Ray Mackey, representante do Reino Uni-
do, foi eleito como secretário e Christian Frentzel, re-
presentante alemão, foi reeleito como tesoureiro. Por 
fi m, o renovado site da CEAPIR (www.ceapir.org), cuja 
remodelação teve a colaboração da IKA (Irisk Kidney 
Association), foi apresentado aos representantes.

Paulo Zoio

APIR NA REUNIÃO ANUAL DA CEAPIR
EM VOLENDAM - HOLANDA

CONFERÊNCIA DE JOVENS EUROPEUS DA CEAPIR 

Tomei conhecimento deste Encontro através do 
Facebook da Criança Rim e não hesitei, mos-
trei logo o meu interesse em participar através 

da APIR.
Entre vários candidatos fui selecionada, nunca antes 
me tinha acontecido algo deste género, quando rece-

bi a notícia fi quei muito contente com a oportunidade 
que me foi dada. 
Em Volendam fomos recebidos por todos os partici-
pantes do Encontro da CEAPIR e, depois dos cumpri-
mentos, seguimos para o hotel onde se realizaria o 
jantar. Foi um momento de grande convívio, onde fi z 
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logo uma amizade, que penso ser para a vida, com a 
Shashi Patel, da delegação do Reino Unido. 
A conversa fl uiu naturalmente e partilhámos as nossas 
histórias enquanto doentes renais, eu já transplanta-
da, e ela ainda em hemodiálise, depois de ter perdido 
um rim transplantado, por negligência médica. Hoje 
em dia a Shashi está a passar por um momento de 
refl exão, visto que o marido dela está disposto a dar-
lhe um dos seus rins, mas ela tem as suas hesitações. 
Recebeu todo o meu apoio, tal como dos restantes 
ocupantes da mesa, para avançar com o processo. 
O dia seguinte, iniciou-se com uma série de 
workshops.
No 1.º workshop foi orador o enfermeiro Matthijs 
Zwier (consultor do Instituto Holandês para o melho-
ramento da Saúde). Matthijs foi bastante comunica-
tivo com o grupo e foram partilhadas formas de lidar 
com a doença, com os médicos, com a medicação e 
com a vida. 
De seguida foi a vez da Sara Cok, participante destes 
encontros já há vários anos. Sara explicou, aos novos 
participantes, no que consiste o grupo Youth in Action 
(Jovens em Acção). Falou do que se tem feito em con-
tinuidade dos encontros europeus anteriores, que in-
felizmente tem sido muito pouco. Falou-se do site da 
CEAPIR, que não sofre actualizações, relativamente 
a estes encontros, desde 2009. Foi criada uma página 
de Facebook com o nome de CEAPIR youth 2.0
 (http://www.facebook.com/pages/Ceapir-Youth20/1
68718063280316?ref=ts&fref=ts) com o objectivo, de 
publicar artigos relacionados com jovens que lidam 
com a doença e de partilhar experiências. 
De tarde fomos surpreendidos com uma companhia 
de teatro, Playback Theatre Amsterdam. Esta com-
panhia é formada por 4 senhoras que vão improvi-

sando pequenas peças de acordo com as entrevistas 
feitas à plateia, e por um músico que as vai acompa-
nhando e tornando as peças muito divertidas.
 No último dia da conferência, o grupo de jovens 
juntou-se para trabalhar na construção do blog já 
planeada há algum tempo. Todos contribuímos com 
ideias para os temas principais e para a respectiva 
imagem. O blog tem como objectivo proporcionar 
uma plataforma de informação para jovens doentes 
renais, quer em hemodiálise, quer transplantados. 
Vai ter vários tópicos de interesse nomeadamente 
o que destina a partilhar experiências e histórias de 
vida. Espera-se que o blog esteja concluído no fi nal 
do mês de Abril.
No fi nal decidimos ir tirar fotos das nossas cicatri-
zes para podermos colocar no blog de forma a mos-
trar que todo o doente renal possui uma ou várias 
cicatrizes e que não temos vergonha de as mostrar. 
O objectivo é mesmo mostrar o Orgulho na nossa 
luta.
Terminadas as actividades de domingo, chegou a 
hora da despedida. Penso que ninguém tinha von-
tade de dar por terminada a reunião. Pelo menos eu 
não queria. Gostei de todos os participantes foram 
todos muito simpáticos e acolhedores, a minha von-
tade era fi car mais um ou dois dias. 
Espero poder continuar a colaborar com a APIR e a 
participar em iniciativas deste género. Estarei sem-
pre disponível para ajudar pessoas, sejam elas be-
bés, crianças, jovens e adultos, a ultrapassar os obs-
táculos que surgem com a doença. Espero sincera-
mente que a minha participação tenha sido de acordo 
com o que a APIR esperava de mim. 
Mais uma vez, Obrigada. 

Cátia Gil Maia
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Pela primeira vez a APIR fez-se representar, 
através do 2º secretário Paulo Zoio, numa con-
ferência organizada pela International Kidney 

Cancer Coalition (Aliança Internacional das associa-
ções de cancro renal - www.ikcc.org), a terceira desde 
que as associações de doentes com cancro renal de 
todo o mundo decidiram unir-se para partilhar experi-
ências num encontro anual. A 3ª conferência da IKCC, 
que teve lugar em Londres, entre 11 e 13 de abril, con-
tou com a presença de representantes de 22 países 
de todo o mundo. Os testemunhos apresentados por 
doentes ‘sobreviventes’, como carinhosamente são 
tratados, os problemas relatados no diagnóstico ini-
cial da doença bem como no follow-up de doentes ne-
frectomizados, nomeadamente o surgimento de me-
tástases ósseas e cerebrais tardias, a difi culdade dos 
doentes em acederam a qualquer tipo de informação 
acerca da doença e/ou tratamentos sensibilizaram o 
representante da APIR, que estabeleceu alguns con-
tactos com associações de doentes com cancro renal, 
nomeadamente com a alemã e a holandesa, no senti-
do de obter ajuda para a criação de um grupo de apoio 
a doentes portugueses com cancro renal no seio da 
APIR, tendo já sido estabelecidos os primeiros con-
tactos a nível Nacional. A representante da associação 

Das Lebenshaus (associação alemã de doentes com 
cancro renal), Berit Eberhardt, demonstrou total dis-
ponibilidade em fornecer o muito material informativo 
que dispõem, em língua alemã, por forma a que nos 
seja possível traduzir e difundir, nomeadamente atra-
vés do website da APIR.
De sublinhar que em Portugal, aliás na penínsu-
la Ibérica, não se encontra constituído qualquer 
grupo de apoio a doentes que padecem de cancro 
renal, sendo muito escassa a informação existente 
em língua portuguesa que permita ajudar os doen-
tes a quem é diagnosticado cancro renal. Tony, o 
ex-treinador e jogador do sport Lisboa e benfi ca, 
é o mais conhecido português a quem foi diagnos-
ticado cancro renal, no fi nal de maio último, tendo 
sido submetido a nefrectomia no HCVP.
De acordo com dados compilados pela Globocan 
(globocan.iarc.fr), em Portugal, no ano 2008, o can-
cro renal foi diagnosticado a 691 doentes. O can-
cro renal tem, em Portugal, uma incidência rela-
tivamente reduzida (16º, em 26 cancros listados 
na base de dados da Globocan) e uma mortalidade 
idêntica à dos cancros uterinos e orais. 

