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CCoollóóqquuiioo ssoobbrree HHiippeerrtteennssããoo
VViissiittaa aaoo cceennttrroo ddee ddiiáálliissee ddee SSeettúúbbaall

AA AAPPIIRR nnaa FFeeiirraa ddee SSaannttiiaaggoo

Um aspecto
dos participantes
no colóquio sobre
hipertensão arterial
na IRC que decorreu
em Coimbra

Os IRC na sala de
espera enquanto

aguardavam a entrada
na sala de diálise

A representação
da Delegação da Apir
na Feira de Santiago

REVISTA127.qxp  18-07-2006  22:47  Page 2



3

N
EF

R
ÂM

EA
JU

LH
O

 /
 A

G
O

ST
O

 2
00

6

S endo a Hipertensão Arterial
o problema de saúde públi-

ca mais importante em Portugal e a
segunda principal causa de Insufi-
ciência Renal Crónica na popula-
ção, a APIR, mais uma vez, numa
perspectiva de esclarecimento e in-
formação, à semelhança do que
sempre tem feito,  levou a cabo no
passado mês de Julho, em Coim-
bra, um Colóquio, desta feita su-
bordinado ao tema "Hipertensão
Arterial e IRC".

Estas sessões de esclarecimen-
to e de sensibilização que temos
vindo a realizar, têm a finalidade de
chamar a atenção, não só dos insu-
ficientes renais crónicos, mas tam-
bém dos seus familiares, amigos,
técnicos de saúde e população em
geral, para o facto de quanto mais
e melhor informados estiverem estes doentes maior
capacidade de discernimento terão, para  poderem
fazer escolhas mais favoráveis para a sua saúde.

A Carta Europeia dos Direitos dos Doentes, consa-
gra o direito de todos os doentes à informação. O pon-
to três da mesma
refere: "Todo o indiví-
duo tem o direito de
aceder a todo o tipo de
informação que se refi-
ra ao seu estado de
saúde, aos serviços de
saúde e como usá-los,
assim como a toda a in-
vestigação científica e
inovação tecnológica
que esteja disponível".

Na generalidade, a
comunicação que se
tem estabelecido entre
os médicos e demais
técnicos de saúde, com
os doentes, sobre a
sua doença e eventual tratamento, não tem sido
acessível nem suficientemente perceptível para a
maioria deles (alguns IRC nossos associados nos têm
referido o seu total desconhecimento sobre todas as
implicações desta doença, quando chegam à diálise).

Esperamos que de futuro haja uma maior sensi-
bilização por parte dos técnicos de saúde na melhoria
da comunicação com os doentes, pois quanto mais o
doente souber sobre a sua doença e respectivo tra-
tamento mais depressa aderirá às terapêuticas que
lhe forem prescritas.

É também preocupação da APIR que estas inicia-
tivas sirvam para que se verifique uma maior consci-
encialização por parte dos doentes relativamente à
sua doença e que, simultaneamente, aumente o seu
nível de exigência no que respeita à obtenção de in-

formação sobre a mesma.
A expressão "pacien-

te" sugere passividade e
aceitação, mas, em nosso
entender, o doente deve,
pelo contrário, assumir
uma postura activa e es-
clarecida sobre forma de
conviver com a sua doen-
ça, a fim de conseguir
para si e para os que o
rodeiam uma melhor
qualidade de vida.

Começámos este
editorial falando sobre a
Hipertensão Arterial e
uma das maneiras de
combater esta patologia

passa pela prática de actividades físicas ao ar livre. E
já que o tempo é de férias, aproveite-o da melhor
forma. 

Boas Férias !

Direcctor

edi tor ia l

A expressão "paciente" sugere
passividade e aceitação, mas,
em nosso entender, o doente
deve, pelo contrário, assumir

uma postura activa e
esclarecida sobre forma de

conviver com a sua doença, a
fim de conseguir para si e

para os que o rodeiam uma
melhor qualidade de vida.

FALAR CLARO …FALAR CLARO …
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Intervenção da APIR

Digníssimos Palestrantes
Caros Convidados
Amigos IRC

A Direcção Nacional da APIR e da nossa Dele-
gação Regional de Coimbra, querem agrade-

cer a vossa presença, particularmente dos técnicos
presentes na Mesa que se dispuseram a colaborar
connosco desde a primeira hora.

Aproveitamos para felicitar
a Delegação Regional de Coim-
bra da APIR por mais esta ini-
ciativa e por todo o empenho
que pôs na sua organização.

A APIR não pode ainda
deixar de agradecer reconheci-
damente às entidades que patro-
cinaram e tornaram possível este
evento, nomeadamente à Firma
Genéris, na pessoa do Sr. Nuno
Cabral. Sem estes apoios di-
ficilmente Instituições como a
nossa poderiam realizar estas
sessões de Informação / Sensibi-
lização dos IRC e seus familiares.

Ao organizarem conjuntamente este Colóquio a Di-
recção Nacional e a Delegação Regional de Coimbra da
APIR procuram abordar, de uma forma bastante con-
creta, uma das patologias que hoje é a segunda prin-
cipal causa de insuficiência renal crónica na população.

A Hipertensão Arterial em Portugal continua a ser
um problema importante da saúde, fundamentalmen-
te por termos níveis de prevalência, conhecimento,
tratamento e controlo, que de modo algum nos
podem deixar satisfeitos e por isso nos devem obrigar
a estarmos atentos e a não descansarmos até melho-
rarmos os nossos índices.
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act iv idades  dda aapi r

COLÓQUIO
HIPERTENSÃO ARTERIAL E IRC
COLÓQUIO
HIPERTENSÃO ARTERIAL E IRC

Aspecto da assitência

O Presidente da APIR durante a sua intervenção

REVISTA127.qxp  18-07-2006  22:47  Page 4



Todos temos de apoiar e, neste caso concreto
não é demais referir, que a implementação de me-
didas não farmacológicas é uma preciosa auxiliar
na redução da hipertensão arterial.

A prevalência desta patologia entre nós é de
49,5% no sexo masculino e de 38,9% no sexo fe-
minino. Este é um número muito preocupante pois
significa praticamente um desconhecimento total
da população masculina em relação a este proble-
ma. São estes os números e a realidade portugue-
sa em relação à hipertensão arterial e que signifi-
cam que existe um grande trabalho para ser rea-
lizado por todos nós.

Os IRC dialisados ou transplantados e os do-
entes em pré-diálise, todos, na maioria dos casos,
sofrem de hipertensão e é com o objectivo de os
esclarecer e aos seus familiares que realizamos
este Colóquio.

Estamos convictos que as palestras e o debate
que se seguirão, serão enriquecedores para todos
nós.

Terminamos agradecendo, uma vez mais, a
vossa presença e disponibilidade e desejamos um
bom trabalho.

MUITO OBRIGADO.
Coimbra, 2 de Julho de 2006

A DIRECÇÃO NACIONAL
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Grupo de alguns participantes no Colóquio

Recortes de alguns jor-
nais que noticiaram o

Colóquio

COLÓQUIO - Diário das Beiras
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formação

D e toda a evidência, não é possível abordar a
história da Nefrologia (não obstante datar ape-

nas da década de 40 a invenção deste vocábulo quali-
ficativo) desligando-a da história da Medicina Interna,
de que aquela disciplina é inseparável, tanto no rigor
dos conceitos como na prática. Os nefrologistas são
fundamentalmente internistas e nada do que à Medici-
na Interna respeita lhes deve ser estranho.

O desenvolvimento da Nefrologia em Portugal foi
preparado pela experiência clínica e pela reflexão inves-
tigativa de ilustres internistas que assinalaram de modo
perdurável os três centros hospitalo-universitários por-
tugueses. É realmente de toda a justiça relembrar, entre
outras, as personalidades de João Porto, mestre conim-
bricense fortemente marcado pela escola alemã, que
antes de se dedicar aos estudos cardiológicos a que o
seu nome ficaria imperecívelmente ligado como reco-
nhecido fundador da Cardiologia portuguesa, publicou,
ainda em 1920, a sua tese sobre "Exploração das fun-
ções renais", em que procedeu à verificação e à funda-
da crítica das teorias e observações de Ambard, Widal,
Vaquez e Cottet; do seu colega Augusto Vaz Serra,
mestre incontestado de inúmeras gerações de escolares
e profissionais, ligado antes à escola francesa e ao seu
espírito; de Pulido Valente, motor e mestre, entre ilus-
tres pares seus, da escola de Lisboa, igualmente anima-
do pelo espírito que ditou a Volhard e a Fahr o clássico
Die Brightische Nierenkrankheiten", e a quem coube
inspirar a tese de Ducla Soares ("Doença alérgica expe-
rimental dos rins"); de Ferraz Júnior, brilhante professor
da Faculdade de Medicina do Porto, de quem Fernando
Cerqueira Magro foi continuador.

Havendo trabalhado longamente com Goorma-
ghtigh e com Iversen, foi Cerqueira Magro quem lançou
em Portugal, a partir de 1956, a biópsia renal, base es-
sencial da moderna compreensão das doenças renais
cuja clínica desenvolveu no seu serviço de Medicina In-
terna.

Em Lisboa é Rafael Adolfo Coelho quem, no início
dos anos sessenta, passou a centrar na Nefrologia a sua
já afirmada acção de médico internista, estudando sis-
tematicamente os problemas da função renal (com Fili-
pe Cunha e Martins Prata) e a histopatologia do rim bio-
psado, de que reuniu o maior e mais rico arquivo por-
tuguês e em que fundamentou a sua tese de doutora-
mento, intitulada "Significado e valor da histologia bió-
ptica nas nefropatias glomerulares".

A partir de 1965, Adelino Marques iniciou em Coim-
bra, com J. Rodrigues Branco, a aplicação dos métodos
radioisotópicos à exploração funcional renal que mais
tarde viria a desenvolver com J.L. Funck-Brentano como
base da sua dissertação de doutoramento ("Estudos
sobre as funções renais no ortostatismo activo").

O gravíssimo problema das insuficiências renais
agudas cedo despertou nos médicos portugueses o im-
perativo de lhe procurar solução pelos métodos da tera-
pêutica substitutiva, noticiando-se a prática da diálise
peritoneal intermitente já desde o final dos anos cin-
quenta.

Filipe Vaz, em Lisboa, começou os primeiros trata-
mentos de hemodiálise, por 1960, utilizando o histórico
aparelho de Kolff de tambor rotativo. Logo em seguida,
em 1961, Cerqueira Magro introduziu no Porto a tera-
pêutica hemodialítica, utilizando pela primeira vez os
filtros de placas de Travenol.

