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CCAASSOO  ““AA  CCLLÍÍNNIICCAA  CCEENNTTRROODDIIAALL  ––  CCEENNTTRROO  DDEE  DDIIÁÁLLIISSEE  DDEE  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  MMAADDEEIIRRAA””  
 

“10 anos em busca da Excelência Renal” 
in documento da clínica CentroDial (1999) 

UUMMAA  MMAANNHHÃÃ  NNAA  CCLLÍÍNNIICCAA  
 Segunda-feira, 9 horas da manhã e o dia está solarengo em São João da Madeira. Chego à 
CentroDial, após uma hora e cinquenta minutos de trânsito moderado que mediou o meu percurso 
de automóvel desde Guimarães. Na clínica, a azáfama já é muita; enfermeiros e auxiliares de 
acção médica desdobram-se no contacto com cada um dos cerca de 15 pacientes das salas de 
diálise A e B, para assegurar que a hemodiálise se processa sem quaisquer problemas. 
 Enquanto que os pacientes estão a ser submetidos à diálise, a Dra. Conceição Ferreira e a 
enfermeira do turno da manhã discutem o relatório do Sr. Manuel Silva (um idoso, insuficiente 
renal há 6 anos, com um bom humor digno de registo); decidem alterar-lhe a estratégia de diálise, 
estendendo a duração do seu tratamento de hoje mais 10 minutos do que o habitual. 
 “Sente-se bem?”, pergunta a Dra. Conceição à Sra. Alberta que está a ler o jornal diário. O 
sorriso afável com que esta paciente responde à pergunta é elucidativo. Neste momento surge, no 
extremo oposto da sala, um médico igualmente trajado com uma bata branca: “É o chefe! (o Dr. 
Mário Oliveira)”, exclama a Dra. Conceição que acedeu ao meu pedido e permite que a 
acompanhe na sua ronda. O cabelo farto e despenteado, a barba comprida e os óculos redondos 
dão-lhe um ar soturno e sobranceiro que se desfaz quando temos o privilégio de conversar com o 
Dr. Mário. A troca de afectos e de palavras que se seguiu entre cada um dos pacientes e o Dr. 
Mário é algo que dificilmente se retrata. 
 A ronda das salas de diálise A e B termina, seguindo-se uma pequena visita à sala de auto-
diálise só para ver se está tudo bem. É altura de ir consultar, no PC, os resultados das análises 
sanguíneas dos pacientes efectuadas no mês passado. A Dra. Conceição averigua também os 
problemas surgidos durante a diálise dos pacientes do turno da tarde (do dia anterior) e decide 
proceder a algumas recomendações (inserindo-as numa das aplicações do sofware para que, na 
diálise seguinte, as complicações não se repitam). Por volta do meio-dia, começam a chegar, em 
táxis, os pacientes do turno da tarde. Sentados nos confortáveis sofás encarnados da sala de espera, 
aguardam durante alguns minutos que alguma das auxiliares os chamem para o seu tratamento. 
Alguns dos pacientes do turno da manhã - que tiveram complicações durante a diálise – aguardam 
mais algum tempo antes de se irem embora, compartilhando a mesma sala de espera, só para 
confirmar que nenhum problema de maior surge (dada a recomendação da Dra. Conceição). 
 O relógio marca agora 13 horas e os pacientes do turno da tarde começam a ser preparados 
para serem submetidos à diálise. 

AA  HHIISSTTÓÓRRIIAA  DDAA  CCLLÍÍNNIICCAA  
 Em 1987, três nefrologistas internos do Hospital de Santo António do Porto (Dr. Nunes 
Azevedo, Dr. Mário Oliveira e Dr. António Cabrita) fundam a UniDial, uma sociedade de 
prestação de serviços médicos de hemodiálise na área da nefrologia. Estes médicos, licenciados 
pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e com a especialidade de nefrologia obtida 
na mesma faculdade1, exerciam – paralelamente - a sua actividade no sector privado (mais 
concretamente na Clínica Central do Bonfim sediada no Porto). 
 
Este caso foi elaborado por Filipe Sousa, sob orientação do Professor Doutor João Álvaro Carvalho e do 
Professor Eduardo Castanheira Beira (no âmbito da dissertação de mestrado em Sistemas de Informação 
intitulada “Estratégia e Tecnologias de Informação: um estudo de caso”). 
 

                                                 
1 O Dr. Nunes Azevedo e o Dr. António Cabrita licenciaram-se em 1975 e obtiveram a especialidade de 
nefrologia em 1985. O Dr. Mário Oliveira licenciou-se em 1977 e a especialidade de nefrologia obteve-a em 
1987. 
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Visto que eram os únicos nefrologistas que trabalhavam na unidade de diálise da Clínica 
Central do Bonfim, a constituição da UniDial serviu para formalizar um contrato de assistência 
médica; a UniDial tornou-se responsável pela orientação da actividade da unidade de diálise da 
Clínica Central do Bonfim desde 1987 até 19952. 
 Nessa altura a abertura de um novo centro de diálise, dada a escassez de centros em 
Portugal, começou a ser equacionada pela UniDial e pela Clínica Central do Bonfim. A questão 
premente de “onde abrir o novo centro de diálise?” começou a ser ponderada, condicionada pelo 
facto de já existir um centro de diálise em Santa Maria da Feira (cidade de onde é natural o Dr. 
Mário Oliveira). Em 1988, a UniDial e a Clínica Central do Bonfim formam a sociedade 
CentroDial para abertura de um centro de diálise em São João da Madeira, o que vem a acontecer 
em Dezembro de 1989. 

