
Hemodiálise Domiciliária: 
uma Opção 
de Tratamento

i

renal. O seu médico informá-lo-á 
quando chegar a ocasião de iniciar 
o tratamento.
A diálise elimina os resíduos tóxicos 
do sangue quando os rins deixam 
de ser capazes de assegurar essa 
função. Existem duas modalidades 
de diálise: a hemodiálise e a diálise 
peritoneal. A diálise elimina os fluidos 
e os resíduos tóxicos acumulados no 
sangue quando os rins falham. Na 
hemodiálise, um filtro ou “rim” 
artificial existente na máquina de 
diálise purifica o sangue. A diálise 

peritoneal é realizada dentro do 
organismo, utilizando a membrana 
peritoneal, que reveste interiormente 
a cavidade abdominal, como filtro. 
Os doentes também podem optar por 
não efetuar qualquer um destas duas 
modalidades de tratamento. 
Consulte os folhetos sobre 
Hemodiálise, Diálise Peritoneal, 
Transplante Renal e Tratamento 
Conservador Médico (sem Diálise) 
para mais informações.

Quando os rins deixam de funcionar, 
é necessário recorrer à diálise ou a 
um transplante renal. Uma diminuição 
repentina da função renal designa-se 
por insuficiência renal aguda ou lesão 
renal aguda. Geralmente, é de curta 
duração e raramente significa que 
terá que fazer diálise de forma perma-
nente. Mais frequentemente, a função 
renal vai piorando ao longo dos anos 
(doença renal crónica), até que só 
reste menos de 10% e, então, 
é necessário recorrer à diálise 
permanente ou a um transplante 

A hemodiálise pode ser realizada 
em casa, numa clínica ou numa 
unidade de nefrologia de um 
hospital. Se optar por fazer 
hemodiálise em casa, receberá 
em casa a máquina de diálise, 
bem como todos os materiais, 
e aprenderá a técnica necessária 
para fazer o seu próprio 
tratamento. Poderá preferir ter 
uma pessoa que lhe preste apoio 
no tratamento ou efetuar a sua 
diálise de forma autónoma. 

O que é a hemodiálise 
domiciliária?

O que é a diálise?
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• Melhorará a sua qualidade de vida. 
Geralmente, as pessoas que fazem 
hemodiálise domiciliária registam 
uma melhoria na qualidade de vida 
e a maior parte só recorrerão ao 
hospital para consultas ou quando 
têm algum problema de saúde.

Para além disto, a hemodiálise 
domiciliária pode, ainda, trazer 
vantagens para a sua saúde, 
nomeadamente:

• Tem a possibilidade de controlar 
a diálise, evitando alguns problemas 
relacionados com este tratamento. 
Por exemplo, as pessoas em 
hemodiálise domiciliária tendem 
a ter menos baixas de tensão arterial 
durante o tratamento.

preocupação em relação 
à hemodiálise domiciliária antes 
de se iniciar a formação necessária. 
Os tratamentos de hemodiálise em 
casa são tão seguros como numa 
clínica ou hospital. Receberá uma 
formação completa antes de ser 
considerado apto para fazer 
a hemodiálise em casa e, nos seus 
primeiros tratamentos, contará com 
a supervisão de um enfermeiro perito 
nesta modalidade. Tal como em 
qualquer outro tipo de diálise, 
é importante que realize 
cuidadosamente cada sessão, 
para reduzir o risco de eventuais 
complicações.

Em casa:

• será avaliado regularmente pela 
equipa de saúde, e

• terá apoio telefónico 
de enfermagem e técnico 24 horas/dia

Que formação 
é necessária?
A formação é ministrada por 
profissionais qualificados numa 
clínica de diálise ou num hospital, 
até que seja considerado capaz de 

fazer a diálise, de forma autónoma, 
em casa. Se dispuser de uma pessoa 
para o ajudar (assistente de tratamen-
to), esta geralmente só fará uma parte 
da formação. Tendo em consideração 
as suas necessidades, a sua 
experiência prévia com a diálise, 
a sua capacidade de aprendizagem 
e o número de sessões de formação 
por semana, esta formação poderá 
levar 4 a 12 semanas a ser concluída.