A partir de 1961, Jacinto Simões, com um grupo
multidisciplinar de colaboradores, instalou o Centro de
Reanimação do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde
passou a utilizar a diálise peritoneal e a hemodiálise,
alargada a partir de 1965 ao primeiro programa portu-
guês de tratamento regular das IRC por hemodiálise, ini-
ciada também em 1968 no Serviço de Medicina Interna
do Hospital de Santo António, no Porto, com Levi Guer-
ra, Eva Xavier e Serafim Guimarães, e no Serviço de Uro-
logia dos Hospitais da Universidade de Coimbra, com Li-
nhares Furtado e colaboradores, já na perspectiva do
transplante renal que afanosamente se preparava.

Os anos setenta viram a multiplicação dos casos de
insuficiência renal terminal, a exceder dramaticamente
a capacidade de tratamento das pequenas unidades de
hemodiálise dos hospitais oficiais. Havia em 1977 ape-
nas 5 centros oficiais e 1 particular, totalizando 56 pos-
tos em que eram tratados 160 doentes.

Longos anos tiveram os doentes que recorrer às
unidades privadas de países estrangeiros, com o inevi-
tável exílio e os correlativos sofrimentos morais. Face à
incapacidade das estruturas oficiais, foi à iniciativa pri-
vada dos médicos que coube dar a necessária solução.
Progressivamente, a partir de 1979, puderam enfim re-
patriar-se os doentes exilados e abrir-se caminho ao
tratamento próximo do seu domicílio.

Em 1980 foi iniciada a DPCA pela equipa de Jacinto
Simões, no Hospital de Santa Cruz, logo assumida pelos

HISTÓRIA DA NEFROLOGIA
(Alguns apontamentos para a história da Nefrologia em Portugal)

HISTÓRIA DA NEFROLOGIA
(Alguns apontamentos para a história da Nefrologia em Portugal)

Professor Doutor Adelino Marques
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diversos serviços hospitalares, embora com desenvol-
vimento desigual.

O transplante renal, ainda limitado ao rim de dador
vivo dado o vazio legal então existente, foi realizado,
pela primeira vez nos Hospitais da Universidade de
Coimbra, em 1969, pela equipa chefiada por Linhares
Furtado, imediatamente seguida pela equipa de Jacinto
Simões, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Todavia
só onze anos mais tarde, havendo sido enfim promul-
gada legislação apropriada (Decreto-Lei nº 553/76, de
13 de Julho), teve início um programa de transplante
renal com rins de cadáver, com as intervenções da
equipa de Linhares Furtado, nos Hospitais da Universi-
dade de Coimbra, e da de Rodrigues Pena, no Hospital
da Cruz Vermelha Portuguesa em Lisboa. Novas equi-
pas de transplante se lançaram nesta importante ac-
ção, nos Hospitais de Santo António e de S. João, no
Porto, e nos Hospitais de Santa Cruz, de S. Francisco
Xavier, de Santa Maria e de Curry Cabral, em Lisboa.

Voltando aos problemas atrás referidos: é evidente
que o Poder Público não poderia deixar de se preo-
cupar com a sua gravidade.

Um grupo de trabalho nomeado em 1973 pela Se-
cretaria de Estado da Saúde elaborou um relatório que
incluiu um exaustivo levantamento dos problemas e
dos meios disponíveis nessa época e definiu com rigor
os objectivos a atingir nos 6 anos subsequentes, com
o redimensionamento das unidades de diálise existen-
tes e a sua ampliação a hospitais distritais em conjuga-
ção com o desenvolvimento das actividades de trans-
plante já iniciadas, incluindo a programação de mais
duas unidades de transplante; defendia-se ainda a
imediata institucionalização da formação pós-graduada
em Nefrologia.

É sabido que a vida pública nacional, nos tempos
que imediatamente se seguiram, não favoreceu a efec-
tivação de tão lúcidas propostas. Perante a perduração
das dificuldades foi nomeada, por Despacho do Secre-
tário de Estado da Saúde Prof. Mário Mendes, de
08.08.1978, a Comissão Nacional de Diálise e Trans-
plante Renal, encarregada de avaliar as necessidades
nacionais no campo do tratamento da insuficiência
renal crónica, nomeadamente no respeitante à diálise
e à transplantação renal.

No seu Primeiro Relatório, redigido em 1978/1979
a Comissão enunciou as bases de um "Programa Na-
cional de Diálise" que previa a constituição de uma
rede de unidades de diálise nos 8 hospitais centrais e
20 distritais com o objectivo de descentralizar a acção
terapêutica; traçaram-se os princípios básicos da arti-
culação do Programa Nacional com as instituições cria-
das ou a criar pela iniciativa privada, princípios que vie-
ram a informar o Despacho Ministerial de 12.03.1983;
propôs-se a Organização Nacional de Histocompatibili-
dade constituída pelos Centros de Histo-compatibilida-
de do Norte, Centro e Sul, funcionalmente articulados
no "Lusotransplante", (o que veio a ser institucionaliza-
do pelo Decreto-Lei nº 110/83 de 21 de Fevereiro);

propôs-se a criação dos centros de transplante renal,
definindo concretamente os seus aspectos e necessi-
dades humanas, técnicas e administrativas, etc.

No seu Segundo Relatório, redigido em 1988 a Co-
missão verificou o desenvolvimento e a substancial
concretização das acções preconizadas no Relatório
anterior, com o regresso dos doentes tratados no es-
trangeiro, a melhoria global da qualidade de tratamen-
to, o normal funcionamento da Organização Nacional
de Histocompatibilidade, o desenvolvimento do progra-
ma de transplante renal, com resultados comparáveis
aos dos melhores centros do estrangeiro. Reavaliaram-
-se as necessidades nacionais, procedendo-se a cálcu-
los prospectivos do número de insuficientes renais para
os 20 anos subsequentes. Fez-se a recensão dos mé-
todos de tratamento da insuficiência renal e examinou-
-se em pormenor a dimensão económica do respectivo
programa, em termos comparativos dos diferentes mé-
todos. A Comissão reviu em pormenor a sua anterior
proposta, reafirmada e reforçada no essencial, de uma
rede de diálise hospitalar: unidades de hospitais cen-
trais (integrando os serviços de Nefrologia), unidades
de hospitais distritais (ligadas a serviços de Medicina,
ou, conforme os casos, a serviços de Nefrologia). Ana-
lisou em termos actualizados o respeitante às unidades
extra-hospitalares de carácter privado, sublinhando a
sua resposta às necessidades da descentralização dos
tratamentos, de modo a não distanciar demasiado os
doentes do seu ambiente sócio-familiar e profissional.
Ponderou a conveniência de racionalizar a distribuição
das unidades no espaço geográfico do país, de modo a
contemplar as zonas mais desfavorecidas e a evitar a
aplicação incontrolada de critérios meramente adminis-
trativos para a instalação de unidades nos grandes
centros populacionais, a expor potencialmente a atritos
de ordem deontológica.

O Relatório debruçou-se ainda sobre a diálise domi-
ciliária e a DPCA, actualizou a doutrina anteriormente
expendida acerca da reutilização de filtros e abordou o
problema dos acessos vasculares, que em 18.03.1995
ainda veio a merecer da comissão um fundamentado
relatório.

Já sob a Presidência de Adelino Marques foi confe-
rido à Comissão o encargo de coordenar variados ele-

Rim de Kolff
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A s doenças cardiovasculares são dos principais
problemas de saúde em Portugal. A hiperten-

são arterial é mesmo um grande problema de Saúde
Pública, sendo muito frequentemente apelidada de
assassino silencioso pois a maior parte das pessoas
que padece desta alteração não se sente doente.
Também não é um resultado inevitável do envelheci-
mento, mas antes uma situação que é condicionada
por uma série de factores, nomeadamente o stresse,
o tabaco, o excesso de peso, o consumo excessivo de
bebidas alcoólicas e uma alimentação rica em gordu-
ras e sódio.

A hipertensão arterial é definida como valores de
pressão arterial maiores ou iguais a 140/90 mmHg
em medições repetidas ou sob a utilização de medi-
camentos antihipertensores.

A tensão arterial traduz a força exercida pelo san-
gue contra as paredes das artérias. Esta é expressa
por dois números, por exemplo, 120/80 e é medida
em milímetros de mercúrio (mmHg). O primeiro nú-
mero é a pressão sistólica, a força utilizada quando o
coração bate. O segundo, a pressão diastólica que é
a pressão existente nas artérias entre duas batidas,
quando o sangue volta ao coração. Uma tensão arte-
rial óptima para adultos seria aproximadamente
120/80 mmHg.

A pressão arterial elevada aparece quando peque-
nos vasos se tornam rígidos e se reduz o seu calibre,
obrigando o coração a trabalhar com mais esforço.
Quando a tensão arterial é mais elevada do que o

normal e se exerce uma força superior ao normal nas
paredes dos vasos por parte do sangue, pode haver
lesões das paredes das artérias e estas lesões resul-
tarem na formação de trombos.

Como abordar a doença
A abordagem da hipertensão arterial assenta es-

sencialmente na alteração do estilo de vida das pes-
soas e eventualmente a associação com tratamentos
farmacológicos. Alguns dos factores mais importantes
são:

• Reduzir a ingestão de sódio - muito do sódio da
alimentação das pessoas vem dos alimentos
processados e não apenas do sal adicionado na
sua preparação e confecção.

• Procurar reduzir algum peso nas pessoas com
excesso de peso e obesidade.

• Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, pois
existe uma relação entre o consumo elevado de
álcool (mais de 3 ou 4 copos por dia) e a eleva-
ção da pressão arterial. (…)

In Saúde à Mesa

NOTA: No caso dos IRC é sempre aconselhável
estabelecer com o seu médico e a sua dietista a dieta
adequada.

mentos de estudo apresentados com vista à regula-
mentação dos tratamentos dialíticos, trabalho que con-
duziu à redacção do Decreto-Lei nº 392/93 de 23 de
Novembro e da Portaria nº 360/94 de 7 de Junho. Ela-
borados sob a pressão dos dolorosos acontecimentos
de Évora, esses diplomas padeciam de algumas imper-
feições que vieram a ser parcialmente corrigidas na
actual legislação (Decreto-Lei nº 505/99 de 20 de No-
vembro).

A diferenciação institucional dos serviços hospitala-
res de Nefrologia, já preparada desde a década de ses-
senta pela especialização de distintos profissionais,
teve lugar a partir de 1975. São os serviços de Nefro-
logia responsáveis pela formação pós-graduado dos
médicos (internato da especialidade de Nefrologia das
carreiras médicas hospitalares) com prática de todas as
técnicas de tratamento substitutivo da função renal,
utilização dos métodos de diagnóstico mais elaborados
e articulação orgânica com os centros de transplante
renal. Pertence-lhes coordenar todas as acções condu-
centes ao tratamento dialítico periódico dos insuficien-
tes renais crónicos admitidos nos hospitais oficiais, as-

sumindo as responsabilidades decorrentes da legal ar-
ticulação com as unidades extra-hospitalares.