As primeiras instalações da clínica possuíam uma área de 400 m2 e situavam-se no centro 
da cidade de São João da Madeira3. No início de 1997, a CentroDial mudou de instalações para 
um novo espaço com 860 m2, criado de raiz, mais adequado à sua actividade e capaz de responder 
ao desafio de uma melhor qualidade na hemodiálise, constituindo uma referência modelar para 
muitos dos profissionais desta área; existe um circuito vídeo em todos os compartimentos da 
clínica, garantindo a segurança dos pacientes. Este novo centro de diálise, localizado numa zona 
periférica da cidade com maior sossego e aparcamento, dispõe de 3 salas de diálise (duas salas de 
diálise assistida com 15 máquinas e uma sala de auto-diálise com 5 máquinas) e uma área 
separada que serve, simultaneamente, como unidade de orientação para todos os novos 
insuficientes renais que chegam à clínica e para a formação dos pacientes que pretendem efectuar 
a Diálise em Casa4 (ver anexo A.5 – A admissão de novos pacientes à clínica CentroDial). 
 Em 1994, foi equacionada a construção de um centro de diálise em Mirandela, uma região 
que era considerada como altamente carenciada em cuidados de diálise5. Para concretizar esse 
novo centro, o Dr. Mário Oliveira e o Dr. Nunes Azevedo criaram a TecSam TSM6, que passaria 
assim a deter as participações destes dois nefrologistas na CentroDial e a totalidade do capital da 
NorDial (o centro de diálise construído em Mirandela). 

A NorDial iniciou a sua actividade em 1995. Quatro anos depois, a TecSam TSM adquiriu 
um terreno na região de Vila Real, para construção de um novo centro de diálise (de nome CRR 
Vila Real). Este centro foi projectado tendo por base a integração da diálise e serviços de 
reabilitação e lazer (e.g., piscina e health club); apesar de inaugurado em Dezembro de 2002, 
ainda não iniciou a sua actividade (prevendo-se a sua abertura para o início de 2003). 
 Face à visão do Dr. Mário Oliveira e do Dr. Nunes Azevedo no que concerne à qualidade 
da diálise a prestar pela CentroDial, alguns conflitos foram surgindo entre a TecSam TSM e a 
Clínica Central do Bonfim; essas visões divergentes fizeram com que a quota de 50% que a 
Clínica Central do Bonfim detinha na CentroDial fosse adquirida no ano de 2000 pela TecSam 
TSM. Nesse mesmo ano foi também adquirida a quota remanescente pertencente ao Dr. António 
Cabrita (um dos fundadores da UniDial, mas que nunca se dedicou por completo a este projecto). 
A TecSam TSM passa então a deter a totalidade do capital dos centros de diálise de Mirandela e 
de Vila Real (NorDial e CRR Vila Real, respectivamente) e da CentroDial7. 
 O Grupo TecSam TSM tem crescido, de forma sustentável, através do crescimento 
orgânico. No que concerne ao financiamento do crescimento do grupo, o recurso à banca tem sido 
preterido em detrimento do auto-financiamento; a CentroDial apenas tem recorrido ao leasing na 
                                                 
2 A partir de 1996, foi a TecSam TSM – uma sociedade por quotas constituída em 1994 pelo Dr. Mário 
Oliveira e Dr. Nunes Azevedo, que detém a UniDial - que orientou a unidade de diálise da Clínica Central 
do Bonfim. Essa assistência foi cessada no início de 2002, por desinteresse da TecSam TSM. 
3 Mais concretamente na Rua Dr. Maciel, nº 163. 
4 Também denominada de diálise domiciliária, pressupõe que o paciente auto-administra a sua diálise no 
conforto do seu lar. Esta diálise requer uma ida mensal do paciente à clínica CentroDial para a recolha de 
sangue (indispensável à definição da sua estratégia de diálise). Os técnicos de diálise dirigem-se 
mensalmente a casa de cada um dos pacientes em diálise domiciliária, sendo que a enfermeira responsável 
pela unidade de diálise em casa, visita-os de 6 em 6 meses. 
5 O Dr. Nunes Azevedo tem 51 anos e é natural de Valbom, desempenhando actualmente as funções de 
Médico Residente na NorDial e de Director Clínico no serviço de hemodiálise do Hospital Distrital de 
Bragança. É ainda director clínico na unidade de hemodiálise na Clínica Central do Bonfim 
6 Ver anexo B.2 – Diagrama do Grupo TecSam TSM. 
7 Ver anexo B.1 – Timeline da evolução do Grupo TecSam TSM. 
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aquisição das máquinas de diálise. A CentroDial tem 110 pacientes, fazendo cerca de 19000 
diálises por ano; com um Capital Social da ordem dos 25000 euros e Capitais Próprios que 
ascendem aos 2 milhões de euros (dados de 2001), a clínica demonstra uma saudável situação 
financeira. 