Paulo Zoio

Pode o cancro renal ser diagnosticado numa fase precoce?
Apesar de muitos cancros renais serem diagnosticados numa fase precoce, em que ainda se encontram 
confi nados ao rim, outros são diagnosticados numa fase tardia. Existem algumas razões por trás:

• Estes cancros podem tornar-se bastante grandes, sem causar dores ou outros problemas

•  Dado que os rins são órgãos que se encontram profundamente localizados no organismo, pequenos 
tumores renais não poderão ser observados durante um exame físico

• Não existem testes de rastreio para identifi car cancro renal em indivíduos sem risco acrescido

Num teste de urina de rotina, que, por vezes, faz parte de um check-up médico completo, poderá ser 
detectável pequenas quantidades de sangue na urina de algumas pessoas com cancro de células renais 
numa fase precoce. Mas este teste não é uma boa maneira de olhar para o cancro renal. Existem muitos 
outros factores, que não o cancro renal, que podem provocar hematúria (sangue na urina), incluindo 
infecções urinárias, cancro de bexiga e complicações renais benignas, com a pedra no rim. Adicional-
mente, a alguns doentes com cancro renal não é detectável sangue na urina, até que o cancro renal atinja 
dimensões assinaláveis, podendo já se ter metastatizado para outras partes do corpo.
Para mais informações acerca do cancro renal: www.cancer.org/cancer/kidneycancer

APIR NA CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DA IKCC
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Tal como nas situações de frio extremo, de que já 
aqui falámos num artigo anterior, o calor extre-
mo obriga a cuidados especiais para a população 

em geral, mas as crianças e os insufi cientes renais 
estão entre os grupos particulares de risco, pelo que 
as crianças insufi cientes renais deverão ser alvo de 
atenção por parte dos pais ou educadores. Vejamos os 
principais conselhos:
•  Para a população em geral, recomenda-se que se au-

mente a ingestão de água nas épocas de maior calor. 
No entanto para os doentes com insufi ciência renal, 
deverá ter-se em atenção as indicações do médico 
relativamente à quantidade de líquidos a ingerir, pois, 
em geral, uma criança em hemodiálise não pode 
abusar da água, enquanto que uma criança trans-
plantada deverá ingerir bastante água. De qualquer 
forma, evite bebidas com elevados teores de açúcar e 
não se esqueça que os recém-nascidos e as crianças 
pequenas não conseguem manifestar a sua sede, por 

isso mantenha-se atento e vigilante e ofereça-lhes 
água regularmente (se permitido).

•  Privilegie as refeições leves e mais frequentes, evi-
tando comidas muito condimentadas.

•  Quando andar na rua, certifi que-se que a criança uti-
liza sempre chapéu, de preferência de abas largas 
e óculos de sol com proteção UVA e UVB. Prefi ra as 
roupinhas largas, leves e frescas, de preferência de 
algodão.

•  Os bebés devem evitar a exposição direta ao sol a 
qualquer hora e as crianças mais crescidas deverão 
proteger-se na hora de maior calor. Utilize um prote-
tor solar com um índice de proteção elevado e renove 
a sua aplicação de 2 em 2 horas. Esta recomendação 
é especialmente importante para as crianças trans-
plantadas que, devido aos medicamentos imunossu-
pressores, têm maior risco de desenvolver cancro de 
pele.

•  Em casa, use menos roupa na cama e evite que o ca-
lor entre dentro da habitação, correndo as persianas 
ou portadas e mantendo o ar circulante dentro de 
casa.

•  Evite a permanência em viaturas expostas ao sol, 
principalmente nos períodos de maior calor, sobretu-
do em fi las de trânsito e parques de estacionamento. 
Se o carro não tiver ar condicionado, não feche com-
pletamente as janelas. Em caso algum deixe crianças 
dentro de veículos expostos ao sol.

Consulte estas e outras recomendações no nosso blog em: 
http://blogcriancaerim.blogspot.com

O meu nome é Marta Branco e tenho 35 anos, tenho Lúpus desde os 17 e faço hemodiálise 
desde os 18. Aos 21 fi z um transplante que durou 5 anos (a minha Mãe faleceu 6 meses após o 
transplante) e estou há 8 anos novamente à espera de um rim.
Trabalhei durante 8 anos nos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, em regime de tur-
nos, conciliando com a hemodiálise, mas era um esforço muito grande e estou reformada por 
invalidez. Se me perguntarem se é fácil, não, não é! Mas o melhor caminho que temos é a aceita-
ção, para nós próprios lidarmos melhor com a doença e termos mais qualidade de Vida. A revolta 
e negação são fases que atravessamos no início, mas que não são benéfi cas para nós.

Há que aprender a ver o outro lado da moeda, o que temos de bom na Vida, o que podemos aproveitar, beber a Vida 
gota a gota e saboreá-la. Temos a Família, os Amigos, o pôr do Sol, temos que encarar a hemodiálise como uma 
tarefa extra e que, fora dela, temos o tempo livre como qualquer outra pessoa para podermos aproveitar a Vida! 
Esta foi para mim a melhor solução encontrada para integrar a hemodiálise na minha Vida, claro que existem dias que 
não me apetece ir, mas são fases que se ultrapassam. Vou de férias para o Algarve todos os anos e faço o que sempre 
fi z, não tenham medo de arriscar, quem não arrisca com medo de perder, nunca saberá o que poderia ter ganho!
A hemodiálise faz parte da nossa Vida, mas esta não deixa de existir! Aproveitem a Vida ao máximo, dêem valor 
ao que realmente têm e sejam muito felizes!!!

VEM AÍ O CALOR!

TESTEMUNHO — MARTA BRANCO

O Criança e Rim é um grupo informal de crianças, jovens, 
pais, familiares, amigos, médicos, enfermeiros e outros 

profi ssionais de saúde que, direta ou indiretamente, 
convivem com as doenças renais.

blogcriancaerim.blogspot.com
facebook.com/crianca.rim
criancaerim@gmail.com
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DELEGAÇÃO 
REGIONAL DO SUL

Presidente: 
JOÃO AUGUSTO CUNHA CABETE
Sede Social: Av. 5 Outubro, Edifício Bocage,
148-4.ºL - 2900-309 SETÚBAL
Tel./Fax: 265 525 527
E-mail: setubal@apir.org.pt

DELEGAÇÃO 
REGIONAL DO CENTRO

Presidente: 
JOAQUIM BENTO DO AMARAL
Sede Social: Rua de Montarroio, 53 - R/c
3000-287 COIMBRA
Tel.: 239 828 277 Fax: 239 841 768
E-mail coimbra@apir.org.pt

NÚCLEO 
LOCAL DE LISBOA

Coordenação: 
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA MOTA
RUTE RAFAELA J. CARROLA
SEDE NACIONAL
Tel.: 218 371 654 Fax: 218 370 826
E-mail: apir@apir.org.pt

porta-voz dos dialisados e transplantados renais
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ACTIVIDADES DA DELEGAÇÃO
REGIONAL DO CENTRO

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO RIM

A Delegação Regional do Centro, esteve mais uma 
vez envolvida nas comemorações do Dia Mundial do 
Rim, realizadas no dia 14 de Março.