Por seu lado, a Ordem dos Médicos instituiu em
1981, no uso das suas competências legais, o Colégio
da Especialidade de Nefrologia, com as suas indecliná-
veis responsabilidades, no quadro da sua indiscutível
competência técnica e científica, para a definição dos
parâmetros em que há-de circunscrever-se toda a
acção assistencial desta especialidade médica.

Não pode ser esquecida a actividade científica da
Sociedade Portuguesa de Nefrologia, bem manifesta
pela realização, de periodicidade anual, de dez simpó-
sios e dezassete congressos que há muito alcançaram
significativa projecção internacional.

Em todas estas áreas de acção em prol do bem co-
mum ocupa desde o ano de 1975 lugar de indesmen-
tível valor o Serviço de Nefrologia dos Hospitais da Uni-
versidade de Coimbra, cujas vultuosas actividades têm
vindo a ser registadas nos seus sucessivos relatórios
anuais.

In www.nefrologia-huc.com/história.asp. 
(autorizado pelo Director do Serviço de Nefrologia)

HIPERTENSÃO ARTERIAL E ALIMENTAÇÃO
Como Melhorar a Sua Vida
HIPERTENSÃO ARTERIAL E ALIMENTAÇÃO
Como Melhorar a Sua Vida

formação
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Os maiores problemas no
relacionamento entre doente
e o prestador dos cuidados de
saúde advirão, sobretudo da
falta de informação e de co-
municação entre ambos. A
questão cultural apresenta
um papel muito importante
no distanciamento entre es-
tes dois intervenientes. A me-
lhor forma de combater defi-
ciências culturais é, sem dú-
vida, com a educação desde
tenra idade; O medo que as
crianças têm da bata branca,
pelo sofrimento que simboli-
za, pode ser vencido com
brincadeiras como a que a
Associação de Estudantes da
Faculdade de Ciências Médi-
cas da Universidade Nova de
Lisboa tem levado a cabo no
Hospital D. Estefânea com a
iniciativa do Hospital da Bo-
necada e da qual damos conta através da en-
trevista, publicada na Revista Xis, a Ana Meiri-
nha, 21 anos, estudante de Medicina e respon-
sável pela Edição do Hospital da Bonecada
deste ano.

Como nasceu o Hospital da Bonecada?
Esta ideia foi apresentada pela EMSA- european

Medical Student's Association-à Associação de Estu-
dantes da Faculdade de Ciências Médicas da Univer-
sidade Nova de Lisboa, que aderiu imediatamente,
implementando-a em Portugal. É preciso convencer
as crianças de que os médicos não são 'bichos pa-
pões', à espera de fazer maldades. E só temos uma
maneira de lutar contra isso: actuar na altura em que
se formam os medos, ou seja, durante a infância. 

Como actua então o Hospital da Bonecada?
Criámos um hospital no parque de estacionamen-

to do Hospital D. Estefânea, em tendas cedidas pela
Câmara Municipal de Lisboa, onde simulámos o am-
biente hospitalar: da sala de espera ao consultório,
sala de tratamento, bloco operatório, sala de educa-
ção para a saúde, etc. Tentamos interagir com as cri-
anças de uma forma carinhosa e envolvente, ajudan-
do-as a alterar a imagem que, habitualmente, têm
dos médicos. Contamos ainda com o apoio de estu-
dantes da Escola Superior de Enfermagem e da Es-
cola Superior de Educação, que complementam o de-
senrolar da acção.

Partem da simulação de médicos e doentes,
de forma a poderem explicar o bê-á-bá da
saúde às crianças?

Sim, e para tal utilizam-se bonecos de peluche
com doenças várias, desde gripe, dores de barriga,
varicela, ossos partidos e outras. Estes são tratados
por médicos e enfermeiros, rodeando-os de carinho
e atenções, aproveitando para lhes explicar como se
dá uma injecção, para que serve uma máquina de
raios x, o que faz uma vacina, etc. Como se percebe,
os bonecos representam o doente e as crianças si-
mulam os pais que levam os filhos ao médico. 

Estabelece-se assim uma relação médico-
-doente?

Começamos por perguntar à criança qual a doen-
ça do 'seu' filho, que aproveita para fazer queixas vá-
rias, desde gripe das aves, dores de barriga, infec-
ções respiratórias, etc. algumas crianças estão fami-
liarizadas com outro tipo de doenças, queixando-se
de leucemias, talassemias, entre outras complica-
ções. Curiosamente, as crianças são muito asserti-
vas. A partir daqui, fazemos uma espécie de recei-
tuário com a terapêutica a seguir e aconselhamos o
tratamento mais adequado!

Parte destes doentes têm que ser operados!
Sim, embora nesses casos tenhamos mais cuida-

do com a linguagem que utilizamos, evitando falar
em 'corte e aberturas', pois as crianças destas idades
- entre os 4 e os 7 anos- não têm ainda capacidade

informação

O HOSPITAL DA BONECADAO HOSPITAL DA BONECADA
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de abstracção suficiente para compreender as impli-
cações de uma operação, assustando-se na maior
parte das vezes.

Essa é a idade dos medos por excelência?
É, de facto, a idade em que se formam os medos

principais, para além de ser também a fase em que
existe capacidade de entrar no jogo do 'faz de
conta', aproveitando ao máximo a simulação
médicos-doentes.

É também uma forma de alertar os futuros
médicos para os medos das crianças?

Sim. Reconhecemos que o curso de Medicina tem
falhas graves, que vão desde a comunicação com os
doentes, especialmente crianças, ao trabalho em
equipa. Este trabalho aproxima-nos do mundo das
crianças, dá-nos pistas para comunicar melhor. Ensi-
na-nos procedimentos de trabalho em equipa, e a
compreender a importância da humanização dos
hospitais.

O facto de estas crianças não estarem do-
entes permite interagir com total liberdade,
sem as assustar?

Sim, pois habitualmente as crianças fogem dos
médicos, para além de que, quando estão doentes,

se encontram mais dependentes dos pais. Quando
estão bem tudo se torna mais fácil: respondem às
perguntas, interagem e interessam-se pelas ques-
tões da saúde.

Quantas crianças receberam este ano?
Cerca de mil. No total das 5 edições realizadas

conseguimos tornar cerca de 5 mil crianças felizes!

Felizes ou informadas?
Felizes, pois há crianças que, mesmo no domínio

da fantasia, se assustam, choram e gritam, pois têm
interiorizado o medo da 'bata branca'. Mas quase
todas acabam por interagir e, no final, sentem-se
mais à vontade com os médicos e acabam por querer
fazer tudo!

Considera que as crianças perdem o medo
dos médicos e hospitais?

É difícil fazer essa avaliação. No entanto, e tendo
em conta que o medo resulta essencialmente do des-
conhecido, pensamos que quanto mais informados
estiverem, mais o medo tenderá a diminuir.

Paulo Zoio
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O actual Governo e este Ministério da Saúde
têm vindo, paulatinamente, a atacar feroz-

mente o Direito à Saúde dos doentes mais desfavore-
cidos. Pois é! Se mais 5% nos medicamentos do re-
gime geral não afectaram grandemente as pessoas
com salários ou reformas consideradas normais, já o
mesmo não se pode dizer dos doentes crónicos, ou
dos reformados e pensionistas a receberem o salário
mínimo e baixas pensões e reformas (muitos milha-
res a receberem menos de 300 € por mês).

Mais grave é agora a redução de 25 para 20% da
majoração dos medicamentos com preço de referên-
cia (fármacos que têm genérico à venda), pois esta
medida é dirigida especialmente aos doentes crónicos,
pensionistas e pessoas com baixos rendimentos, os
Utentes do regime especial de comparticipação.

Isto para não falarmos  já do aumento das taxas
moderadoras , do encerramento ou redução do horá-
rio das urgências hospitalares e dos Centros de Saú-
de, etc., etc, que directa ou indirectamente têm pe-
nalizado gravemente todas estas pessoas.

Tudo isto tem sido feito em nome do "défice",
do "equilíbrio do Serviço Nacional de Saúde" ,
da " Justiça Social," para além de uma falsa mora-
lização do sistema de
comparticipações.

Mas, Senhor Ministro!
Se quer realmente cortar
nos desperdícios, come-
ce por utilizar os equipa-
mentos disponíveis nos
hospitais públicos. Como
por exemplo os laborató-
rios de análises, radio-
grafias, blocos operatóri-
os, etc., etc., etc. Reduza
os privilégios e as benes-
ses das Administrações
e de muitos assessores
hospitalares. Fiscalize e
controle as comissões de
imensos intermediários,
de toda a ordem, que
pululam pelo SNS, que
encarecem tudo e obri-
gam o Estado a pagar
milhões e milhões de eu-
ros, desnecessariamen-
te, a muitos prestadores privados. Acabe com os lu-
cros exagerados da maioria dos agentes na área da
Saúde, e aí, sim. Poupa. Todos estamos de acor-
do com as poupanças. Mas à custa dos mais
fracos, Não!

Infelizmente vemos muitas preocupações econo-
micistas   (não faz mal olharmos com atenção para a
situação económico-financeira, mas sem fazer disso
o centro do mundo) deste Ministério. Mas não vemos

essa preocupação em
relação à qualidade
de tratamento e
de vida dos do-
entes. E é de
facto isso que
está em cau-
sa com as po-
líticas e me-
didas deste Go-
verno, nomeada-
mente quando preju-
dica seriamente os direi-
tos dos doentes e da maioria
dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde.

O Senhor Ministro afirmou na SIC que não tem
medo da palavra economícismo, a propósito do Rela-
tório do Observatório dos Sistemas de Saúde que
afirma que os medicamentos estão mais caros.
Porém, devia ter, pois esse é o critério mais injusto e
desumano que existe. 

Entretanto, o Orçamento de Estado para este ano
estabelece que os gastos com os medicamentos nos
hospitais não podem passar dos 4% da despesa. Ao

mesmo tempo que
estabelece esta me-
ta, o Governo prepa-
ra-se para restringir a
entrada de novos fár-
macos nos hospitais,
através de legislação.
Outra meta duvidosa
é a do crescimento
zero para as compar-
ticipações em 2006.
No final do ano, é
preciso avaliar as
consequências nefas-
tas que estas medi-
das tiverem na quali-
dade de vida dos do-
entes crónicos. E
para além desse pre-
juízo humano con-
cluir se, mesmo do
ponto de vista econó-
mico, compensou.

Se atendermos
que cerca de 55 a 60% da despesa com a Saúde vai
para as doenças crónicas e incapacitantes, não nos
podemos espantar com estes números. Os princípios
economicistas  não podem, nem devem, sobrepor-se
aos valores humanistas.