AA  MMIISSSSÃÃOO  EE  FFIILLOOSSOOFFIIAA  DDEE  CCUUIIDDAADDOOSS  
 “Os funcionários da CentroDial estão empenhados em proporcionar cuidados e serviços 
de qualidade às pessoas que sofrem de Insuficiência Renal Crónica (IRC)8”. Estas palavras do Dr. 
Mário Oliveira9 resumem a missão da clínica CentroDial, assente numa filosofia própria de 
cuidados. A CentroDial quer que todos os seus pacientes tenham uma elevada qualidade de vida; 
sabendo que a insuficiência renal tem efeitos adversos sobre o corpo, vida social, sexualidade, 
autonomia, actividade física e emoções do paciente, a diálise deverá primar pela qualidade. 
 A filosofia da CentroDial instituída intransigentemente pelos fundadores propicia o 
sistema de valores a seguir, sobre o qual a clínica é gerida (e.g., conduta ética, solidariedade, 
responsabilização, autonomia, compromisso para a excelência, dedicação ao paciente, trabalho em 
equipa). Estes valores, explícitos em diversos manuais de normais e procedimentos, são 
intensamente comunicados a todos os membros, fazendo com que continuem na base das 
actividades da CentroDial. 
 Dadas estas premissas, a clínica CentroDial baseia a sua actividade em 4 parâmetros: a) é 
dada importância vital a um plano de cuidados pessoal para cada insuficiente renal, utilizando uma 
variedade de tratamentos (e.g., diálise assistida, auto-diálise, diálise domiciliária) e de serviços de 
apoio, b) são proporcionados os melhores cuidados possíveis numa base custo-eficácia, c) é 
assumido um papel activo na educação dos profissionais e da comunidade acerca das causas, 
prevenção e tratamento da IRC e d) são encorajadas e participadas as investigações da doença 
renal, continuando a avaliação e a utilização de novos métodos e nova tecnologia na diálise. 
 As normas e procedimentos da CentroDial estão expressas em manuais acessíveis a todos 
os membros da organização10, onde estão também explícitos os direitos e deveres dos pacientes da 
clínica. “Todos os procedimentos estão protocolados; é que a elevada qualidade na diálise 
conquista-se nos pormenores...”, contrapõe o Dr. Mário. Essas normas estipulam as tarefas 
associadas à equipa médica (composta pelo Director Clínico, médicos de turno, nutricionista, 
neurologista e cirurgião vascular), equipa de enfermagem11 (composta pela Enfermeira Chefe e 
enfermeiros responsáveis pelos turnos), assistente social, técnicos de diálise, auxiliares de acção 
médica, departamento técnico, departamento de armazém, unidade de orientação (para os novos 
insuficientes renais que chegam à clínica), unidade de auto-diálise e unidade do Programa de 
Diálise em Casa (PDC). Todas estas equipas12 - que constituem a CentroDial - têm um responsável 
que reporta directamente ao Director Clínico. 

AA  CCUULLTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  
 A liderança incutida pelo Dr. Mário Oliveira na CentroDial caracteriza-se por ser flexível 
e tolerante, suportada por uma cultura organizacional em que se promove a discussão de opiniões 
e a proximidade entre todos os membros da clínica e entre estes e os pacientes13 (à semelhança da 

                                                 
8 Ver anexo A.1 – A Insuficiência Renal Crónica (IRC) e as opções de tratamento (hemodiálise, diálise 
peritoneal e transplante renal). 
9 Com 49 anos, o Dr. Mário é membro da Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN), membro da 
Sociedade Americana de Nefrologia, membro da National Kidney Foundation e membro da Sociedade 
Europeia de Nefrologia. 
10 Ver anexo B.6 – Normas e procedimentos da clínica CentroDial. 
11 Ver anexo B.5 – Checklist das actividades do corpo de enfermagem da clínica CentroDial. 
12 Todos os membros da CentroDial estão vestidos de forma diferenciada: médicos de bata branca, 
enfermeiros de bata azul, técnicos de diálise com bata amarela, auxiliares de acção médica com calças 
brancas e camisa branca com riscas azuis. Os técnicos de diálise e os enfermeiros têm de estar equipados 
com máscaras faciais e sapatos anti-derrapantes. 
13 Existem diversas reuniões mensais, todas presididas pelo Director Clínico (e.g., reuniões entre os médicos 
responsáveis pelos diferentes turnos, reuniões entre os técnicos de diálise e reuniões entre o corpo de 
enfermagem). 
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liderança do Dr. Nunes Azevedo na NorDial). “Aceitam-se sempre novas sugestões!”, exclamava 
o Dr. Mário. 

Liderando pelo exemplo, o Dr. Mário despende bastante tempo com os seus pacientes nas 
rondas diárias, tratando-os a todos pelo primeiro nome e com uma familiaridade notável. Possui 
uma forte convicção naquilo que considera princípios inquestionáveis (e.g., prestar o melhor 
serviço ao paciente) mas admite - e defende activamente - a inovação. “A mudança na clínica é 
constante, ora evolutiva ora radical e todos os membros da clínica estão preparados... o que hoje 
é feito de uma maneira, amanhã poderá ter de ser alterado”, salientou a Dra. Conceição 
Ferreira14, reforçado o carácter permanentemente evolutivo da diálise. “A filosofia é que é sempre 
a mesma... o que se procura na CentroDial é a melhoria incremental da qualidade de vida dos 
seus pacientes, através de um serviço personalizado e adaptado às características específicas de 
cada um deles”, completou o Dr. Mário Oliveira. 

Quando questionado sobre a importância de atingir determinados objectivos financeiros, o 
Dr. Mário Oliveira afirma peremptoriamente que “nem é essa sequer a nossa preocupação”, 
adiantando que “o fito central se resume à prestação do melhor serviço possível ao insuficiente 
renal”. A clínica CentroDial possui um forte enfoque no insuficiente renal e na qualidade dos 
serviços que lhe são prestados. Perseguindo uma visão holística de cuidados aos seus pacientes, 
estes são entregues à equipa interdisciplinar responsável por cada turno (diálise assistida), à sua 
própria diálise na clínica (auto-diálise) ou à possibilidade de realizar a diálise em casa (diálise 
domiciliária). 

A CentroDial considera indispensável o diálogo e empatia entre todos os membros da 
clínica15 (sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos de diálise ou quaisquer outros) e os seus 
pacientes, de modo a que se conheça o insuficiente renal na sua globalidade como um ser 
psicossocial, detectando os seus problemas e necessidades e tentando resolvê-los. O diálogo pode 
ocorrer na sala de diálise mas preferencialmente deverá ter lugar no consultório, materializando-se 
em conversas regulares (a sós ou acompanhado de outros elementos do agregado familiar do 
paciente, caso ele assim o deseje), para que este não se sinta inibido de expressar os seus 
sentimentos. 