Dias antes, foram distribuídos nalgumas Farmácias e Cen-
tros de Saúde, folhetos alusivos à prevenção da doença re-
nal crónica, pelos elementos locais abaixo mencionados:
- José J. Marques e Carlos Bizarro – Coimbra
- Eduardo Maia – Aveiro
-  Ana Isabel – Carregal do Sal, C. Senhorim, Cabanas 

de Viriato e Nelas.
- Adelaide Torres – Anadia
Quer nos Centros de Saúde, quer nas Farmácias tive-
mos uma óptima recepção, tendo-nos sido solicitado 
que mantivessemos esta iniciativa todos os anos.Com 
a colaboração da Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra, foi também efectuado um rastreio da tensão 
arterial e glicémia, para o que foi instalada na Praça 8 
de Maio, junto à Câmara Municipal, uma tenda cedida 
por um Grupo de Escuteiros, bem como mesas e ca-
deiras disponibilizadas pela Casa da Cultura, onde es-
tiveram durante todo o dia, até por volta das 17 horas, 
vários Estagiários de Enfermagem, acompanhados de 
2 Professoras, atendendo umas centenas de pessoas 
que se mostraram muito satisfeitas pela boa forma-
ção do pessoal de enfermagem.

Como tem sido habitual em anos anteriores, as come-
morações foram encerradas na Quinta das Lágrimas 
a partir das 18 horas, tendo decorrido uma palestra 
sobre o tema “Toxicidade dos Medicamentos, causa da 
lesão renal crónica”.
Os Drs. Mário Campos, Armando Carreira e o Prof. Dr. 
Rui Alves, organizadores deste evento, deram as boas 
vindas a todos os participantes, fazendo uma breve in-
trodução sobre o tema.
Intervieram também neste debate os especialistas:
Dra. Patrícia Cotovia – Perspectiva Fisiopatológica,
Dr. Luís Rodrigues – Perspectiva Clínica,
Dr. José Augusto Simões – Medicina G. Familiar, colocan-
do em destaque uma melhor comunicação entre Centro 
de Saúde e os Serviços de Nefrologia dos Hospitais.
O Prof. Dr. Rui Alves, Regente da disciplina de Nefrologia 
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 
entregou prémios às alunas melhores classifi cadas na 
disciplina de Nefrologia do 5 ano.
Neste dia Mundial do Rim foi também salientado, que 
depois da junção dos dois hospitais, o serviço de Nefro-
logia do CHUC é considerado um dos maiores da Euro-
pa, como evidenciam os números abaixo mencionados:
- 14.073 sessões de hemodiálise;
- 12.887 consultas externas;
- 1.433 doentes saídos do internamento;
- 2.200 doentes que passaram pela diálise;
- 119 doentes transplantados;
- 140 Profi ssionais em exercício.
A nossa Associação esteve representada pelo Pre-
sidente da Delegação Regional do Centro, Joaquim 
Amaral e pelo Colaborador José Carlos Bizarro, que 
agradeceram o respectivo convite.

A Direcção da Delegação  Regional Centro da APIR

Praça 8 de Maio – Coimbra
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VISITA À NEPHROCARE - UNIDADE DE COIMBRA

A Delegação Regional do Centro, dando segui-
mento às actividades a desenvolver durante 
o corrente ano, efectuou uma visita ao Centro 

de Diálise NephroCare situado na zona da Pedrulha-
Coimbra durante os dias 13 e 14 de Março.
No primeiro dia estiveram presentes Joaquim Ama-
ral e José Carlos Bizarro e, no segundo Joaquim 
Amaral e José Joaquim Marques.
Fomos recebidos na parte da manhã pelo Director da 
área, Luís Vilares e pela Enfª. Chefe Alexandra Sea-
bra, com quem tivemos uma longa e amável conversa 
sobre o tratamento dos doentes, bem como sobre o 
equipamento de hemodiálise existente naquele Cen-
tro. Na parte da tarde tivemos uma pequena reunião 
com o Director Clínico, Dr. Pedro Maia.
O Centro tem neste momento 162 doentes em trata-
mento. Possui 38 monitores de Alto fl uxo, tendo ainda 
2 monitores de reserva.
Quanto ao contacto com os doentes dentro da sala, 
por determinação superior, tal não é possível, para 
que durante o tratamento o doente não seja incomoda-
do por estranhos ao serviço, no entanto podemos fazê-
lo na sala de espera, com toda a liberdade para os ouvir 
sobre o tratamento e os seus problemas sociais.
Falaram-nos sobre a suspensão dos lanches não se 
tratando dum caso de custos, mas sim por outras ra-
zões e para colmatar essa falta, existem agora na sala 
de espera destinada aos doentes, duas máquinas com 

produtos alimentares e bebidas a preços baixos.
Ainda sobre o comportamento dos doentes, no que 
respeita ao ligar e desligar dos mesmos às máquinas, 
existem alguns atritos, havendo sempre quem queira 
ser o primeiro. Esta situação causa alguns embaraços 
pelo que já se tentou resolver o problema através do 
diálogo entre todos, mas, na verdade, tal ainda não foi 
conseguido.
No fi nal da visita, agradecemos em nome da Asso-
ciação toda a colaboração que nos foi prestada pelo 
Director da área, Direcção Clínica, Enf.ª Chefe e 
Pessoal Administrativo.

A Direcção da Delegação Regional Centro da APIR

Entrevista com o Dr. Pedro Maia

VISITA À DIAVERUM - UNIDADE DE AVEIRO

A Delegação Regional do Centro através do nos-
so colega Eduardo Maia realizou uma visita ao 
Centro de Hemodiálise Diaverum-Unidade de 

Aveiro, nos dias 11 e 12 de Abril passado.
Foi efectuado o contacto com os doentes deste Centro, en-
quanto realizavam o seu tratamento dialítico, aproveitan-
do para colocar ao nosso colega as suas dúvidas quer em 
relação ao tratamento, quer quanto ao transplante.
Eduardo Maia teve igualmente um encontro com o Direc-

tor Clinico Dr. Fernando Macário que prestou todos os es-
clarecimentos quanto ao funcionamento do Centro, tanto 
nos turnos de dia como em relação ao turno nocturno.
Foram efectuados 4 novos sócios nesta visita.
A APIR agradece o apoio prestado quer pelos Clinicos 
de serviço, quer pelo pessoal de Enfermagem, Admi-
nistrativo e de Acção Médica.