Vitor Simões
(Sócio n.º 1)

opinião

MEDICAMENTOS CADA VEZ MAIS CAROSMEDICAMENTOS CADA VEZ MAIS CAROS

Já está na hora de este Governo,
e o seu Ministério da Saúde,

assumirem claramente que querem
privatizar a parte mais rentável 

do SNS! É hora de terem 
a coragem de assumir que estão

a preparar a morte do SNS (que 
o seu Partido criou) e que, 

se calhar, serão outros 
a fazer-lhe o enterro! 

Deixem-se de meias tintas 
e falácias e digam claramente 

ao que vieram.
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A 28 e 29 de Dezembro deste ano vão decorrer
as Eleições para os Corpos Sociais Na-

cionais, Regionais e Locais da APIR. Está pois,
na hora, de todas as estruturas e associados co-
meçarem a pensar e a organizar listas candidatas
para concorrer aos órgãos sociais e participarem acti-
vamente no processo eleitoral, a fim de conseguirmos
a maior mobilização possível no acto das eleições
para o biénio 2007/2008.

No sentido de se conseguir uma melhor articula-
ção entre as estruturas organizativas da Associação,
desde a Direcção Nacional às Delegações Regionais e
Núcleos Locais, está em curso no seio da APIR um
debate interno para clarificar as formas organizativas

que melhor coordenam as nossas actividades e nos
aproximam cada vez mais dos IRC e suas famílias.

Nas abordagens já efectuadas sobre estas ques-
tões começa a ficar cada vez mais clara a necessida-
de mas também a dificuldade de reunir as estruturas
da APIR para troca de experiências e opiniões sobre
o trabalho realizado ou a realizar.

As possíveis Delegações e Núcleos a criar, deve-
rão direccionar sempre e, em primeiro lugar, a activi-
dade dos membros que as integram para a zona de
onde são oriundos. No caso de não existirem estru-
turas organizadas nalgumas zonas, poderão criar-se
comissões de associados disponíveis para aí forma-
rem organismos da APIR.

A APIR precisa de todos nós para crescer e con-
tinuar a trabalhar em prol dos doentes renais cróni-
cos portugueses, por isso, é fundamental que estes
participem e colaborem organizadamente nas suas
actividades diárias.

Se tem alguma disponibilidade, se quer colaborar
na APIR, se tem consciência da importância e da ne-
cessidade de dar continuidade ao trabalho e ao es-
forço que durante mais de 8 anos muitos companhei-
ros nossos, por vezes em situações muito difíceis,
dedicaram ao serviço dos IRC, então venha ter con-
nosco, fale com os nossos representantes, empenhe-
se ombro a ombro connosco em prosseguir a defesa
dos direitos e interesses dos IRC.

associativismo

ELEIÇÕES NA APIR PARA 2007/2008ELEIÇÕES NA APIR PARA 2007/2008

N o passado dia 28 de Abril, uma representação
da APIR composta pelo Presidente e 1.º Secre-

tário da Direcção Nacional, e por dois doentes do Distrito
de Viana do Castelo, reuniu com membros da Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte para discutir a
situação dos transportes para os IRC daquele distrito.

A APIR apresentou a sua discordância por a Sub-
Região de Viana do Castelo  ter retirado aos IRC o di-
reito ao transporte em táxi, ou ambulância, para as
consultas de pré-transplante, ou outros exames. Estes
doentes são obrigados a deslocar-se em  transportes
públicos para o Porto, ou Coimbra, com grave prejuízo,
uma vez que o tempo gasto neste tipo de transporte
os impossibilita de ir às consultas em dia de diálise.
Informámos ainda a ARS que, por este motivo, alguns
doentes já desistiram das consultas de pré-transplante.

Da parte da ARS foi-nos garantido que os direitos
dos IRC estão a ser respeitados, com base num ofício
do Coordenador da Sub-Região de Viana, que afirma
estar a ser respeitado o estipulado na Lei. Porém, aos
doentes de Braga e Barcelos, que pertencem à mesma
ARS, estes transportes estão a ser assegurados.

Passado algum tempo após esta reunião o assun-

to parece começar a ter um desenvolvimento positi-
vo. Aqui fica um exemplo:

SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE VIANA DO CASTELO

Assunto: Deslocação ao Centro de histocompatibilí-
dade

O Senhor ............. , utente da lista de médico de
família do Centro de Saúde de Darque, tem uma con-
sulta no Centro de Histocompatibilidade, no próximo dia
16 do corrente mês de Junho, às 09 horas, tendo que
dirigir-se em primeiro lugar ao SU do Hospital de Santo
António para levantar o Termo de Responsabilidade.

Estando a decorrer um estudo para  regularização
dos transportes de utentes e para não haver constran-
gimentos na acessibilidade, fica definido que, os mé-
dicos de família avaliam o estado do utente e emitem
a credencial de transportes mais adequada e útil.

REUNIÃO COM ARS/NORTEREUNIÃO COM ARS/NORTE
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Publicamos, uma vez mais, um resumo do Relatório
Anual da Lusotransplante de 2005, agradecendo a
cedência para inserção na Nefrâmea.

Apesar do esforço de todas as Equipas ligadas à
transplantação renal, não podemos deixar de lamentar

a queda acentuada de 436 transplantes, efectuados em 2004, para os 380 rins transplantados em
2005. Todos sabemos que não chega a boa vontade e o esforço destas Equipas. É necessária uma
maior articulação multidisciplinar e um intercâmbio mais eficaz entre todas as estruturas hospi-
talares, nomeadamente dos Centros de Coordenação com as UCI e Salas de Urgência.

Com a aprovação da proposta de alteração à Lei 12/93, apresentada pelo Governo à Assem-
bleia da República em Maio, que visa facilitar a doação e transplante de orgãos não regeneráveis
entre pessoas vivas sem qualquer grau de parentesco, particularmente entre cônjuges, que eram
proibidas pela Lei em vigor, este panorama pode aumentar o número de transplantes. Porém,
como afirma o Presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação, "a nova Lei de Dador
Vivo, sendo importante, não trará, por si só, a solução final dos problemas."

transplantação

TRANSPLANTAÇÃO RENAL EM 2005TRANSPLANTAÇÃO RENAL EM 2005
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TRANSPLANTES EFECTUADOS

1º ENXERTO ............................................ 6181
2º ENXERTO .............................................. 365
3º ENXERTO ................................................ 11
4º ENXERTO .................................................. 1

TOTAL ...................................................... 6558

LISTA DE ESPERA

1º ENXERTO ............................................ 1726
2º ENXERTO .............................................. 426
3º ENXERTO ................................................ 22
4º ENXERTO .................................................. 1

TOTAL ...................................................... 2175

TRANSPLANTAÇÕES DE RIM/
DADOR VIVO 2005

UTR* QUANTIDADE
H. Stª Cruz 16
H. Stª Maria 5

H. Stº António 11
H. S. João 2

H. Univ. Coimbra 6
*Unidades de Transplante Renal

GRAUS DE URGÊNCIA

NORTE CENTRO SUL LUSOTRANSPLANTE
SU 6 6 10 22
U1 53 29 91 173
U2 640 350 990 1980
CT 93 174 397 664

IDADE

ANOS NORTE CENTRO SUL LUSOTRANSPLANTE
1-10 2 0 8 10
11-20 11 2 7 20
21-40 198 131 317 646
41-60 421 297 800 1518
>60 160 129 356 645
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S ão tema de discussão sem-
pre que o Governo anuncia a

actualização dos valores. Foi o que
aconteceu em Abril, quando os au-
mentos das taxas ocuparam grande
parte dos noticiários.

Mas há pelo menos uma altura
em que todos ouviram falar delas:
quando as pagamos, no hospital ou
no centro de saúde, antes de sermos
consultados.

Mas o que são as taxas modera-
doras e quem tem direito à isenção
do seu pagamento?

Quando recorre ao serviço de ur-
gência ou a uma consulta externa, o
utente tem de pagar uma quantia
considerada simbólica, que deve ser
actualizada tendo em conta a inflação.

Também os exames complemen-
tares de diagnóstico e terapêutica,
em serviços de saúde públicos ou pri-
vados (com acordos), têm uma tabe-
la de preços afixada pelo Governo.

Diz a lei que as taxas moderado-
ras servem para racionalizar o acesso
aos cuidados de saúde cumprindo
um "princípio de justiça social". Ou
seja, dentro do Sistema Nacional de Saúde, todos
têm direito a aceder aos mesmos serviços, indepen-
dentemente das suas condições económicas e
sociais.

A lei prevê ainda um regime de isenção do paga-
mento das taxas. Os cuidados de saúde são gratui-
tos para grávidas, crianças até aos 12 anos, desem-
pregados, beneficiários de abono complementar a
crianças e jovens deficientes, beneficiários de subsí-
dio mensal vitalício e doentes crónicos (renais, dia-
béticos, parkinsónicos e seropositivos entre outros).
Os pensionistas e trabalhadores por conta de
outrem com uma reforma ou vencimento inferior ao
salário mínimo nacional (385,90 €, em 2006) estão
isentos.

O mesmo aplica-se aos alcoólicos crónicos e toxi-
codependentes inseridos em programas de reabilita-
ção em serviços oficiais, crianças e jovens internados
em lares, bombeiros e dadores de sangue (com pelo
menos, duas dádivas, no ano anterior). Para pedir a
isenção para uma destas situações, é necessário en-
tregar um documento comprovativo no centro de
saúde. Por exemplo no caso das crianças, tem de
apresentar uma cópia do bilhete de identidade ou da
cédula pessoal. Já aos reformados é exigida uma
cópia do cartão de pensionista e declaração da Segu-
rança Social, comprovativa do montante da pensão.

Para outras situações, pergunte no seu centro de
saúde que documentos deve apresentar ou consulte
o portal do Ministério da Saúde.

Depois do pedido, é-lhe entregue uma declaração
a indicar que está isento, até que o seu cartão de
utente esteja pronto, com o símbolo "T" (de isenção)
junto dos dados de identificação.

Quando se inscrever para a urgência ou consulta,
deve sempre provar que é isento, mostrando o seu
carrão de utente ou a declaração de isenção.