O bom trato e a familiaridade evidenciada nas relações entre a equipa interdisciplinar de 
médicos, enfermeiros, técnicos de diálise e outro pessoal auxiliar e os insuficientes renais é 
notória. “Na CentroDial existe a preocupação de criar ligações afectivas entre o pessoal de 
enfermagem e os insuficientes renais dos turnos a que pertencem, de modo a que cada enfermeiro 
conheça bem os seus pacientes e estabeleça com eles relações de afectividade”, afirma a Dra. 
Conceição Ferreira. O estreitar de relações (também com os familiares e amigos dos pacientes) só 
é possível com a afectação de enfermeiros responsáveis de turno. Cada um dos enfermeiros 
responsáveis tem a seu cargo um turno, nunca sendo solicitado para supervisionar qualquer outro 
turno; visto que cada um dos pacientes da clínica pertence a um dos turnos (podendo, em algumas 
circunstâncias trocar de turno numa semana), os enfermeiros responsáveis de turno estabelecem 
com estes relações próximas16. 
 A clínica esforça-se por acompanhar as tendências e evoluções na área da nefrologia17. “A 
CentroDial acredita na importância da I&D e da Educação sobre a Insuficiência Renal, já que 

                                                 
14 Com 43 anos e licenciada pela Faculdade de Medicina do Porto em 1983, a Dra. Conceição Ferreira 
trabalha na CentroDial desde a abertura da clínica, sendo actualmente Médica Residente. Antes de ingressar 
na CentroDial, fez um estágio de um mês na Clínica Central do Bonfim (visto que não tinha a especialidade 
de nefrologia). Actualmente, encontra-se a terminar uma pós-graduação em Medicina do Trabalho na 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 
15 Ver anexo B.3 – Organigrama da clínica CentroDial. 
16 A Enfermeira-Chefe da CentroDial percorre, em cada mês, todos os turnos existentes avaliando assim a 
actuação de todos os enfermeiros responsáveis de turno e dos restantes enfermeiros que auxiliam a diálise 
em cada turno (em cada turno, existem usualmente 2 ou 3 enfermeiros). 
17 Podem ser aqui mencionados alguns exemplos que atestam o esforço da CentroDial no acompanhamento 
das evoluções na nefrologia e a sua própria contribuição para a evolução do conhecimento científico nessa 
área: a) um curso para enfermeiros de diálise ocorrido nos dias 22 e 23 de Novembro de 1997 (organizado 
pela CentroDial em colaboração com a NorDial e Clínica Central do Bonfim; alguns dos temas aflorados 
foram “Água para diálise”, “Anemia, ferro e eritropoietina”, “Hemodiálise em casa”, “Novas técnicas de 
diálise” e “Reacções na diálise”), b) um paper publicado na revista espanhola Nefrología (Vol. XXII, No. 5, 
2002), cujos autores foram, para além do Dr. Mário Oliveira e do Dr. Nunes Azevedo, outros médicos que 
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estas promovem um melhor conhecimento público e individual da IRC e das suas formas de 
tratamento para além da melhoria dos métodos e técnicas de diálise existentes”, palavras do Dr. 
Mário. 

A educação permanente do insuficiente renal foi uma das áreas em que a CentroDial mais 
investiu nos últimos anos e na qual alcançou bons resultados tangíveis, libertando os pacientes 
para um melhor domínio da sua diálise, maior autonomia, aderência ao tratamento e melhorando 
consequentemente a sua qualidade de vida. Esforços continuados para a educação, apoio e ensino 
necessários à vida do insuficiente renal serão sempre desencadeados. Desde 1996, o recurso anual 
ao ensino recorrente de São João da Madeira, para instrução dos pacientes da CentroDial com 
poucas habilitações mas com vontade de aprender, é um bom exemplo da actividade da clínica 
nesta área (as aulas são leccionadas por docentes, duas a três vezes por semana, numa sala 
disponibilizada pela CentroDial). Os cursos de “Informática” em 1998, “Tapeçaria de Arraiolos” 
em 1999 e de “Inglês” em 2001 ou a possibilidade dos pacientes da CentroDial poderem 
frequentar, duas vezes por semana, aulas de natação na piscina municipal de São João da Madeira 
(fruto de um acordo entre a clínica e a Câmara Municipal dessa cidade), comprovam os esforços 
que a CentroDial tem despendido nesse sentido. 

Dado que a CentroDial acredita que é importante que o paciente tenha acesso ao máximo 
possível de informação (da doença de que padece e das formas de tratamento desta), foram criados 
manuais informativos que são distribuídos aos novos insuficientes renais assim que estes chegam 
à clínica. Esses manuais informativos contêm informações várias acerca dos “serviços disponíveis 
ao paciente, opções de tratamento da IRC, preparação para a diálise, a vida sã com a 
insuficiência renal, direitos e responsabilidades dos pacientes e um elucidário relacionado com a 
diálise”, enumera o Dr. Mário. 
 Quer os pacientes, quer os membros da CentroDial, dispõem de um conjunto de 
publicações informativas que focam questões relacionadas com a vida do insuficiente renal em 
diálise; destacam-se as seguintes: ”O que saber sobre a Insuficiência Renal”, “Manual de 
Nutrição para o Insuficiente Renal”, “A você que vai iniciar diálise” ou “Reabilitação Renal”. 
Para além destes manuais, a CentroDial possui folhetos sobre praticamente todos os aspectos 
associados ao tratamento da IRC. O jornal da CARE18 desempenha também um papel importante 
na educação dos pacientes da clínica. Vídeos que abordam a preparação para a diálise, os acessos 
vasculares, a IRC e as várias opções de tratamento estão também disponíveis na CentroDial para 
consulta pelos pacientes. 