A Direcção da Delegação Regional Centro da APIR
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VISITA AO CENTRO DE DIÁLISE “BEIRODIAL”

VISITA À NEPHROCARE - UNIDADE DA GUARDA

A Delegação Regional do Centro realizou nos dias 
13 e 14 de Maio a visita ao Centro de Diálise 
“Beirodial” em Mangualde, estando presentes 

Joaquim Amaral e Ana Isabel no primeiro dia, e no 
segundo, Ana Isabel e Carlos Bizarro.
A Directora Clínica Dra. Ana Galvão, esclareceu-nos 
sobre o funcionamento deste Centro, salientando a 
boa qualidade dos monitores, dando-nos autorização 

para falarmos com os doentes dentro das salas, tendo 
sempre em atenção a sua privacidade e vontade.
Como era dia de reunião mensal da Administração e 
Direcção Clínica, tivemos também a oportunidade de 
cumprimentar os Sócios Dr. Henrique Gomes e Mário 
Campos, a quem aproveitámos para agradecer a dis-
ponibilidade dos serviços para mais esta nossa visita.
O nosso contacto com os doentes foi muito proveitoso, 

Dando seguimento ao nosso plano de actividades, 
no que respeita a visitas a Centros de Diálise, Jo-
aquim Amaral e Carlos Bizarro deslocaram-se à 

Cidade da Guarda nos passados dias 16 e 17 de Abril, para 
visitar e contactar com os doentes da Nephrocare Guarda.
Este Centro de diálise encontra-se localizado à entrada 
da cidade e as suas instalações são de construção mo-
derna, com um bom parque de estacionamento para as 
viaturas.
Fomos amavelmente recebidos pelo Director da área Sr. 
José Ricardo e pelo Enf.º Chefe Rui Cruto que, depois de 
longo diálogo sobre o funcionamento deste centro, nos 
mostraram as instalações e o equipamento de trata-
mento de águas, que recentemente foi substituído, por 
outro mais moderno.
Informaram ainda que iam colocar na sala reservada aos 
doentes, uma máquina automática para fornecimento 
de bebidas e produtos alimentares a custo reduzido.
Tivemos uma pequena reunião com a Directora Clínica, 
Dra. Tânia Sousa e o Sr. José Ricardo, que nos informa-
ram que os doentes deste centro têm um tratamento de 
alta qualidade, visto as máquinas existentes no mesmo, 
serem de tecnologia avançada.
Neste momento o centro tem 97 doentes em tratamen-
to hemodialítico, com um total de 30 monitores de alto 
fl uxo, mais 4 de reserva.
Fazem tratamentos 2 doentes positivos “B” e 5 “C”. A 
média de transplantes é de 4 por ano.
Joaquim Amaral teve ainda uma conversa com a Assis-

tente Social, que lhe deu alguns esclarecimentos sobre 
as dúvidas que colocou.
Conforme instruções recebidas, o nosso contacto com 
os doentes foi feito na sala de espera, não tendo recla-
mações por parte destes, a não ser o facto de ter sido 
retirado o lanche que, para muitos deles era um com-
plemento para uma melhor alimentação.
Conforme podemos constatar a maioria dos doentes é 
de idade avançada, rondando a média pelos 70 anos, al-
guns deles com bastantes difi culdades de mobilidade.
No fi nal da visita agradecemos em nome da APIR ao Di-
rector da área a maneira cordial como fomos recebidos, 
tendo este mostrado todo o interesse em que efetuás-
semos uma visita ao novo Centro de Diálise da Covilhã, 
convite que aceitámos, com a promessa de que breve-
mente seria formalizado o pedido.

A Direcção da Delegação Regional Centro da APIR

Entrevista com Dra. Tânia Sousa
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porque todos nos receberam com muita cordialidade, 
fazendo-nos sentir as suas difi culdades e anseios, 
quer a nível da sua doença, quer no tempo de espera 
para transplante, quer mesmo, em alguns casos, so-
bre as suas difi culdades económicas.
Com esta visita e, depois de darmos a saber que a 
nossa Associação existe para apoio social e defesa 
dos interesses dos doentes IRC, inscreveram-se, 
como sócios, seis doentes.
Este Centro tem uma ocupação de 107 doentes, pos-
suem 24 monitores “Fresénius”, e mais 5 de reserva, 
sendo todos de alto fl uxo. Tem 35 doentes diabéticos 
e a média de transplantes ronda os 2 a 3 anos.
Os hospitais de apoio são os CHUC e AST-Viseu, sendo 
os acessos vasculares realizados em Coimbra, na Sanfi l.
No fi nal da visita agradecemos todo o apoio que nos 

foi prestado quer pelos Médicos de Serviço, quer pelo 
pessoal de Enfermagem, Auxiliares de Acção Médica 
e funcionárias Administrativas.

A Direcção da Delegação Regional Centro da APIR

VISITA À DIAVERUM-UNIDADE DA FIGUEIRA DA FOZ

A Delegação Regional do 
Centro realizou uma visita 
à Clinica de Hemodiálise 

“Diaverum – Unidade da Figuei-
ra  da Foz” nos dias 6 e 7 de Maio, 
estando presentes nestes con-
tactos, Joaquim Amaral e Carlos 
Bizarro no primeiro dia e Lurdes 
Pais e Carlos Bizarro no segundo.
Fomos recebidos pelo Clínico de 
serviço neste Centro, que nos 
deu as boas vindas e nos infor-
mou que poderíamos contactar 

os doentes na sala de espera.
Tivemos igualmente a colabora-
ção do pessoal de Enfermagem, 
Administrativo e Auxiliares de 
Acção Médica.
No contacto tido com os doentes, 
todos se mostraram receptivos à 
nossa visita, expondo-nos todos 
os seus problemas, salientado 
o longo tempo de espera por um 
transplante, os problemas com os 
transportes e, ainda nalguns ca-
sos as difi culdades económicas.

Aproveitamos para distribuir fo-
lhetos e brochuras relacionados 
com a Doença Renal Crónica e, 
oferecemos os serviços da nossa 
Associação.
Este Centro está equipado com 
29 monitores Fresénius 4008H e 
4008S, tendo ainda 2 de reserva.
Utilizam hemodiálise de alto fl u-
xo e presentemente têm 105 do-
entes em tratamento, a maioria 
dos quais de uma idade bastante 
avançada.
O apoio a nível hospitalar é efec-
tuado pelos CHUC.
Não tivemos oportunidade de fa-
lar com o Director Clínico Dr. Luís 
Freitas, mas como faz consultas 
de nefrologia nos CHUC, iremos 
contactá-lo, oportunamente.
Em nome da Apir agradecemos 
todo o apoio que nos foi prestado 
durante a nossa visita. 