Teste Saúde n.º 61
Junho/Julho de 2006

notícias

TAXAS MODERADORASTAXAS MODERADORAS

NOVOS PREÇOS

Consultas

Hospitais centrais - € 4,20
Hospitais distritais - € 2,75
Centros de saúde - € 2,05

Urgência

Hospitais centrais - € 8,50
Hospitais distritais - € 7,50
Centros de saúde - € 3,30
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DELEGAÇÕES
R E G I O N A I S

APIR   AVEIRO

Presidente: JOSÉ MANUEL ROCHA
Sede Social: Rua Drº. Alberto Souto, nº 7
3800-149 AVEIRO
TEL: 234 913 916

APIR   COIMBRA

Presidente: JOSÉ CARLOS DINIS
Sede Social: Rua De Montarroio, 53 - R/c
3000-287 COIMBRA
TEL: 239 828 277 • FAX: 239 841 768
email:apir.coimbra@mail.telepac.pt

APIR   SETÚBAL

Presidente: PAULO PACHECO DOS SANTOS
Sede Social: Av. 5 Outubro, Ed. Bocage, 148 - 4º
2900-309 SETÚBAL
TEL./FAX: 265 525 527
email:apirdelsetubal@sapo.pt

APIR   ALGARVE

NÚCLEO FARO
Presidente: MANUEL E. CORREIA
Rua Gil Eanes, nº 9 - 2º M
8700-474 OLHÃO TEL: 289 705 576

NÚCLEO PORTIMÃO
Presidente: ABEL L. FIGUEIREDO
TEL: 282 424 776 - 918 214 025

APIR   LISBOA APIR   VISEU

Coordenação: RAMIRO A. CUNHA
e OSVALDO GOMES
TEL: 232 984 795
VISEU

NÚCLEO LISBOA
Coordenação: PAULO RIBEIRO e PAULO ZOIO
SEDE NACIONAL
TEL: 218 371 654 • FAX: 218 370 826
1950-224 LISBOA

D
A
S

porta-voz dos dialisados e transplantados renais

APIRAPIR
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A APIR foi convidada pela Escola Superior de
Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca e Hospi-

tal Pediátrico de Coimbra a participar nas comemora-
ções do Dia Nacional da Luta Contra a Dor que se ce-
lebraram nos passados dias 14 e 15 de Junho no Par-
que Verde do Mondego da cidade de Coimbra, tendo-
se feito representar pela Delegação de Coimbra.

Assim, aproveitámos para durante os dois dias
dar a conhecer a Associação e os seus objectivos,
distribuindo folhetos e algumas brochuras, fazendo
ao mesmo tempo a divulgação do Colóquio que levá-
mos a efeito no passdo dia 2 de Julho.

O tempo não ajudou muito nas comemorações
com a chuva a marcar constantemente presença mas

mesmo assim, a animação foi constante,
com a ajuda das várias tunas das Escolas de
Enfermagem, dos grupos de palhaços e duo
musical, bem como as pinturas feitas às inú-
meras crianças que compareceram no local
durante as celebrações.

É de lamentar que mais crianças e seus
familiares não tivessem aderido a este
evento.

A APIR agradece o convite que lhe foi
endereçado e faz votos de que este evento
se repita mais vezes, podendo estas duas
Entidades contar sempre com a nossa co-

laboração e disponibilidade de materiais de divul-
gação e prevenção da Insuficiência Renal.

ACTIVIDADES
DA DELEGAÇÃO
ACTIVIDADES
DA DELEGAÇÃO

DIA NACIONAL DA LUTA CONTRA A DOR

C uidar no internamento o Doente Insuficiente
Renal Crónico Terminal, em programa regu-

lar de hemodiálise, revela-se uma preocupação para
os enfermeiros a desempenhar funções em diversos
serviços de internamento, para além das unidades de
diálise e Nefrologia.

Com o objectivo de melhorar a qualidade de vida
do I.R.C.T., todo o enfermeiro a desempenhar fun-
ções em qualquer serviço de internamento deverá
possuir conhecimentos relacionados com esta pato-
logia, tais como:

• Alimentação.
• Identificar sinais de alarme.
• Hidratação oral e endovenosa.
• Exames auxiliares de diagnóstico.
• Aspectos relacionados com cirurgias.
• Articulação com as unidades de diálise.
• Acessos vasculares.

Cuidar em Internamento o I.R.C.T.

Espaço ocupado pela APIR e outra Associação

Alimentação

Cirurgia

Unidade
Diálise

Acessos
Vasculares

Hidratação

Sinais 
de alarme

IRCT
Internamento

Exames 
Auxiliares

Diagnóstico
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Tecendo breves comentários sobre cada um dos
aspectos acima mencionados, os enfermeiros deve-
rão conhecer os pontos fundamentais da dieta do do-
ente I.R.C.T., de forma a manter equilibrado o índice
de massa corporal e prevenir a ocorrência de compli-
cações.

Os enfermeiros deverão possuir conhecimentos
sobre os três grupos de nutrientes; Proteínas, Hidra-
tos de Carbono, Lípidos e deverão ainda ter noções
sobre a importância da manutenção do equilíbrio dos
minerais essenciais, sobretudo do Cálcio/Fósforo.

O mecanismo desencadeado pelo excesso de só-
dio é de primordial importância, pois o seu aumento
no organismo origina a retenção de água, levando ao
aparecimento de edemas e ao aumento da tensão
arterial. O Potássio é um elemento que não pode de
modo algum deixar de ser considerado na dieta a
instituir nos indivíduos portadores desta doença.

No que se refere aos sinais de alarme, os enfer-
meiros deverão correlacionar os desequilíbrios orgâ-
nicos com a ocorrência dos respectivos sinais/sinto-
mas, como por exemplo:

• Dispneia.
• Palpitações e arritmias.
• Paralisia muscular/Dificuldade motora
• Alteração de comportamento e/ou 
• Discurso
• Hemorragias
• Febre
• Ausência de frémito da FAV
• Cianose e dor na extremidade do lado do acesso.

No que se refere a hidratação oral, a ingestão
diária não deverá ultrapassar o volume equivalente
da diurese + 500 ml, devendo ter-se em considera-
ção o teor de humidade dos alimentos, ex.: (melão -
93% água).

Quando a via oral não está disponível o doente
poderá ter que ser hidratado por via endovenosa. Os
soros dependem dos objectivos terapêuticos, deven-
do contudo ser evitados os soros polielectroliticos.

O volume a administrar segue a regra anterior-
mente enunciada, (diurese+ 500 ml) devendo o con-
trolo de administração ser rigoroso, através de bom-
ba infusora ou controlador de gota.

No que respeita à realização de Exames Auxilia-
res de Diagnóstico e Terapêutico, o facto de a elimi-
nação dos produtos de contraste estar comprome-
tido, deve ser tomado em consideração. Os volumes
das preparações dos produtos a administrar, devem
ser reduzidos, de modo a evitar sobrecarga hídrica. A
realização de alguns exames nestes doentes, implica
"cautela", podendo ser necessário a realização de
"Diálise Extra".

Sempre que um doente I.R.C.T. tem prevista uma
cirurgia, surge a necessidade de proteger o acesso
vascular, sobretudo a fístula arterio-venosa ou enxer-
to arterio-venoso.

Existem ainda cuidados específicos no período
pré e pós cirúrgico:

• No período que antecede a cirurgia, deverá
ocorrer;

— Equilíbrio de volémia
— Equilíbrio ácido-básico
— Equilíbrio electrolítico
— Ausência de anticoagulação.

• No período de Pós-operatório, sobretudo em
cirurgias prolongadas, poderá ocorrer:

— Aumento de catabolismo, podendo surgir
Hiperkaliémia, 

— Acidose metabólica 
— Transfusão sanguínea.
— Infusão de líquidos em excesso.

Atendendo a que, "o sucesso da terapia em he-
modiálise depende quase inteiramente da existência
de um fluxo de sangue adequado através do dialisa-
dor" (Nicola Thomas, in Enfermagem nefrologica,
2004), a preservação do acesso vascular é de primor-
dial importância.

Assim o enfermeiro deverá ter em atenção:

- A lavagem do membro da FAV, antes de enviar
o doente á diálise.

— Não colocar adesivos que envolvam a circunfe-
rência do braço.

— Não colocar pulseiras identificadoras no mem-
bro da FAV ou adornos.

— Não avaliar tensão arterial no membro da FAV.
— Retirar pensos do local da punção no dia se-

guinte á diálise.
— Não remover crostas do local da punção.
— Não usar pomadas acriteriosamente.
— Não remover pêlos próximos da FAV.
— Ocorrência de hematoma, colocar gelo no dia

da sessão e no dia seguinte, compressas de
água morna.

— Não puncionar o membro da FAV.

Ter atenção a:

— Vestuário/Pijamas apertados
— Imobilizações comprometedoras.
— Não dormir sobre o membro da FAV.
— Febre
— Tremores
— Sodurese 

Mediante o que foi exposto, é fundamental uma
boa articulação entre o serviço de internamento e as
unidades de Diálise que lhe poderão dar apoio.

O serviço de diálise, deverá ser contactado para
se admitir um doente I.R.C.T. no serviço, quando
ocorra qualquer tipo de hemorragia e/ou quando
houver sinais de alarme, quando se conhece a data
da cirurgia e sempre que se realizarem Exames Auxi-
liares de Diagnóstico, que impliquem a utilização de
produtos de contraste ou preparações específicas.

Contactar sempre  em caso de duvidas.

Trabalho de: Enfª. Graça Folhas 
IPO Coimbra

REVISTA127.qxp  18-07-2006  22:47  Page 21



22

N
EF

R
ÂM

EA
JU

LH
O

 /
 A

G
O

ST
O

 2
00

6

A Delegação de Setúbal da APIR, visitou nos
dias dezoito e dezanove de Maio deste ano a

clínica de hemodiálisede Setúbal.
Devido à nova política da Fresénius (Portugal),

muito pouco podemos adiantar.
Apenas pudémos falar com os nossos colegas do-

entes na ampla sala de espera, e aí distribuimos al-
gumas publicações e respondemos a algumas per-
guntas. Fizémos novos sócios e cobrámos algumas
quotas.

A visita foi feita nosw dois dias e nos três turnos
diários que o Centro realiza.

Foi-nos prometido pessoalmente pelo Sr. Dr. Ri-
cardo da Silva, Presidente do Concelho de Adminis-
tração da Fresénius em Portugal que iriam preencher
eles próprios o questionário que nós usamos nas
nossas visitas aos Centros mas, até à entrega deste
artigo e apesar de o termos enviado para lá, nada re-
cebemos.

Apesar disso e devido ao facto de quase todos os
membros desta Delegação fazerem diálise neste
Centro, podemos dar mais algumas informações.

Este Centro foi feito de raiz e é considerado por
nós um dos melhores da Europa em todos os aspec-
tos, com os novos monitores Fresénius 5008, com
hemodiafiltração, com uma sofisticada central de tra-
tamento de águas, distribuindo os solutos aos pró-
prios monitores de diálise.

Com quatro Nefrologistas, incluindo o Director Clí-
nico, é apoiada por técnicos de elevada qualidade, tan-
to os médicos como enfermeiros e restante pessoal.