A educação do paciente na CentroDial é contínua, repetitiva e multiforme, recorrendo a 
meios escritos (e.g., manuais informativos, folhetos ou brochuras) e audiovisuais (e.g., vídeos). Do 
planeamento global de educação e ensino do insuficiente renal, fazem parte os Programas de 

                                                                                                                                                   
trabalham na CentroDial e da NorDial, c) um estudo clínico interno “de clearences in vivo de hemodiafiltros 
de elevado coeficiente de permeabilidade hidráulica e porosidade de membrana” realizado em 2000 pelo 
Dr. Mário Oliveira e pelo Dr. Arlindo Azevedo (ambos da CentroDial) e d) um estudo cooperativo 
elaborado pelo Dr. Mário Oliveira conjuntamente com nefrologistas reputados de diversos países (Croácia, 
Roménia, Jugoslávia e República Checa) que foi apresentado em Fevereiro de 2002 na Áustria, numa 
conferência da European Dialysis Transplantation Association (ETDA). 
18 A CARE – Liga dos Amigos dos Insuficientes Renais da CentroDial foi constituída em Setembro de 
1996, com vista a alargar o âmbito de intervenção da clínica na área da reabilitação renal. Tendo como 
premissa uma ligação próxima com os pacientes, a CARE é apoiada financeiramente pela CentroDial, 
recorrendo também a donativos e ao pagamento de quotas anuais pelos seus associados para financiamento 
das suas actividades. Os objectivos desta associação passam pela a) promoção da colaboração da 
comunidade e de instituições no bem-estar do insuficiente renal, b) melhoria das condições de acolhimento e 
tratamento ambulatório e hospitalar dos insuficientes renais, c) colaboração com os órgãos de gestão da 
CentroDial nas suas orientações e políticas de saúde, d) divulgação e zelo pelos direitos e interesses dos 
insuficientes renais e e) apoio na criação e disseminação de conhecimento sobre a IRC, a diálise e o 
transplante renal. Existe um núcleo da CARE em Mirandela. A CARE tem colaborado em inúmeras 
iniciativas promovidas pela CentroDial e pelos seus pacientes; um bom exemplo de uma destas iniciativas 
foi o de que, após o conhecimento de um pedido (via Internet) na Nigéria que publicitava a necessidade de 
máquinas para diálise de insuficientes renais desse país, a CARE encarregou-se de enviar máquinas de 
diálise da CentroDial que apesar de estarem operacionais, tinham sido substituídas por novas máquinas. 
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Reabilitação Física e de Reabilitação Profissional19 adequados a cada paciente, pelo que as equipas 
de enfermagem e técnica têm um papel vital no seu incentivo, motivação e encorajamento, 
acompanhando de perto a sua evolução. 

Os pacientes são também inquiridos anualmente, através de questionários, acerca de dois 
assuntos: o grau de satisfação dos mesmos em relação à qualidade do serviço prestado na clínica e 
a qualidade de vida que cada paciente percepciona20. Em função dos resultados desses 
questionários, são implementadas medidas correctivas de modo a melhorar aspectos negativos 
apontados pelos pacientes ou adoptadas novas políticas para melhorar a qualidade dos serviços 
prestados21. 

A orientação ao paciente é também patente nos esforços financeiros despendidos pela 
CentroDial e de que são exemplos a aquisição e montagem do actual centro de diálise, a renovação 
contínua do parque de máquinas de diálise, o sofisticado sistema de tratamento de águas22, a 
criação da CARE – Liga dos Amigos dos Insuficientes Renais da CentroDial, a compra e 
preparação de uma autocaravana de diálise23 ou a possibilidade pioneira - e ainda única em 
Portugal - de diálise domiciliária (sem quaisquer custos para o paciente). 

É usual ocorrerem palestras científicas, abertas à presença de qualquer membro da clínica 
(e ao público) e que contam com a presença de oradores convidados, destinadas à abordagem das 
mais variadas temáticas e dos recentes avanços na área da nefrologia. O intento que está por detrás 
dessas palestras - que já se realizam desde o início de actividade da clínica e com ocorrência 
variável - é a actualização permanente de conhecimentos dos recursos humanos da clínica sempre 
que tal se justifique (e.g., detecção de lacunas a nível de formação ou avanços científicos ou 
técnicos no campo da diálise). O fomento da participação em palestras e reuniões e do 
envolvimento em trabalhos e estudos na clínica é visível em todos as equipas da CentroDial; um 
bom exemplo disso é a formação e actualização teórico-prática dos técnicos de diálise realizada 
em estreita colaboração com especialistas das empresas fornecedoras de equipamento de diálise. 

O controlo da qualidade, apesar da inexistência de qualquer certificação, é uma das 
preocupações centrais da CentroDial e manifesta-se em normas de funcionamento próprias (e.g., 
procedimentos diários, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais e anuais de controlo da 
qualidade da água através de análises químicas e bacteriológicas) e standards (e.g., standards para 
parâmetros dos banhos de diálise, standards para constituintes da água a utilizar na diálise) 
rigorosamente cumpridos24. 