A Direcção da Delegação Regiona
l Centro da APIR

Aspecto da Sala de Espera

Aspecto da Sala de Espera
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ACTIVIDADES DA DELEGAÇÃO
REGIONAL DO SUL

VISITA À NEPHROCARE-UNIDADE DO MONTIJO

Nos passados dias 29 e 30 de Abril, uma repre-
sentação da Delegação Regional do Sul da 
APIR, composta pelo Presidente, João Cabe-

te pelo Tesoureiro, Carlos Quendera e pela Secretá-
ria Dulce Rodrigues, visitou a Clínica da Nephrocare 
do Montijo.
Fomos amavelmente recebidos pelo Enfº. Chefe 
Antero Matos, pelo Director Clinico da unidade, Dr. 
Teixeira de Sousa, e pelo Director de área, Sr. Paulo 
Rodrigues, com quem conversámos demoradamen-
te sobre os vários temas, ligados ao tratamento da 
DRC, especialmente os assuntos relacionados com 
esta clínica.
Neste sentido, tomámos conhecimento que actual-
mente estão 85 doentes em tratamento, sendo que 
43 são do sexo masculino e 42 do sexo feminino e a 
média de idades é de 67 anos. Os tratamentos reali-
zam-se em 16 monitores Fresenius 5008. 
Existe 1 doente “C” positivo que efectua o seu trata-
mento com monitor dedicado. Todos os doentes fa-
zem hemodiafi ltração. Os hospitais de referência são 
o Hospital de S. Bernardo em Setúbal, e o Hospital 
Garcia de Orta em Almada, onde são colocados os 
cateteres iniciais e onde é efectuada a primeira fístu-
la, as seguintes, ou revisões em caso de necessida-
de, são efectuadas no centro de acessos vasculares 
da Fresenius, no Lumiar. 65% dos doentes são por-
tadores de fístula artério venosa, 20% de próteses e 
15% de cateteres tunelizados. Actualmente, 25% dos 
doentes são diabéticos.
A percentagem de mortalidade nesta clinica foi de 
15% (12 doentes falecidos) no ano de 2012.
 O corpo clínico actual, é composto por 3 Médicos Ne-
frologistas, Director Clínico incluído, e três Clínicos 
de várias especialidades. A equipa de Enfermagem 
é constituída por 14 Enfermeiros, incluindo o Enf.º 

Chefe, sendo que 4 destes Enfermeiros estão a tem-
po inteiro na clínica. As consultas com o nefrologis-
ta realizam-se 3/4 vezes por ano. Em 2012 não foi 
transplantado qualquer doente, e encontram-se 15 
em lista activa para transplante. 
Existe 1 Dietista, e 1 Assistente Social que visita a clíni-
ca regularmente. Os doentes são, na sua grande maio-
ria, transportados por corporações de Bombeiros.
Esta clinica encontra-se neste momento em melho-
res condições do que aquando da nossa ultima visita, 
especialmente a sua central de aguas que foi total-
mente renovada, existindo ainda algumas áreas que 
são demasiado exíguas para uma maior comodidade 
dos seus utentes.
Queremos fi nalmente agradecer a forma amável 
como fomos recebidos pelos nossos interlocutores, 
bem como por todo o pessoal que trabalha nesta clí-
nica, para todos o nosso agradecimento.  

A Direcção da Delegação 
Regional do Sul da APIR 

Membros da Delegação Regional Sul com o Director Clínico e Enf. Chefe
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VISITA À NEPHROCARE-UNIDADE DE ÉVORA

Dando continuidade às vi-
sitas que temos vindo a 
realizar a várias clínicas 

de diálise espalhadas pelo país, 
uma representação da Delegação 
Regional do Sul da APIR, compos-
ta pelo Presidente, João Cabete 
pelo Tesoureiro, Carlos Quendera 
e pelo Colaborador da Delegação 
Carlos Alves, visitou a Clínica Ne-
phrocare-Unidade de Évora, nos 
dias 08 e 09 de Maio. Esta clinica é 
uma das mais recentes unidades 
em funcionamento da Fresenius, 
possuindo uma infraestrutura 
digna de uma clinica modelo para 
este tipo de tratamento.
O Dr. João Aniceto, Director Clini-
co da unidade o Enfº. Chefe Joa-
quim Cardoso, e o Director de área 
da Fresenius, Sr. Paulo Rodrigues, 
receberam-nos com toda a cor-
dialidade, tendo o Dr. João Ani-
ceto conversado demoradamente 
connosco sobre diversos temas, 
ligados ao tratamento da DRC, em 
especial os relacionados com esta 
clínica.
Nesta unidade, instalada num edi-
fício construído de raíz e composto 
de uma única sala de diálise, estão 
actualmente em tratamento 133 
doentes, sendo que 73 são do sexo 
masculino e 60 do sexo feminino e 
a média de idades é de 72,5 anos, 
sendo que 100 destes doentes têm 
mais de 65 anos de idade.
Os tratamentos realizam-se em 
28 monitores Fresenius 5008. To-
dos os doentes fazem hemodiafi l-
tração on-line.
O Hospital de referência é o Hos-
pital de Évora, existindo uma par-
ceria entre o mesmo e a clinica de 

diálise para que o Hospital efectue 
as angiografi as de intervenção, 
sendo os primeiros acessos vas-
culares para entrada em hemo-
diálise efectuados no Centro do 
Lumiar da Fresenius. 56,4% dos 
doentes são portadores de fístula 
artério venosa, 32,3% de próteses 
e 11,3% de cateteres tunelizados.
Actualmente, 33,1% dos doentes 
são diabéticos. A percentagem de 
mortalidade nesta clinica foi de 
4,46% em 2012, muito abaixo da 
média nacional, não tendo o Dr. 
João Aniceto grande explicação 
para o sucedido.
 O corpo clínico actual, é compos-
to por 5 Médicos Nefrologistas, 
Director Clínico incluído, e 6 Clí-
nicos de várias especialidades, 
sendo 2 internistas da especia-
lidade de nefrologia. A equipa de 
Enfermagem é constituída por 32 
Enfermeiros, Enfº Chefe incluído, 
sendo que, 6 destes Enfermeiros 
estão a tempo inteiro na clínica. 

As consultas com o nefrologista 
realizam-se 2 vezes por ano. 
Em 2012 foram transplantados 2 
doentes e no fi nal do ano estavam 
em lista activa para transplante 
14. Porém, já em 2013 foram 3 do-
entes transplantados.  
Existe 1 Dietista e 1 Assistente So-
cial a nível regional que visitam a 
clínica com alguma regularidade.
Os doentes são na sua grande 
maioria, transportados por cor-
porações de Bombeiros, em via-
turas de transporte de doentes, à 
excepção de alguns doentes per-
tencentes à ADSE que continuam 
a utilizar o táxi.
Queremos fi nalmente agradecer 
a forma amável como fomos rece-
bidos pelos nossos interlocutores, 
bem como por todo o pessoal que 
trabalha nesta clínica, para todos 
o nosso agradecimento.  

A Direcção da Delegação Regional 
do Sul da APIR 

Aspecto geral da moderna sala de diálise deste centro de Évora

APIR 165.indd   25 13/06/19   23:20



NEFRÂMEA ACTIVIDADES DA APIR

Abril/Maio/Junho 201326

AAPIR realizou no passado dia 21 de Abril, na 
sua sede em Chelas, Lisboa, uma acção de 
Formação para Dirigentes que teve como ob-

jetivo principal a formação dos actuais quadros Di-
rigentes, bem como dos novos que já se encontram 
a colaborar connosco, para além de todos aqueles 
que se juntaram a nós, cujo número, bastante razo-
ável, excedeu todas as nossas expectativas.
Neste sentido, o nosso principal objectivo que con-
sistia na possível renovação dos actuais quadros Di-
rigentes, em virtude deste ser um ano de Eleições, 
foi totalmente cumprido. 
Outro dos grandes objectivos desta iniciativa era, 
sem dúvida, debatermos os novos desafi os que se 
avizinham e tentarmos obter respostas para todas 
as solicitações futuras que nos esperam.
Esta Associação terá que, num futuro muito pró-
ximo, dar um salto quantitativo e qualitativo nesta 

nossa área de intervenção, a Insufi ciência Renal 
Crónica, criando para isso interlocutores válidos na 
integração plena em todos os grupos de trabalho 
que a nós, IRC, digam respeito, razão pela qual esta 
acção de formação foi bastante importante para to-
dos.
A APIR quer deixar aqui um agradecimento muito 
especial, ao Prof. Dr. Martins Prata - nefrologis-
ta, às Dras. Rita Calha e Isabel Castro - dietistas, 
e também à Dra. Ester Lage – técnica de serviço 
social, pelos esclarecimentos prestados e pela sua  
disponibilidade, sem a qual não teria sido possível a 
realização deste evento.
Devido á extraordinária receptividade desta nossa 
iniciativa, é muito provável que venhamos a realizar 
acções de formação idênticas, agora noutras loca-
lidades do País.