Este Centro é composto por três amplas salas de
diálise, com bastante luz natural, cada uma tendo em
média dez monitores e muito raramente ultrapassa
os quatro doentes por cada enfermeiro. Tem também
amplas salas de consultas e casas de banho adapta-
das a deficientes. Os serviços administrativos são no
1º andar, mas para além da escada, possui também
um elevador de serviço. No exterior do edifício além
de um majestoso jardim paredes-meias com o co-
nhecido jardim de Vanicelos, existem dois amplos
parques de estacionamento.

Os transportes dos doentes são muito variados,
vão desde o táxi à ambulância, ou, até casos há, que
usam o seu próprio automóvel.

Nada mais podemos adiantar porque nem o
Director Clínico nem o Enfermeiro-Chefe estão auto-
rizados a dar-nos qualquer opinião.

Com cerca de cento e quarenta doentes nos dois
dias e nos três turnos, este Centro conta também
com uma Assistente Social e um Nutricionista a quem
aproveitamos para daqui saudar, bem como a todo o
pessoal que lá trabalha.

Por tudo isto, quanto a qualquer informação
incorrecta que este artigo possa ter, não é da nossa
única repsonsabilidade.

Pena é que no que respeita ás relações com a
APIR, actualmente se verifique um ambiente bas-
tante pesado.

Paulo Pacheco dos Santos
Presidente da D. R. de Setúbal

ACTIVIDADES
DA DELEGAÇÃO
ACTIVIDADES
DA DELEGAÇÃO

VISITA Á FMC DE SETÚBAL

Os IRC aguardam na sala de espera
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A Feira de Santiago
abriu as portas no

dia 22 de Julho e só as en-
cerrou a 6 de Agosto para
oferecer animação e música
para todos gostos.

O certame, aberto todos
os dias das 12h00 à 01h00,
realizou-se pelo terceiro ano
consecutivo, no Parque San-
tiago, espaço alvo de pro-
gressivas melhorias.

A música marcou presen-
ça com os Anjos no arran-
que, os D'ZRT pelo meio e
Toy a fechar e esteve, tam-
bém presente, no Botequim
das Parras, espaço dedicado
aos artistas de Setúbal.

A zona envolvente do
Parque Santiago teve este
ano um sistema de ordena-
mento de trânsito que permi-
tiu a criação de 2250 lugares
de estacionamento, num raio inferior a cem metros
das entradas.

A Delegação de Setúbal da APIR esteve presente
mais uma vez neste certame, no pavilhão do Grupo
concelhio para a Deficiência, com uma máquina de diá-
lise e a habitual literatura de informação e prevenção.

Como reforço às carreiras urbanas de autocarro,
cujo horário de funcionamento foi alargado, mantive-
ram-se em funcionamento os vaivéns de autocarros
para o recinto da Feira, ininterruptamente entre as
14h00e a 01h00, ao preço de 50 cêntimos, a partir
de diferentes pontos da cidade e do concelho.

A APIR NA FEIRA DE SANTIAGO

Julho

22. Inauguração
Sociedade Filarmónica Providencia
*ANJOS 
23. Noite de Fados 
24. Noite de Tunas
25. Bandas filarmónicas
26. Quadrilha
27. Bando do Andarilho 
28. D'ZRT
29. Xico da Cana 

30. Noite de Fados 
31. Bandas Jovens 

Agosto

1. Perfil Bahia
2. Luas de Maio 
3. Ovo 
4. Dazkarieh
5. Adiafa 
6. Toy

P R O G R A M A
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A APIR deu continuidade e encerrou um ciclo
de três campanhas de sensibilização em co-

laboração com o Pelouro da Saúde da Câmara Muni-
cipal de Odivelas. A primeira delas realizou-se no
Curpio (Centro Unitário dos Reformados, Pensionis-
tas e Idosos de Odivelas) no dia 7 de Março. Seguiu-
se a do dia 30 de Maio na Casa de Repouso de En-
fermagem, e por último no Lar de Odivelas no dia 23
de Junho.

Estas realizações foram bastante positivas a
todos os níveis, começando pela boa adesão por par-
te dos idosos que se mostraram bastantes receptivos
e interessados na informação apresentada pela Dra.
Sílvia Sousa. O tema "Insuficiência Renal" em espe-
cial, sintomas e causas desta problemática, foram os
assuntos desenvolvidos. Igualmente receptivos fo-

ram os lares e centros que nos apoiaram e co-
laboraram nas acções apresentadas.

Devido à má alimentação (como por ex.
alimentos com excesso de sal e açúcar) exis-
tem cada vez mais pessoas portadoras de
diabetes e de problemas cardiovasculares,
que são as duas maiores causas de insuficiên-
cia renal. Por isso é um dos objectivos da
APIR continuar com estas campanhas de sen-
sibilização não só para informar os idosos,
mas também outro tipo de população, no-
meadamente crianças.

Os nossos sinceros agradecimentos à Dra.
Sílvia Sousa que, mesmo com a agenda muito
preenchida, se mostrou sempre disponível
para colaborar connosco. O nosso muito

obrigado!
Foi um prazer colaborar nestas campanhas de

sensibilização em conjunto com a Câmara Municipal
de Odivelas, experiência que pretendemos repetir
com esta e outras câmaras.  

Paulo Ribeiro
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ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

ACTIVIDADES DO
NÚCLEO DE LISBOA
ACTIVIDADES DO
NÚCLEO DE LISBOA

A associação finlandesa de Insuficientes Re-
nais, anfitriã da reunião deste ano, presidida

pela extremamente afável e sempre alegre Maya tem
vários anos de dedicação à causa IRC na Finlândia.
O Grupo de jovens, representado por Antti Polari,
tem já um historial de actividades de entre as quais
se destaca a organização de campos de férias desti-
nados aos jovens IRC, transplantados, hemodialisa-
dos ou em diálise peritoneal e seus familiares. 

Este é o segundo ano em que o Grupo de Jovens
da CEAPIR reúne. O grupo surgiu da necessidade de
debater problemas que atingem especificamente
uma faixa etária dos Insuficientes Renais, pediátricos
ou em idade activa.

Este ano foram propostos alguns temas a debate:
1. Comunicação: como chegar aos jovens IRC
2. Educação e emprego
3. Assuntos familiares
4. Prioridade na alocação de órgãos

5. Programas sociais
6. Objectivos para as Associações de Doentes

Renais
7. Conjugação de esforços- o grupo jovem da CEAPIR
8. Políticas europeias
Na reunião estiveram presentes, para além da

APIR, representantes das Associações finlandesa (or-
ganizadora), sueca, alemã, eslovena, lituana, búlga-
ra, inglesa, irlandesa. O grupo começou por ouvir ca-
da um falar dos problemas que actualmente atingem
os seus países bem como das associações que re-
presentam e das actividades que têm vindo a orga-
nizar. Um problema comum a todos é a dificuldade
em conseguir motivar jovens a participar nas activi-
dades das Associações, sendo que outro é a angaria-
ção de dinheiro para custear as actividades.

Muitos temas ficaram por debater, tendo ficado a
promessa de criar uma agenda que permita discutir
tantos e tão variados temas de interesse para os jo-

CONFERÊNCIA PARA JOVENS DA CEAPIR
A Drª Silva Sousa numa das acções de sensibilização

Aspecto da assistência na Casa de Repouso de Enfermagem
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vens IRC. Ficou a semente da partilha de experiên-
cias que pretendemos vir a promover e disseminar
por cada vez mais jovens por toda a Europa. 

No final foram definidos os objectivos deste jo-
vem grupo e que são listados de seguida:

1. Objectivos do grupo jovem
a. Partilha de conhecimentos

I. Doença renal
II. Partilha de experiências locais. Tentar que

todos os países tenham o mesmo conheci-
mento e formas para angariar dinheiro, garan-
tindo que todos terão acesso à informação e
às mesmas formas de angariação de fundos.

b. Promover o intercâmbio de grupos com a or-
ganização de campos de férias e tentar obter
uma maior integração da juventude europeia.
Promover o intercâmbio cultural percebendo
como é que nos outros países se faz hemo-
diálise.

c. Fazer com que mais países participem nas reu-
niões de jovens da CEAPIR. Este ano fizeram-se
representar apenas 10 dos 21 países membros.

2. Futuras reuniões
Educação e trabalho. O que pode a União Euro-

peia fazer por nós.
Foi proposto a

cada um de nós que
desenvolvêssemos
três dos temas pro-
postos antes da reu-
nião. Nos seguintes
parágrafos estão de-
senvolvidos os temas
escolhidos pelo re-
presentante da APIR.

Actualização de
objectivos para as
Associações de
Doentes Renais

Desde o princípio
que o principal objec-
tivo da APIR é o de
formar e informar os
doentes sobre os
seus direitos e deve-
res e acerca de questões sociais. Tem também feito
representar-se em reuniões que visam a defesa dos
direitos dos IRC. A APIR tem larga experiência em
organização de colóquios relacionados com a
temática da doença renal bem como sobre medica-
mentos novos introduzidos. Com a ajuda de nefrolo-
gistas a APIR edita algumas brochuras sobre hemo-
diálise, diálise peritoneal, transplante, nutrição e,
com a ajuda de alguns, edita uma revista bimestral.
Estes, associado ao nosso site, em fase de reestrutu-
ração, são duas formas de acedermos aos nossos
associados.

Este ano a APIR está a organizar, em colaboração
com a Câmara de Odivelas, acções de sensibilização
e prevenção sobre a doença renal.

No futuro a APIR terá que diversificar as suas ac-
ções por forma a atrair mais jovens: eventos despor-
tivos, jornadas pedestres, campos de férias, jogos
tradicionais...Na zona de Lisboa existem alguns
jovens IRC, mas é difícil alcançá-los e motivá-los. No
passado mês de Maio uma clínica de Lisboa organi-
zou um jogo de futebol entre enfermeiros e doentes

e teve boa adesão porque houve divertimento. Pre-
tendemos também incrementar o contacto com
outras associações e em particular com associações
de jovens diabéticos. 

Existem outros grandes problemas no meu país.
Um deles está relacionado com os idosos, que repre-
sentam a grande maioria da população em HD. Mui-
tos deles vivem sós e com escassos recursos finan-
ceiros. Penso que a nossa associação poderá ser
mais pró-activa neste campo estabelecendo parceri-
as com associações especializadas naquele campo.

O segundo maior problema esta relacionado com
os doentes oriundos dos países africanos de língua
oficial portuguesa: Angola, Cabo Verde, São Tomé e
Príncipe, Guiné. Nos seus países de origem não têm
possibilidades de fazer HD pelo que só têm duas pos-
sibilidades se adoecerem: vêm para Portugal ou mor-
rem. Se vêm para Portugal só poderão regressar para
junto das suas famílias se fizerem um transplante e
muitos permanecem em Portugal sem apoio social.