                                                 
19 Estes planos resumem-se a diversas acções levadas a cabo pela clínica que têm por objectivo ajudar o 
paciente, no caso deste ter perdido - devido à insuficiência renal de que padece - o seu emprego ou algumas 
das suas capacidades físicas (e.g., sexuais). 
20 Os questionários que solicitam a participação dos pacientes da clínica num estudo sobre a qualidade de 
vida, são elaborados, administrados e analisados pela assistente social da CentroDial e assemelham-se a um 
teste americano standard que existe para esse efeito (o “Kidney Disease Quality of Life”). Foi o Dr. Mário 
Oliveira que, numa das suas muitas visitas e contactos com nefrologistas nos Estados Unidos da América 
(EUA), “importou” esse teste para uso na CentroDial. 
21 No caso dos questionários à qualidade de vida dos pacientes, as respostas de cada paciente são registadas 
pela assistente social na ficha individual de cada paciente (via software). o Director Clínico pode, após 
pesquisar informação acerca de um paciente e constatar a resposta positiva a uma questão do tipo “A IRC 
afectou a sua vida sexual?”, sugerir o acompanhamento psicológico do paciente ou a receita de fármacos 
adequados. 
22 Este sistema é crítico para o funcionamento da clínica já que a água é utilizada no processo de diálise num 
grau extremamente puro. Qualquer anomalia verificada neste sistema (que funciona em contínuo 24 horas 
por dia) poderia por em risco a vida dos pacientes. Com um custo total da ordem dos 250000 euros, é tido 
como o “coração” da CentroDial e foi o primeiro sistema em Portugal a adoptar o conceito de dupla osmose 
(i.e., o consumo de água é feito sem passar por depósitos de reserva, a água tratada é consumida no mesmo 
minuto ou volta para ser “reprocessada”). 
23 Este projecto a que deram o nome de “Diálise é Vida” e que possibilita a vários pacientes a sua 
deslocação em férias sem preocupações no que concerne à diálise, teve um custo de 75000 euros. Esta 
autocaravana permite a diálise aos pacientes que solicitem o seu uso à CentroDial, estando equipada com 
um mini-sistema de tratamento de águas e com uma máquina de diálise domiciliária. 
24 É conveniente referir que, periodicamente, a CentroDial - assim como todos os outros centros de diálise 
nacionais - é inspeccionada por agentes fiscalizadores do Estado que avaliam as condições de salubridade e 
segurança existentes. 
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Algo que é igualmente evidente na CentroDial é o rastreio de todos os processos 
organizacionais (i.e., saber quem fez o quê)25. Apesar de visar a responsabilização de todos os 
membros, a tolerância ao erro é também uma premissa fundamental na clínica. A cultura 
organizacional instituída e apoiada pelo Dr. Mário Oliveira assenta na delegação de 
responsabilidades (“empowerment”) e na flexibilidade de actuação por parte de todos os membros. 
Os sistemas de recompensa em função do empenho individual, complementando a remuneração 
base de cada membro, premeiam mais o esforço do que o desempenho per se e estão na base do 
baixo turnover de recursos humanos na CentroDial. 

OOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDAA  CCLLÍÍNNIICCAA  ((DDIIÁÁLLIISSEE,,  NNUUTTRRIIÇÇÃÃOO  EE  AAPPOOIIOO  SSOOCCIIAALL))  
Desde o início da sua actividade, a clínica CentroDial – Centro de Diálise de São João da 

Madeira tem assumido um papel de destaque na área da nefrologia, não só pela qualidade dos 
serviços prestados mas também pela inovação tecnológica, sendo considerado um centro pioneiro 
em Portugal nas mais avançadas técnicas de hemodiálise (ver anexo A.4 – A evolução do 
tratamento de hemodiálise na clínica CentroDial). 

Dos 42 membros que compõem a dedicada força de trabalho da clínica CentroDial, 21 
deles fazem-no em regime de independentes (e.g., médicos e enfermeiros). A idade média dos 
trabalhadores dependentes ronda os 35 anos, sendo que a maioria destes tem como habilitações 
literárias, no máximo, o 12º ano (ainda que se verifique que 4 tenham formação superior)26. O 
recrutamento e selecção de novos recursos humanos processa-se da seguinte forma: o novo 
membro faz um estágio na CentroDial, com a duração de alguns meses, para tomar contacto com o 
quotidiano e operações da clínica; após o término do estágio, realiza um exame de admissão 
administrado pela CentroDial (no qual terá obrigatoriamente de obter uma nota positiva). 

A CentroDial presta actualmente serviços de cuidados de saúde a cerca de 110 pacientes. 
Os serviços prestados pela CentroDial vão da nutrição ao apoio social, passando pelo tratamento 
de diálise (sendo que este último assume-se como o seu serviço nuclear e componente primacial 
da proposição de valor da clínica aos seus pacientes). Dada a sua insuficiência renal, a dieta do 
paciente é uma parte importante do seu tratamento; serão necessárias diversas alterações 
significativas no seu regime alimentar, regime este que é ditado por um plano nutricional 
(adequado) a cargo da Nutricionista da clínica. Os serviços sociais da clínica ajudam os pacientes 
e os familiares destes a adaptarem-se às alterações e pressões criadas pela IRC e pelo seu 
tratamento, sendo prestados pela Assistente Social. 
 Na CentroDial o tratamento proporcionado aos seus insuficientes renais é apenas a 
hemodiálise; a diálise peritoneal não é efectuada na clínica. “Em termos de sobrevida para o 
paciente, a hemodiálise é melhor do que a diálise peritoneal... quando o peritoneu perde a 
capacidade de ultrafiltrar o sangue, a diálise peritoneal deixa de ser uma forma de tratamento”, 
referiu o Dr. Nunes Azevedo numa das entrevistas. O transplante renal, apesar de acompanhado 
pelos médicos da clínica, é efectuado nos hospitais públicos quando se encontra um dador de rim 
compatível com o insuficiente renal. 
 A diálise de cada insuficiente renal dura entre 3 e 4 horas e está intimamente ligada à 
estratégia mensal de diálise indicada pelo médico e dependente dos resultados das análises 
sanguíneas do paciente; os níveis de fósforo, ferro ou de anemia no sangue condicionam a 
estratégia de diálise. Contudo, a diálise administrada ao longo do mês a cada paciente é mais ou 
menos uniforme, não contemplando muitas alterações à estratégia mensal de diálise previamente 
delineada. 

Todas as salas de diálise têm ao dispor dos pacientes, - enquanto estes são submetidos à 
diálise - TVs, jornais e revistas para que se possam distrair; durante a diálise, os pacientes têm 
também direito à oferta de snacks, leite e café. A sala de recepção está também equipada com TV 
e revistas, de modo a que os pacientes que aguardam a sua chamada para a diálise e os pacientes 
que aguardam a chegada do transporte para regressarem a casa (na maioria das vezes, táxis) 
possam distrair-se um pouco. 