A Direcção

ACÇÃO DE FORMAÇÃO        
PARA DIRIGENTES DA APIR
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Realizou-se no passado dia 12 de Maio pelas 14 
horas, na sede da APIR, mais um Workshop 
no âmbito da temática Dicas e Truques na Co-

zinha e subordinado ao tema “Potássio na Dieta: Como 
Evitar ou Reforçar?” e contou com a presença de di-
versos IRC e seus familiares.
Do programa, destacamos as presenças do Dr. Artur 
Mendes, Nefrologista do Hospital de Santa Cruz, das 
Dietistas Dra. Isabel Castro e Dra. Rita Calha (autoras 
do NUTRenal), e do Chef Fábio Bernardino, que nos 
apresentaram os seguintes temas:
Potássio – Qual a sua importância? 
• O que é o Potássio? Qual a sua função?
• Porquê o reforço ou restrição de Potássio?

Este tema foi apresentado pelo Dr. Artur Mendes que 
explicou pormenorizadamente todo o mecanismo de 
regulação do potássio no nosso organismo, tendo sa-
lientado os prejuízos que advêm pelo consumo em ex-
cesso, na alimentação diária de um IRC, de alimentos 
ricos em potássio, explicando as causas nocivas para 
os mesmos, quando não são tomadas as devidas pre-
cauções na ingestão, em quantidades não recomendas, 
de alguns alimentos reicos neste mineral.
Após esta apresentação foi a vez da Dietista, Dra. Rita 
Calha em colaboração com a Dra. Isabel Castro fala-
rem sobre:
Potássio – Em que alimentos? 
•  Alimentos ricos, moderados e pobres em potássio
• Equivalências em Potássio
• Métodos de espoliação de potássio

Estes temas foram desenvolvidos de forma exausti-
va e bastante completa, com a apresentação de vá-
rias tabelas de alimentos e respectivos valores de 
potássio, foi inclusivamente feita a demonstração, 
in loco, dos valores de potássio existentes em várias 
porções de oleaginosas, para que os presentes ti-
vessem a sensibilidade das quantidades exatas das 
mesmas.
Após esta apresentação realizou-se um pequeno inter-
valo para coffe breack.
A parte fi nal foi, mais uma vez, totalmente preenchi-
da pelo excelente trabalho do Chef Fábio Bernardino, 
que confeccionou uma sopa e uma sobremesa, du-
rante a qual teve sempre a preocupação de espoliar a 
maior quantidade de potássio existente nos diversos 

alimentos que integravam a confecção quer da sopa 
quer da sobremesa. 
Durante a preparação  e confecção destas receitas, o 
Chef foi dialogando com todos os presentes, a fi m de 
que estes conhecimentos fossem facilmente assimila-
dos e, no fi nal, estas duas receitas, a sopa e a sobreme-
sa, foram distribuídas a todos os presentes, que foram 
unânimes em afi rmar que, apesar da espoliação do 
potássio (legumes e fruta estiveram bastantes horas 
mergulhados em água) estavam ambas deliciosas. 
A APIR agradece a todos os que se dignaram estar pre-
sentes neste segundo Workshop, não esquecendo o ex-
celente contributo dos palestrantes, Dr. Artur Mendes, 
Dra. Isabel Castro, Dra. Rita Calha, Chef Fábio Bernar-
dino, e do apoio prestado pela Nutrícia, que patrocinou 
este evento.

A Direcção

2.º WORKSHOP SOBRE ALIMENTAÇÃO
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ENCONTRO RENAL 2013

Embora não tendo estado presentes no Encontro Renal deste ano, que se realizou de 10 a 13 do passado 
mês de Abril, não queremos deixar de apresentar aos nossos leitores alguns gráfi cos representativos 
dos dados globais do ano de 2012, referentes ao tratamento substitutivo renal,  na doença renal crónica 

estadio V, em Portugal, apresentados no referido Encontro. 

No passado dia 13 de Maio, a APIR, represen-
tada pelo seu Vice-Presidente João Cabete 
e pelo assessor para a área da nefrologia, 

Prof. Dr. Martins Prata, reuniu com o Director Ge-
ral da Saúde Dr. Francisco George, estando também 
presentes o Dr. Alexandre Diniz, Director do Departa-

mento da Qualidade na Saúde e o Dr. Miguel Rodri-
gues da Divisão de Gestão da Qualidade, do mesmo 
Departamento da DGS.  
Ao solicitar esta reunião, a APIR tinha como objecti-
vo principal alertar e sensibilizar o Sr. Director Geral 
para a contribuição que esta Associação tem vindo 

O relatório completo do Gabinete de Registo da SPN pode ser consultado no nosso website: www.apir.org.pt

APIR REÚNE COM A DGS
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a dar no campo da intervenção técnica, (intervenção 
técnica essa, que só foi possível graças á colabora-
ção do Prof. Dr. Martins Prata) nas várias reuniões 
em que participamos activamente, quer contribuindo 
para elaboração fi nal do questionário SATHEMO, que 
permite á DGS, (Departamento de Qualidade) avaliar 
o grau de satisfação dos doentes nas clinicas de di-
álise, quer ainda nas reuniões preparatórias da revi-
são da norma sobre metas e objectivos a atingir nos 
tratamentos de diálise. Esta nova capacidade adqui-
rida pela nossa Associação, foi também salientada 
como muito positiva pelo Sr. Director Geral que se 

mostrou agradado com esta situação. 
Durante esta reunião foi ainda abordado o tema da 
prevenção da DRC, tendo a APIR manifestado inte-
resse em avançar para um projecto-piloto na área 
da referenciação precoce das doenças renais cróni-
cas, junto dos clínicos gerais nos centros de saúde e 
USF. Sobre esta nossa intenção foi-nos referido pelo 
Sr. Director Geral que incentivava a mesma, tendo-
se disponibilizado para a assinatura conjunta de um 
protocolo que, colocasse em prática, este nosso pro-
jecto.