Durante a formação aprenderá como:

• avaliar a tensão arterial e a pulsação,

• cuidar do seu acesso para diálise 
e  a puncioná-lo,

• preparar a máquina de diálise 
e programar uma diálise normal,

• resolver eventuais problemas 
que surjam durante a diálise,

• terminar a sessão de diálise,

• encomendar e armazenar 
os materiais necessários,

• manter um registo dos tratamentos,

• cuidar, limpar e desinfetar 
a máquina de diálise,

• gerir a sua alimentação e a ingestão
de líquidos.

A hemodiálise domiciliária pode trazer 
algumas potenciais vantagens para 
o seu estilo de vida, tais como:

• Programar o horário do seu 
tratamento. Em conjunto com o seu 
médico e equipa de saúde, encontrará 
a programação de diálise que se 
adapta melhor ao seu estado de 
saúde e estilo de vida.

• Não precisa de se deslocar para 
o tratamento, poupando tempo 
e energia.

• Pode optar por estar com a sua 
família e amigos durante a diálise.

• Pode optar por um programa de 
diálise que lhe permita trabalhar 
num horário normal, ou até mesmo 
trabalhar em casa durante 
o tratamento.

Existem várias modali-
dades de hemodiálise 
domiciliária?
Quando se faz diálise em casa, podem 
realizar-se diferentes programações:

• Hemodiálise domiciliária standard:  
 realiza-se três ou quatro vezes por  
 semana, durante quatro ou cinco  
 horas.

• Hemodiálise noturna: é um 
 tratamento mais longo e mais   
 suave, realizado durante a noite,  
 durante o sono. Pode fazer-se este
 tratamento até seis noites por 
 semana, durante oito horas.

• Hemodiálise domiciliária diária 
 de curta duração: realiza-se cinco
 a sete vezes por semana, durante
 duas ou três horas.

A hemodiálise 
domiciliária 
é segura?
Estas opções devem ser discutidas 
com a sua equipa de saúde.
É normal se sentir alguma 

• Se optar por fazer tratamentos 
mais frequentes ou durante a noite 
(hemodiálise noturna), terá menos 
restrições alimentares e de ingestão 
de líquidos e necessitará de menos 
medicação.

• É mais fácil colocar as agulhas no 
acesso para diálise, porque é sempre 
a mesma pessoa a fazê-lo.

• A hemodiálise domiciliária pode 
ser realizada mais frequentemente 
e por períodos de tempo mais longos. 
Existem estudos que sugerem que 
estas opções estão associadas a uma 
melhoria da sobrevivência, embo-
ra a investigação deste dado ainda 
continue.
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Quais são as vantagens da hemodiálise domiciliária?



utilizar a água de um tanque ou poço, 
mas este assunto deverá ser discutido 
previamente com a equipa de diálise. 
Poderá ter de efetuar pequenas 
modificações nas canalizações da sua 
casa e nas ligações elétricas, a fim de 
garantir a sua segurança.

Quais os custos envolvidos?
A aquisição da máquina de diálise, 
bem como os custos correntes com 
o equipamento encontram-se, 
de uma forma simplista, cobertos 
pelos sistemas de saúde portugueses. 
A maioria das clínicas de diálise 

A equipa de Nefrologia avaliará a sua 
casa e aconselhá-lo-á relativamente 
à melhor forma de adaptá-la para a 
realização de hemodiálise. Terá de 
fazer adaptações no seu quarto e 
numa outra divisão. Poderá fazer a 
diálise na cama ou num cadeirão. Será 
necessário um pequeno espaço para 
a máquina de diálise e também um 
local limpo e seco para armazenar os 
consumíveis. Vai precisar de ligações 
adequadas à água, aos esgotos e à 
eletricidade. Se não estiver disponível 
uma ligação à água de um fornece-
dor credenciado, talvez seja possível 

Dependendo do seu estado de saúde, 
e de acordo com a opinião da sua 
equipa de saúde, poderá ser 
necessário ou não contar com uma 
pessoa de apoio. No entanto, poderá 
sentir-se melhor com uma pessoa que 
lhe faça companhia, que lhe possa ir 
buscar algo para comer ou para 
o ajudar, no caso de surgir alguma 
dificuldade. Algumas pessoas 
conseguem ter mais do que uma 
pessoa para as ajudar.