A maioria dos pacientes faz o tratamento 3 vezes por semana (segundas, quartas e sextas 
ou terças, quintas e sábados). Em cada dia da semana, existem 3 turnos: 7h30 – 12h30, 13h – 17h 

                                                 
25 Ver anexo B.7 – Rastreio de processos da clínica CentroDial. 
26 Ver anexo B.4 – Recursos humanos da clínica CentroDial e tarefas a estes associadas. 
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e 18h – 23h. A clínica CentroDial encerra ao Domingo. O número de enfermeiros e de técnicos 
por turno ronda os 2 ou 3 elementos, desdobrando-se pelas salas de diálise existentes (Sala de 
Diálise A, Sala de Diálise B e Sala de Auto-Diálise). A Sala de Diálise A destina-se a pacientes 
com pouco grau de autonomia e que são submetidos ao tratamento com a ajuda do enfermeiro de 
turno, a Sala de Diálise B é utilizada pelos pacientes que contraíram a Hepatite B (e que são 
obrigados a utilizar esta sala por imposição legal) e a Sala de Auto-Diálise é frequentada pelos 
pacientes que administram o seu tratamento de diálise sem a ajuda de qualquer membro da clínica. 
 Cada turno tem um médico residente27, que assegura os cuidados médicos necessários aos 
pacientes desse turno. A vigilância dos pacientes é feita diariamente; independentemente deste 
acompanhamento contínuo, os insuficientes renais são observados pelo menos uma vez 
trimestralmente em consultas de rotina pelo médico residente, que pode solicitar o apoio de 
consultas de especialidade existentes na clínica ou nos hospitais da sua área de residência. 
 Cada um dos médicos da CentroDial é responsável por um ou mais turnos de diálise, 
competindo-lhe a vigilância e acompanhamento dos pacientes em parceria com o Director Clínico 
que superintende toda a equipa médica. Durante a submissão dos pacientes ao tratamento de 
diálise, o médico responsável pelo turno respectivo, faz uma ronda pelos seus pacientes 
acompanhado pelo enfermeiro responsável por esse turno; avaliando o registo individual de cada 
paciente (em formato papel, proveniente de uma das aplicações do software da CentroDial28), 
trocam opiniões e discutem a melhor forma de continuar o tratamento corrente e de administrar a 
próxima diálise. É pois uma discussão ad hoc relativa à situação específica de cada paciente. Na 
visita diária, o médico de turno toma conhecimento do estado do paciente e da sua evolução e caso 
existam problemas planeia, conjuntamente com a enfermeira responsável, a sua resolução 
imediata. A indicação da próxima diálise para um dado paciente, após a análise da evolução diária 
e/ou após a análise dos resultados das análises sanguíneas29 mensais, poderá implicar a alteração 
de alguns parâmetros (e.g., tipos de filtro, quantidade de sangue bombeada por minuto, tempo ou 
tipo de diálise30). 

O controlo analítico da situação mensal clínica do paciente é realizado por uma equipa 
interdisciplinar - que engloba a nutricionista, a assistente social, a enfermeira chefe, o enfermeiro e 
o médico responsáveis pelo turno e o Director Clínico - que traça o plano (mensal) de cuidados 
para cada insuficiente renal, que faz parte do seu Plano Global de Reabilitação31. 

Face a uma obrigatoriedade legal (exigida para a abertura de novos centros de diálise32), a 
CentroDial celebrou - no início da sua actividade - um protocolo com um hospital distrital (mais 
concretamente com o serviço de nefrologia do Hospital Universitário de Coimbra); apesar da 
existência desse protocolo, a relação preferencial da clínica é mantida com a unidade de diálise do 
Hospital de Santo António (e.g., o envio frequente de pacientes para construção dos acessos 
vasculares para a diálise, i.e., fístulas e catéteres). O apoio complementar dos hospitais distritais da 
região, nomeadamente o Hospital de São João da Madeira e o Hospital de Oliveira de Azeméis 
(hospitais com os quais a clínica tem mantido óptimas relações de trabalho) tem também 
contribuído para uma melhor e mais atempada assistência aos seus pacientes. 

AA  IINNDDÚÚSSTTRRIIAA  DDEE  DDIIÁÁLLIISSEE  
 O competitivo mercado de diálise em Portugal é dominado por duas multinacionais: a 
alemã Fresenius Medical Care e a sueca Gambro33. Com cerca de 90% das sessões de diálise34, 
                                                 
27 O médico de turno pode ser Nefrologista ou Médico de Medicina Interna (ou de Clínica Geral) com 
formação em diálise. É da sua responsabilidade a evolução global dos pacientes do seu turno. 
28 Ver anexo C.3 – Aplicações do software da clínica CentroDial. 
29 As análises sanguíneas são utilizadas para medição dos constituintes e produtos tóxicos no sangue. 
30 Na CentroDial a opção de tratamento da insuficiência renal a que são submetidos os pacientes é, como já 
foi referido, a hemodiálise. No entanto, a hemodiálise pode assumir diversas formas: Hemodiálise de Alto-
Fluxo (HDAF), Hemodiafiltração (HDF) e Hemofiltração (HF). As características da HDAF, HDF e HDF 
estão expostas no anexo A.4. 
31 Constam deste plano, para além da diálise e de outros cuidados médicos que possam ser necessários, o 
apoio social, profissional e psicológico aos pacientes da clínica. 
32 A NorDial tem um protocolo semelhante assinado com o Hospital de Bragança e a CRR Vila Real (apesar 
de ainda inoperacional), já tem um protocolo com o Hospital de Vila Real. 
33 Ver anexos D.1 e D.2. 
34 Ver anexo A.3 – Centros de hemodiálise em Portugal. 
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estas empresas – que têm crescido através da aquisição de centros de diálise existentes – lideram o 
mercado, exercendo um elevado poder negocial sobre todas as restantes unidades de diálise (já que 
para além de concorrentes, são também suas fornecedoras de concentrados, filtros, máquinas de 
diálise, fístulas e catéteres)35. 