Definição de objectivos do grupo de jovens
da CEAPIR

É dever do grupo de jovens da CEAPIR defender
o direito ao trabalho e a estudar enquanto em HD

bem como o direito à mobilidade entre regiões do
nosso país e entre países europeus.

O grupo deverá organizar eventos por forma a di-
vulgar a associação e os seus propósitos. Os eventos
poderão ser de cariz desportivo, campos de férias, ou
seminários. 

Integração na vida profissional
Eu falo por mim mas tive as mesmas dificuldades

que os meus colegas 'saudáveis' para conseguir o 1º
emprego. Nunca mencionei nem a professores nem
a empregadores a minha situação clínica. Sempre
obtive compreensão do pessoal de saúde da Clínica
onde faço HD mas é claro que é muito difícil e é mui-
to cansativo. É muito difícil compatibilizar o horário
de trabalho com a HD: é difícil fazermos o tempo
todo de HD se tivermos um horário normal de traba-
lho. O emprego público é muito difícil devido às res-
trições financeiras.

Paulo Zoio
Representante da APIR nesta conferência
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Representantes jovens de vários países
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D ecorreu no dia 4 de Junho, no Luso, o Sim-
pósio da Associação Portuguesa de Enfer-

meiros de Diálise e Transplantação.
Durante os trabalhos do Simpósio foram aborda-

dos temas como: "Intervenções de Enfermagem no
Pós-Transplante - Planeamento e Registo - CIPE /
SAPE", "A Anemia no Pós-Transplante Renal: O Papel
do Enfermeiro", "Terapêutica Imunossupressora", "In-
tervenções de Enfermagem na Pré-Diálise", entre
outras.

Para além do interesse de todas as inter-
venções, registámos a intervenção do En-
fermeiro Filipe Cristóvão "Intervenções do
Enfermeiro na Pré-Diálise", sendo uma in-
tervenção para a Prevenção/Informação
sobre a IRC, que vem ao encontro de uma
das lutas da APIR, que é a necessidade em
apostarmos na prevenção, começando nas
Escolas, Centros de Saúde, etc. Para isso o
Enfermeiro tem de estar preparado, por
exemplo, com um gabinete de apoio, para
que quando seja possível identificar o pro-
blema poder encaminhar o utente para o
serviço adequado.

No encerramento, o Presidente da
APEDT, aproveitou a oportunidade para

mais uma vez convidar os Enfermeiros e doentes,
todos em conjunto a organizarem trabalhos com o
objectivo de criar melhores condições de tratamento
e melhor qualidade de vida para os doentes IRC.

A APIR agradece o honroso convite que nos
foi feito pelo Presidente da APEDT, para estarmos
presentes.

Carlos Silva
Presidente da D.N.

breves

SIMPÓSIO APEDTSIMPÓSIO APEDT

N o passado dia 1 de Junho, a convite da Gen-
zyme, a APIR assistiu ao Simpósio sobre

"Biotecnologia - Investimento, Ciência e
Saúde", que decorreu no Museu da Farmácia, em
Lisboa, para comemorar os 25 Anos daquela empre-
sa - 10 anos em Portugal.

Durante o evento, foram abordadas questões
relacionadas com "A Investigação e a sua relação
com as Terapêuticas, Diagnóstico e Moni-

torização", "Investigação - Vertente Empresa-
rial em Portugal" e "Papel das Fundações e As-
sociações ligadas à Investigação e Saúde".

Foi ainda apresentada uma mostra de desenhos
de crianças com doença de Lisossoma, e uma visita
guiada ao Museu pelo seu Director, Dr. João Neto.

A APIR agradece reconhecida o honroso convite
que o Director da Genzyme-Portugal, Dr. Alberto Inês,
nos fez para assistirmos ao Simpósio.

BIOTECNOLOGIA
- INVESTIMENTO, CIÊNCIA E SAÚDE
BIOTECNOLOGIA
- INVESTIMENTO, CIÊNCIA E SAÚDE
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RESISTÊNCIARESISTÊNCIA

SEUS OLHOSSEUS OLHOS

27

A mesma pena …
Os mesmos passos …
O mesmo drama …
No mesmo espaço:
Punções doridas
Nos mesmos braços.

O mesmo estigma
No tom das faces …
A mesma sina …
As mesmas marcas …
O mesmo medo
Da mesma Parca …

Rudes agulhas
Desapiedadas …
Lenta tortura
Não tem idade.
O sonho é cinza
E a vida é diálise.

No seu ofício,
A guarda-branca
Socorre a vida
E a morte espanta …

Rodam as máquinas …
o sangue escoa …
E o tempo-inércia
Passando à toa …

No paradoxo
De horas paradas, 
Os anos vão-se
Na disparada …

A tarde é longa …
É longa a espera …
Cadê a alegria
Desta galera?!

Paciência, irmão!
O que fazer?
Se é este o preço
P'ra se viver?...

Vamos à luta
Com as mesmas armas!
Paciência, irmão!
É o nosso carma.

Quem muito espera, 
Um dia, alcança.
Quem sabe a gente
Tenta a esperança?

Quem sabe ao longe
Noutro convívio, 
Alguém trabalha
Pró nosso alívio?

Então irmão,
Se a cura vier:
Adeus às máquinas,
Se Deus quiser.

Ignez Sofia Vargas /
Rio Grande do Sul

Seus olhos … se eu sei pintar
O que os meus olhos cegou …
Não tinham luz de brilhar.
Era chama de queimar;
E o fogo que a ateou
Vivaz, eterno, divino,
Como facho do Destino.

Divino, eterno! … e suave
Ao mesmo tempo: mas grave
E de tão fatal poder,
Que, num só momento que a vi,
Queimar toda a alma senti …
Nem ficou mais do meu ser,
Senão a cinza em que ardi.

Almeida Garrett

poesia
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AGRADECIMENTO !AGRADECIMENTO !

28

T enho o meu pai doente com insuficência
renal crónica, habitualmente com parâmetros

da função renal bastante alterados.
Contudo, ao atingir recentemente valor de creati-

nina superior a 4, fiquei fortemente preocupado e
procurei informação adicional na Internet.

Foi assim que tomei contacto com a APIR.
Vivendo na Figueira da Foz e sendo Coimbra o

centro mais próximo, contactei com o Serviço de Ne-
frologia no Centro Hospitalar de Coimbra. 

Face à minha grande preocupação o Director do
referido serviço DR CARREIRA, amavelmente acedeu
a receber o meu pai dentro de breves dias.

Não obstante os seus grandes afazeres não
deixou de fazer uma consulta cuidadosa e demorada,
denotando grande sensibilidade humana e compe-
tência profissional e pessoal, ouvindo, orientando,
aconselhando e mostrando total disponibilidade para
ajudar.

Um homem assim engrandece a classe médica, a
APIR e SERVE a humanidade com tocante HUMANI-
DADE. 

Bem haja o Dr Carreira. O meu muito obrigado à
APIR.

José Cevada
Ervedal - Quiaios - Figueira da Foz

correio dos leitores

Pela esposa do nosso associado An-
tónio Jorge Pedroso Carvalho foi-
nos comunicado o seu falecimento
em 25.05.2006. Era sócio desde
1998, tinha 49 anos e fazia diálise
na Clínica de Diálise de Loures.

Pelo nosso colaborador em Vila
Verde fomos informados do faleci-
mento do nosso associado Vitor
Manuel Ribeiro Oliveira em
17.06.2006. Era sócio desde
27.02.2005, tinha 34 anos e fazia

diálise no Centro de Hemodiálise da Santa Casa
da Misericórdia de Vila Verde.

A nossa Delegação Regional de
Coimbra comunicou-nos o faleci-
mento do nosso associado Francis-
co da Conceição Nazaré, em
10.06.2006. Era sócio desde
05.07.1992, e era transplantado

pela UTR dos HUC.  A esposa continua como sócia.

Falecimentos

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

NOVAS PUBLICAÇÕESNOVAS PUBLICAÇÕES
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Exmos. Srs.

Sou I.R.C. e como tal tenho pensado muito se
hei-de fazer-me sócio ou não.

Por que motivo a minha duvida;
1º As informações que chegam ao local donde

faço díalise é só sobre almoçaradas, passeios etc.
2º houve há tempos uma manifestação de Bom-

beiros ou dos transportadores de doentes, que foi lar-
gamente divulgada pela comunicação social (estes
senhores reclamavam para eles o nosso transporte)

Pergunto;
O que fez a Associação, para defender os desin-

teressados como eu em ser servido por estes "senho-
res" verifico muitas vezes colegas à espera deles 3 e
4 horas será justo? E além disso quando os vão bus-
car andam num passeio turístico à volta de Lisboa.

Quem pode e tem carro por que motivo pagam
(estado, ou seja nós e outros contribuintes) ás am-
bulâncias 20 ou mais euros, de táxi 10 ou 11 euros e
ao doente 3$50 (falando em escudos) ao KM.

QUAIS OS INTERESSES NISTO TUDO?
QUEM ANDA A GANHAR À NOSSA CUSTA?
O GOVERNO NÃO É DE CERTEZA (A NÃO SER

QUE HAJA E DEVE HAVER JOGO SUJO).
Gostava saber a vossa posição sobre isto.
E mais, quem pode e deve fazer INSPECÇÕES ÁS

CLÍNICAS? E QUANDO AS FAZEM? OU SERÁ QUE
TAMBÉM HÁ JOGOS SUJOS.

Se algum dos directores faz díalise, devem estar
satisfeitos com a clínica que os trata, já agora posso
saber qual? Para eu mudar para essa clínica.

PODEM CRITICAR POR NÃO SER SÓCIO,
MAS VALARÁ A PENA?

A INTENÇÃO DOS FUNDADORES (ASSIM
COMO O SAUDOSO HÉLDER LOPES) FORAM
BOAS, MAS E AGORA, SINCERAMENTE NÃO
VEJO NADA.

NÃO QUERO OFENDER NINGUÉM, MAS É
UMA REVOLTA IMENSA, AO VER A NEGOCIATA
EM VOLTA DOS DOENTES (CLÍNICAS, TRANS-
PORTADORES ETC.)

NÃO SEI SE TEREI DIREITO A RESPOSTA, MAS O
MEU LAMENTO FICA REGISTADO.

TAMBÉM ENVIAREI PARA A COMUNICAÇÃO
SOCIAL A PEDIR UMA RIGOROSA INVESTIGAÇÃO
JORNALÍSTICA E SE NÃO FOR SUFICIENTE PODEREI
ATÉ IR AO MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTAR AS
MINHAS QUEIXAS E DUVIDAS.

PARECE QUE AGORA (SEGUNDO OUVI DIZER NA
CLÍNICA) PASSAMOS A SER TRANSPORTADOS
PELAS EMPRESAS "TRANSPORTES DE DOENTES". 