O que acontece se a pessoa de 
apoio precisa de um descanso 
ou férias?
Se a pessoa de apoio necessitar 
de um descanso ou férias, poderá 
sempre recorrer ao hospital ou a uma 
clínica, durante um curto período de 
tempo, para fazer os seus 
tratamentos.

Geralmente, as famílias adaptam-se 
bem à hemodiálise domiciliária, 
tornando-se rapidamente parte 
integrante da vida familiar. 
Não terá de se deslocar para 
o tratamento e passar tanto tempo 
fora de casa, o que é uma vantagem 
para toda a família.

Emprego
É possível continuar a trabalhar 
depois de se iniciar a hemodiálise 
domiciliária. A formação inicial terá 
de ser ajustada ao seu horário de 
trabalho. Depois de começar a fazer 
a diálise em casa, tornar-se-á mais 
fácil programar os tratamentos de 
acordo com os seus outros 

compromissos e com os eventos 
sociais. Manter uma ocupação 
profissional poderá ser importante 
para garantir um rendimento 
financeiro, manter a autoestima 
e o círculo de amizades.

Viagens
Depois de iniciar a hemodiálise 
domiciliária, continua a ser possível 
viajar por motivos profissionais ou de 
lazer. A máquina de diálise pode ser 
colocada numa autocaravana ou pode 
optar por fazer diálise numa clínica 
noutro local. Se planear tudo 
cuidadosamente, poderá usufruir 
de umas excelentes férias. Existem 
grupos que organizam programas de 
férias específicos para indivíduos em 
diálise.

e hospitais também suporta os custos 
com as modificações necessárias nas 
canalizações e nas ligações 
elétricas. Do lado do doente, ficará 
a responsabilidade de providenciar 
o espaço de armazenamento e, 
eventualmente, de cobrir os custos 
de mobiliário como, por exemplo, 
do cadeirão de diálise.
Se a sua casa for alugada, poderá ter 
que falar com o seu senhorio antes 
de proceder às alterações. Poderá 
necessitar da sua autorização e de 
esclarecer quem é o responsável 
pelo pagamento das obras.
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Condições necessárias em casa

Precisará de uma 
pessoa que o ajude 
(assistente de 
tratamento)?

De que forma o tratamento afetará 
o seu estilo de vida?
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• Que tipo de tratamentos podem 
ser feitos em casa?

• A hemodiálise domiciliária 
adequa-se ao meu caso?

• De que forma a minha opção 
de tratamento afetará a minha
saúde e o meu estilo de vida?

• Na fase da doença renal em que 
me encontro, há alguma opção 
que seja preferível em relação 
a outras?

• Existe algum tratamento que 
permita conservar melhor 
a função renal que me resta?

Lista de questões que poderá colocar à sua equipa de saúde
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Para mais informações sobre  
a saúde dos rins ou do sistema 
urinário, consulte o nosso site em 
apir.org.pt, onde poderá aceder 
a materiais informativos gratuitos. 
Este folheto pretende ser uma 

introdução geral a este tópico e 
não deverá substituir os conselhos 
do seu médico ou profissional 
de saúde. A APIR reconhece 
que cada experiência é individual 
e que existem variantes 

no tratamento devido 
a circunstâncias pessoais 
ou outras. Se necessitar 
de informações adicionais, 
consulte sempre o seu médico 
ou profissional de saúde.
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