A APIR esteve presente nestas duas reuniões 
preliminares, que decorreram sobre a égide 
da DGS, nos passados dias 8 de Março e 29 

de Maio. Estas reuniões da competência da CNAD, 
tiveram como objectivo a preparação da norma de 
substituição, que defi ne as metas e objectivos em 
diálise.
A revisão desta norma é muito importante para to-
dos os IRC, uma vez que será através da mesma que 
serão controlados os vários indicadores, de forma 
a atingirem-se as metas e objectivos respeitantes 
a determinados parâmetros que por si só defi nem 
a qualidade do tratamento prestados aos IRC nas 

clinicas de diálise, servindo a mesma para controlar 
os índices de cumprimento ou incumprimento des-
tes parâmetros, refl etindo-se deste modo nos pa-
gamentos efectuados pelo estado a todos os presta-
dores na área da diálise.
De salientar o facto de a nossa Associação ter cola-
borado activamente em todo este processo, com a 
apresentação de várias alterações que fi caram con-
templadas nesta versão fi nal de revisão da norma. 
Toda esta prestação do nosso contributo para este 
documento fi nal, só foi possível graça á colaboração 
prestada a esta Associação pela excelente capaci-
dade técnica, nesta área, do Prof. Dr. Martins Prata. 

Decorreu no passado dia 31 de Maio, a 2.ª Cimeira do Doente AbbVie, que este ano se realizou no CCB, 
tendo a APIR estado representada pelos Dirigentes, João Cabete, e Joaquim Curto.
O programa teve a apresentação e moderação dos debates, a cargo de jornalista Fernanda Freitas, 

tendo a sessão de abertura estado a cargo do Director Geral da AbbVie, Eduardo Leyva, com o tema: O papel 
da AbbVie na sociedade e a relação com as Associações de Doentes. De seguida tomou a palavra, DeAnna 
Dubose também da AbbVie, que falou sobre o papel da AbbVie no contexto Internacional. Ainda durante a 
manhã, e após algumas perguntas e respostas aos intervenientes, o Prof. Fausto Amaro falou sobre o estudo 
que está na sua fase fi nal, estudo esse que tenta retratar o mais fi elmente possível, o actual estado das Asso-
ciações de Doentes no nosso País. Após o almoço, na rubrica partilha de projectos, a Associação Portuguesa 
da Doença Infl amatória do Intestino, (APDII), e a Associação SOS Hepatites, apresentaram os seus casos de 
sucesso, tendo na parte fi nal da tarde sido efectuados dois Workshops sobre, Comunicação e defesa dos 
doentes. Foi mais uma jornada de aprendizagem e de muito convívio entre as várias Associações de doentes 
presentes neste evento.

APIR REÚNE COM A CNAD

2.ª CIMEIRA DO DOENTE AbbVie
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Há momentos em que se 
luta sozinho. E nesses 
instantes a obra começa 

a nascer. Nada se consegue sem 
os outros, mas existe sempre al-
guém que se destaca pelas suas 
ideias, as suas convicções, o seu 
empenhamento. O Vítor Simões 
fazia parte desse grupo restrito 
que se empenhava numa luta de 
causas, mesmo que o vento so-
prasse em sentido contrário.
Discordámos. Discutimos. Cada um 
com sua razão, que pode ter vali-
dade pela opinião ou pelo conheci-

mento. O Vítor Simões tinha conhe-
cimento e usou-o para dele tirar os 
fundamentos que estabelecessem 
os alicerces de uma Associação de-
fensora dos direitos (sem esquecer 
os deveres) dos doentes renais.
O Vítor foi fazer hemodiálise para 
Espanha. Em Portugal, poucos 
hospitais públicos (Lisboa, Porto, 
Coimbra) tinham unidades de he-
modiálise, existindo desde 1973 
uma clínica de hemodiálise privada 
- Clínica Dr. Filipe Vaz, em Lisboa.
Poder-se-á dizer que, mais cedo 
ou mais tarde, alguém teria idên-
tica iniciativa, e a Associação nas-
ceria da vontade de defender os 
direitos dos doentes renais, numa 
sociedade que ainda respirava os 
sons e os ecos do 25 de Abril. É ver-
dade. Mas a história da Associação 
Portuguesa de Insufi cientes Renais 
diz-nos que o seu sócio nº 1 - Vítor 
Wilson Simões - foi o fundador da 
APIR,  com grande colaboração dos 

IRCrónicos e IRCTerminais, os últi-
mos fazendo hemodiálise em Portu-
gal e Espanha, sem esquecer os só-
cios colaboradores que tiveram um 
papel privilegiado na conjuntura e na 
divulgação da nossa Associação.
O Vítor, que conheci em 1977 quan-
do estávamos internados no Hos-
pital de Santa Maria, morreu.
A sua luta, para os insufi cientes re-
nais terem direito a um tratamento 
digno, foi diária. Ao fi m de muitos 
anos deixou a Associação, mas a 
sua marca na história da APIR é 
indelével. Quem o conheceu como 
eu - horas de conquistas, horas 
de atrito - homenageia quem deu 
tanto de si à APIR, expressando os 
meus sinceros pêsames aos seus 
familiares mais próximos: Marga-
rida, sua esposa, e Guida, sua fi lha.

Saudações Associativas
Carlos Alberto Afonso Santos

Sócio n.º 14 

Ainda chocada com a triste notícia, não posso 
deixar de procurar no fundo da minha me-
mória, tudo o que com o Vítor se relaciona 

na nossa vivência na APIR.
Estando directamente ligado à fundação da Asso-
ciação, nos idos anos setenta, logo após a revolu-
ção dos cravos, que tanto signifi cado tinha para 
ele e para muitos outros doentes renais, pois lhes 
permitiu uma réstia de esperança de vida ao ser-
lhes possibilitado ir para Espanha e outros Países 
da Europa fazer diálise, tratamento que, em Portu-
gal, era ainda incipiente. 
Este gesto dos nossos governantes de então, per-
mitiu ao VITOR,  e a outros tantos doentes renais 
sobreviver, tendo chegado a mais de duzentos os 
que se encontravam em Barcelona.
Foi neste contexto que «nasceu» a Associação Por-

tuguesa de Doentes Renais, para resolver os inúme-
ros problemas dos Insufi cientes Renais exilados e 
dos que, aqui em Portugal, tremiam só de pensar 
que era aquele o seu destino, deixando o trabalho, 
a família e tudo o resto.
Não foram fáceis aqueles tempos de angústia que 
marcaram todos os IRC,  que então se debatiam 
entre a vida que a diálise permitia, e essa outra 
vida que desejávamos perto dos nossos familiares.
O VITOR foi sempre um activista no crescimento 
da Associação, nem sempre consensual, como é 
natural nestas organizações, mas foi com as qua-
lidades e defeitos  de pessoas que com ele, e todos 
os outros, que deram à Associação  muito do que 
melhor possuíam, (o seu tempo, horas, dias, anos 
de trabalho e muito esforço), e fi zeram-no pelos do-
entes renais daquele tempo, e dos que hoje fazem do 

FALECEU O FUNDADOR DA APIR

VITOR SIMÕES - COMO O CONHECI
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FALECIMENTO DE SÓCIOS

O mesmo colaborador deu-nos tam-
bém conhecimento do falecimento 
do associado António Maria Marques 
Pinto, em  23.11.2012. Era sócio desde 
2006, tinha 75 anos de idade e fazia di-
álise na Diaverum-Unidade de Aveiro.