SERÁ QUE SOU OBRIGADO DEPOIS DE 4 HORAS
DE SOFRIMENTO ANDAR COMO GADO A VER LISBOA.

POR AGORA FICO POR AQUI, DEPOIS SE VERÁ. 
O TEMPO DE COMER E CALAR, JÁ LÁ VAI FELIZ-

MENTE, MAS PARECE QUE NALGUNS SECTORES A
HERANÇA ESTÁ A VOLTAR

Guilherme Madeira

Caro Colega, 

Recebemos o seu mail que agradecemos e ao
qual passamos a responder. 

Antes de mais gostaríamos de lhe dizer que todas
as criticas bem intencionadas (parece ser o caso) são
bem vindas. 

Infelizmente, nem sempre as criticas são bem
intencionadas nem fundamentadas como é o caso
das "almoçaradas". Aquilo a que algumas pessoas
chamam almoçaradas são Almoços/Convívio que pro-
movemos quando organizamos colóquios, aniversá-
rios, encontros regionais, etc.. É preciso dizer que
uma parte é paga pelas pessoas (incluindo os diri-
gentes) e outra pela Associação. Temos todos que
comer não é verdade? 

Os passeios são também actividades de cultura e
lazer que os IRC necessitam para confraternizar e ali-
viar a carga psicológica da doença. Não faz mal a
ninguém divertir-se um pouco, principalmente
quando se tem uma doença crónica. 

Acerca do problema dos transportes queremos
também informá-lo que estes são comparticipados a
100%, há muito tempo, graças à APIR (incluindo o
Helder Lopes que refere e bem). A nossa Associação
foi a primeira entidade a lutar e alertar o Ministério
da Saúde para o perigo de deixar uma empresa, que
presta cuidados dialíticos, criar um serviço de trans-
portes de doentes pela dependência a que esses IRC
ficariam sujeitos. 

O Ministério não nos deu ouvidos e, infelizmente
os resultados estão à vista.

Ainda relativamente aos transportes queremos
dizer-lhe que esta é provavelmente, uma das áreas
onde a APIR intervém mais regularmente em defesa
dos doentes, nomeadamente através de reuniões e
exposições às ARS, Sub-Regiões de Saúde, Ministé-
rios, etc., etc.. Como diz, e bem, existem muitos
interesses que não têm nada a ver com os IRC.

Também nós dirigentes da APIR estamos descon-
tentes com toda esta situação e não é por falta de
denunciarmos e lutarmos contra ela que as coisas
têm mudado. Infelizmente nós não podemos resolver
esses problemas têm de ser as pessoas que decidem
e essas parecem não estar interessadas nisso.

Terminamos apelando a que se faça sócio e leia
atentamente os nossos materiais, particularmente a
Revista Nefrâmea, para conhecer as nossas activida-
des e ficar mais esclarecido sobre a APIR.

A Direcção Nacional
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOPEDIDO DE ESCLARECIMENTO RESPOSTARESPOSTA
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S e é a luz que ilumina as trevas e nos indica o
caminho, na insegurança do mar o Farol é,

sem dúvida, um sinal de esperança para quem se en-
contra mergulhado na escuridão da noite e envolvido
pela agitação das ondas.

Assim se compreende o fascínio que os faróis
desde sempre exerceram sobre a imaginação huma-
na. Eles representam a esperança de recuperar o ca-
minho perdido, a promessa para quem está longe
poder regressar ao aconchego do lar.

O Farol é também o símbolo da capacidade que o
homem tem para dominar a natureza e, em simultâ-
neo, uma porta aberta para espaços infinitos. Não
resistindo ao fascínio das distâncias, o homem per-
corre o mundo inteiro, transpõe os mares, atravessa
continentes, tenta chegar aos astros e conhecer os
limites do espaço.

O farol representa, assim, a possibilidade que o
homem tem de inventar novos recursos técnicos para
vencer a noite e o mar. Significa o triunfo da cultura
sobre a natureza.

O farol auxilia e orienta todos os que o vêm e
procuram, sem discriminação de raça, origem ou de
poder, torna-se assim o símbolo do serviço prestado
desinteressadamente a todos os homens que dele
necessitam.

Durante muitos anos o funcionamento dos faróis
esteve a cargo dos faroleiros, homens abnegados,
que renunciavam a comodidades e suportavam a an-
gustia da solidão, enfrentando os rigores do frio e da
humidade, para indicar o caminho a quem de noite
se aventurava no mar.

ORIGEM DOS FARÓIS

Os faróis têm a sua origem nas fogueiras acesas
junto da costa, para orientação dos navegantes. A
manutenção desses fogos era regularmente assegu-
rada por religiosos de conventos situados no litoral.

Sustentam uns que a mais antiga dessas
fogueiras foi mandada erigir pelo Bispo D.
Manuel da Silva, em S. Miguel-o-Anjo, na
foz do Rio Douro, pretendem outros que já
entre 1515 e 1520 começara a funcionar
no Convento de S. Vicente um "farol"
mandado erguer por D. Fernando
Coutinho, bispo de Silves. Existe também
documentação que refere que os frades da
Irmandade de Nossa Senhora da Guia
construíram numa torre junto da Capela do
mesmo nome, em Cascais, "um farol de 4
ou 5 lumes de azeite" que funcionava 8
meses por ano.

Posteriormente, em pleno século XVIII,
o próprio Marquês de Pombal consciente da
necessidade de tornar as costas marítimas do país
mais seguras, decide dotá-las com uma cobertura
luminosa condigna. Assim, em Fevereiro de 1758 foi

publicado o alvará pombalino que mandava construir
os faróis do Cabo da Roca, de S. Julião, do Bugio e
da Serra da Arrábida (que no século seguinte seria
transferido para o Outão), do Cabo Carvoeiro e do
Cabo Espichel.

cultura

FARÓIS ! "O SOL NA NOITE …"FARÓIS ! "O SOL NA NOITE …"

Farol da Ponta do Arnel - Açores

Alvará Pombalino
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Quanto às fontes luminosas, das rudimentares fo-
gueiras de madeira ou carvão de pedra do século
XVII, evoluiu-se, com o andar dos tempos, para a
utilização do azeite, do petróleo, do vapor do petró-
leo, do acetileno e da electricidade que é, actualmen-
te, a fonte de energia utilizada.

ACTUALMENTE …

A partir de 1978 iniciou-se no nosso país o
programa de automatização dos faróis que passaram
a ser controlados remotamente. Exemplo disso são
os faróis de aproximação e entrada no porto de
Lisboa, que hoje são controlados a partir da Direcção
de Faróis, através de um equipamento que permite
controlar à distância as suas principais funções.

E O FUTURO? …

Não se sabe se um dia
os faróis se tornarão ins-
trumentos obsoletos, devi-
do ao aparecimento de al-
gum outro equipamento
que os substitua, mas é
difícil pensar que virão a
tornar-se totalmente inú-
teis, porém, ainda que tal
aconteça, eles serão sem-
pre um símbolo de poesia
na paisagem!...

Faróis
Faróis distantes,
De luz subitamente tão acesa,
De noite e ausência tão rapidamente volvida,
Na noite, no convés, que consequências aflitas!
Mágoa última dos despedidos,
Ficção de pensar…

Faróis distantes…
Incertezas da vida…
Voltou crescendo a luz acesa avançadamente,
No acaso do olhar perdido…

Faróis distantes…
A vida de nada serve…
Pensar na vida de nada serve…
Pensar de pensar na vida de nada serve…

Vamos para longe e a luz que vem grande vem menos grande.

Faróis distantes…

Álvaro de Campos

Farol do Cabo da Roca

Farol do Bugio

Candeeiro reflectin-
do luz nas ópticas

de cristal
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Cartas de amor, quem as não recebe?
Um dia, a mãe do Manelito perguntou-lhe onde é que tinha estado.
– A brincar aos correios – respondeu o miúdo. – Deixei cartas em todas as casas aqui da rua ...
E cartas verdadeiras!
– Verdadeiras? – inquiriu a mãe. – E onde é que as arranjaste?
– Eram aquelas que estavam no seu guarda-vestidos atadas com uma fita!

– O rapaz com quem a tua irmã vai casar é rico?
– Acho que não, porque sempre que a minha mãe fala no casamento, o meu pai diz: «Pobre
rapaz!»

Ah, essa falsa cultura
Certa vez, o meu filho João foi visitar uma galeria de arte moderna onde toda a casta de objectos
estranhos estava em exposição, como uma pilha de pedaços de feltro e duas chapas de aço sem
acabamento. Porém, foi no pátio que ele deu com o mais intrigante de todos os artefactos: um
grande pedaço de tecido opaco que farfalhava, ondulava e esvoaçava como se tivesse vida
própria. Circulou várias vezes em redor do objecto, à procura do título e do nome do autor da
obra. Não os encontrando, perguntou a um segurança se sabia; este explicou que aquilo era um
pedaço de plástico que estava ali para proteger o canteiro de flores do mau tempo.
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Horizontais
1- Paracetamol. 2- aliterado; o. 3- comilão; net. 4- aparar; agro. 5- te; a; impor. 6- eca; gomilos. 7- zinco; vci; t. 8- airar; essa. 9- o; mo;
am; mat. 10- clamoroso; u. 11- aplacar; soss.

Verticais
1- pacatez; oca. 2- alopecia; Ip. 3- rima; animal. 4- atira; croma. 5- cela; Goa; oc. 6- Erario; rara. 7- tao; mmv; mor. 8- Ad; apice; s. 9-
mongolismo. 10- . 11- Loto; status.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Horizontais
1- Substância analgésica. 2- Vocábulo que formou
aliteração. 3- Que come muito; internet abrev. 4-
Tolerar gír.; azedo. 5- A ti; obrigar a. 6- Escreveu O
Mandarim; jarros de boca estreita. 7- Elemento traço
essencial à cicatrização de feridas; via de cintura
interna abrev. 8- Vadiar; pron. design. de proximi-
dade. 9- Pedra de moinho; antes do meio-dia abrev.;
carta de Tarot conhecida como o Louco. 10- Não
assinalar um penalty pode ser um erro desses. 11-
Serenar a ira; sinal de socorro.

Verticais
1- Índole pacífica; vazia. 2- Queda do cabelo; disco
de 33 r.p.m. 3- Som uniforme num verso; o reino da
zoologia. 4- Arremessa; cenário pintado de azul ou
verde. 5- Alcova; já foi portuguesa; língua românica
falada em França. 6- O público anda depauperado;
única. 7- Tanto; o ano passado em num. rom.; maior.
8- Já foi coligação; vértice. 9- Síndromes de Down.
10- Falha; como se quer a mente no corpo. 11- Tipo
de jogo; estatuto.
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