Pelo nosso colaborador, em Aveiro, 
fomos informados do falecimento da 
sócia Maria de Oliveira em 10.07.2012. 
Era sócia desde 2009, tinha 77 anos 
de idade e fazia diálise na Diaverum-
Unidade de Aveiro.

A Direcção Nacional da APIR apresenta as suas mais sentidas condolências a todos os familiares e amigos

AGRADECIMENTO
Eu, José Vital Fonseca, de 57 anos de idade e sócio da APIR desde 2001, venho com muita 
satisfação comunicar que fui transplantado no dia 21.11.2005, no Hospital da Cruz Verme-
lha Portuguesa. Na altura do transplante foi um pouco complicado, mas fi nalmente, ao fi m 
destes anos, encontro-me bem.
Os meus agradecimentos ao Hospital da Cruz Vermelha e à Clínica de Hemodiálise de Faro.

Quero também comunicar à APIR que pretendo continuar a ser sócio, porque a Associação faz muita falta, 
especialmente no que respeita à representação de todos os IRC e também para nos prestar informações 
pois, infelizmente, há muitos doentes que não conhecem os seus direitos.

tratamento da Insufi ciência Renal, o seu quotidiano.
Mas o grande dia em que a Associação se tornou 
uma entidade legal, por escritura pública, em 16 de 
Outubro de 1978, foi para o VITOR e muitos de nós 
uma marca histórica. PASSÁMOS A EXISTIR e TI-
NHAMOS DE SER OUVIDOS nas decisões, no que aos 
IRC dizia e diz respeito.   
Desde então, muito se passou, muito se sofreu, mui-
tas reuniões, primeiro na casa de uns ou de outros só-
cios, na sala de Reuniões do que veio a ser o Serviço 
de Nefrologia do Hospital Curry Cabral, e com o apoio 
e ajuda dos médicos, enfermeiros e outros técnicos, 
tentávamos ultrapassar os problemas do dia a dia.
Depois a primeira Sede na Rua da Margem, mas 
queríamos mais e mais, e por isso era  necessário 
mais trabalho, melhor organização, mais meios 
económicos que tínhamos de angariar, pois a quo-
ta que os sócios pagavam era uma gota no oceano 
das solicitações e necessidades em prol dos que 
representávamos – OS IRC.
Não é fácil fazer uma retrospectiva de tudo  a que o 
VITOR esteve ligado, pois é como fazer a HISTÒRIA 
da APIR- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INSUFI-
CIENTES RENAIS. 
Em 1987 O Vítor Simões assumiu o lugar de Presi-
dente da Direcção e foi um dos grandes obreiros do 

trabalho da APIR, já com outra disponibilidade, pois, 
entretanto, tinha sido transplantado.
Foram tantos os momentos altos, mas também as 
lutas por mais e melhor qualidade de vida para os 
IRC que seria fastidioso enumerá-los, mas em mui-
to do que aconteceu depois, O VITOR foi um motor 
impulsionador.
Nem sempre foi fácil a convivência na gestão da 
Associação, mas houve sempre um bem maior – a 
APIR e os IRC e com a cedência de uns e de outros, 
conseguiu-se chegar a acordo, nas escolhas e deci-
sões que melhor se adequavam aos doentes.
Porém, como a todos nós, nunca se consegue, por 
motivos vários, entre eles a falta de saúde, concre-
tizar todos os sonhos, e um dia  também o VITOR 
teve de deixar o dia a dia da APIR, até que nos dei-
xou para sempre. 
Contudo, o que fez de BEM e, também, o menos 
bem, fazem com que esteja aqui, em meu nome e 
de todos os IRC, a prestar-lhe a nossa SINCERA HO-
MENAGEM  e apresentar sentidas condolências aos 
seus familiares, que muitas vezes se viram privados 
da sua presença, em prol da APIR. 

BEM HAJAS VÍTOR.
Alcina Ascenção
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NEFRÂMEA PASSATEMPOS NA DIÁLISE
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PASSATEMPOS
NA DIÁLISE

HORIZONTAIS:
 1. Contuso. Aprovado (abrev.). Que imita o ruído produzido por um corpo que cai ou 

defl agra (interj.). 2. Deus te Salve! Embriagado. 3. Sociedade Anónima (sigla). Fileira. 

Satélite de Júpiter. 4. Insecto ortóptero saltador. Letra grega correspondente ao x. 5. 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Peça para alisar o ferro. 6. Pessoa ou coisa 

de género feminino de que se fala. Auroque. 7. Parolar. Batráqio anuro semelhante 

à rã. 8. Cólera. Atraiçoar. 9. Centilitro (abrev.). Espaço de 12 meses. A ti. 10. Riscar, 

arranhar ou ferir com as unhas. Pref. que exprime a ideia de ar, vento. 11. Curso de 

água natural, mais ou menos caudaloso. Existes. Enrubesce

VERTICAIS
 1. Estilhaço. Letra grega correspondente a p. Antiga cidade da Mesoptâmia. 2. 

Primeira mulher, mãe da humanidade (Bíbl.). Estorvar. Níquel (s.q.). 3. A si mesmo. 

Escalracho. 4. Campestre: Variante enclítica do pron. pess. compl. a. 5. Naquele lugar. 

Ástato (s.q.). Mulher acusada de um crime. 6. Moléstia das searas, provocada por um 

fungo. 7. Base. Suf. de agente ou profi ssão. Mulher de estatura muito mais baixa que a 

normal. 8. Bismuto (s.q.). Solidão. 9. Esforçar-se por encontrar. Contr. da prep. a com 

o art. def. o. 10. Interj., designa dor, admiração, repugnância. Paragem (ing.). Possuir. 

11. Molibdénio (s.q.). Avança. Sobrecarrega com tributos.

SOLUÇÕES

5

6

8

4

7

3

9

6

8

1

8

4

7

9 5

6

2

1

8

3

9

6

82

7

3

1

6

5

9

5

6

1

8

4

7

9

2

3

3

7

9

5

2

1

6

8

4

4  

2

8

9

6

3

1

7

5

6

1

3

7

8

9

5

4

2

7

9

4

6

5

2

3

1

8

8

5

2

1

3

4

7

9

6

9

3

5

4

7

8

2

6

1

1

4

6

2

9

5

8

3

7

2

8

7

3

1

6

4

5

9Su
d

o
ku

So
lu

çõ
es

 Horizontais
1. Leso, Ap, Pum. 2. Ave, Ébrio. 3. SA, Ala, lo. 4. Grilo, Csi. 5. APAV, Frauta. 
6. Ela, Uro. 7. Parlar, Sapo. 8. Ira, Trair. 9. Cl, Ano, Te. 10. Unhar, Era. 11. 
Rio, És, Cora.
Verticais
1. Lasca, Pi, Ur. 2. Eva, Pear, Ni. 3. Se, Galracho. 4. Arval, La. 5. Ali, At, Ré. 
6. Alforra. 7. Pé, Or, Anã. 8. Bi, Ausio. 9. Procurar, Ao. 10. Ui, Stop, Ter. 11. 
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