O Estado - mais propriamente as Administrações Regionais de Saúde (ARS) - suporta os 
custos das deslocações dos insuficientes renais aos centros de diálise36, desde que estes a) sejam 
beneficiários da Segurança Social e b) residam nos concelhos a que o centro de diálise presta 
apoio, independentemente da distância a percorrer. Pacientes que sejam beneficiários de outros 
sub-sistemas de saúde (e.g., Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública - ADSE) têm despesas de transporte pagas a 100% pelo Estado, desde que 
optem pelo centro de diálise mais próximo da sua residência. No entanto, como a ADSE não tem 
acordos com entidades transportadoras, o reembolso é feito directamente ao paciente que terá de 
fazer prova do pagamento de tais deslocações para diálise37. 

O estado paga o mesmo valor, pelo tratamento diário de hemodiálise por insuficiente 
renal, a todos os centros de diálise (cerca de 105 euros), com um atraso relativo dependendo da 
ARS a que estejam adstritos38. No caso da CentroDial - que está adstrita à ARS de Aveiro - o 
atraso nos pagamentos ronda os 3 meses. 

Todos os tratamentos de diálise são pagos pelo Estado; é portanto este o único e 
verdadeiro “cliente” da CentroDial e de todos os centros de diálise existentes no país. O Estado 
assume mais dois papéis nesta indústria: o de regulador (enquanto legislador, disciplinador e 
garante do bom funcionamento do mercado de diálise) e o de fornecedor de alguns fármacos a 
administrar aos insuficientes renais antes, durante ou após a submissão destes ao tratamento de 
diálise (e.g., vitaminas, medicamentos para a tensão, eritropoietina39 aos pacientes que sofrem de 
anemia). A CentroDial tem comparticipado alguns dos medicamentos indispensáveis para os 
pacientes (que não comparticipados pelo Estado); “essas despesas chegam a atingir os milhares 
de euros por mês” confidencia o Dr. Mário. 
 Actualmente, o número de insuficientes renais portugueses deverá rondar os 1200040, 
segundo dados do Dr. Mário Oliveira e da Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN)41. O Grupo 
TecSam possui uma quota de mercado na ordem dos 3% dos 6700 insuficientes renais portugueses 
em hemodiálise (i.e., cerca de 200 pacientes, distribuídos equitativamente pela CentroDial e pela 
NorDial – Centro de Diálise de Mirandela). 

                                                 
35 Ver anexo A.2 – Dados relevantes respeitantes à diálise em Portugal. 
36 Depois de descobrir que um dado indivíduo padece de IRC (e.g., numa consulta da especialidade de 
nefrologia), o hospital contacta a ARS (do Norte, Centro ou Sul de acordo com a zona a que o paciente 
pertence) que se encarrega de marcar a primeira consulta na unidade de diálise mais próxima da sua área de 
residência. No caso da clínica CentroDial, esta serve os insuficientes renais dos concelhos de São João da 
Madeira, Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra, Arouca, Ovar e Santa Maria da Feira. 
37 Normalmente, as deslocações são efectuadas em táxi. Quando o estado de saúde do paciente não permitir 
a sua deslocação em táxi, terá de ser o seu médico de família da instituição de saúde da sua área de 
residência a credenciar o seu transporte em ambulância; o paciente terá assim de solicitar mensalmente uma 
credencial de transporte ao seu médico de família. O transporte do paciente para situações extra-diálise (e.g., 
consultas, exames ou construção de fístulas) não é gratuito; caso o paciente apresente a credencial de 
transporte do seu médico de família (carimbada na instituição de saúde à qual se deslocou) e o recibo do 
custo da deslocação no Centro de Saúde da sua área de Residência, este (Centro) tratará de enviar essa 
documentação para a ARS, a fim de reembolsá-lo. 
38 A evolução do preço pago pelo Estado por cada sessão de diálise tem sido a seguinte, de acordo com as 
facturas da CentroDial: 61.75 euros (1990), 66.84 euros (1991-92), 78.56 euros (1993), 82.30 euros (1994-
95), 87.29 euros (1996-97), 93.28 euros (1998-99), 99.76 euros (2000-01), 104.75 euros (2002). 
39 Substância produzida pelo rim que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Nos insuficientes renais, e 
dado que os seus rins não conseguem produzir a eritropoietina, torna-se necessário administrar essa 
substância por via de um fármaco. 
40 Ver anexo A.2 – Dados relevantes respeitantes à diálise em Portugal. 
41 A SPN é uma associação que tem por objectivo o desenvolvimento da actividade científica da área da 
nefrologia, promovendo a realização de simpósios, conferências, congressos relacionados com assuntos de 
interesse neste campo, para além de intervir, a título consultivo, junto da Ordem dos Médicos e do governo 
português. 
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 Relativamente aos fornecedores da clínica CentroDial, para além do Estado, da Fresenius 
Medical Care42 e da Gambro, podem citar-se uma empresa que faz a manutenção de todos os 
equipamentos de segurança (e.g., extintores), uma empresa que trata da manutenção dos aparelhos 
de ar condicionado, uma empresa especializada que verifica o sistema de tratamento de águas e 
um laboratório de análises que reporta os resultados das análises sanguíneas realizadas a todos os 
pacientes da clínica43. 

AASS  TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS  EE  OOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  
Desde o início da sua actividade que a clínica CentroDial apostou na informatização de 

todos os seus serviços, sendo desenvolvido ao longo de 16 anos um software de gestão de um 
centro de diálise (i.e., um conjunto de aplicações informáticas, algumas das quais interagindo entre 
si). O mentor e obreiro deste software é o Dr. Mário Oliveira que, curiosamente, não possui 
qualquer formação tecnológica de base. “O gosto pelos computadores e pelos programas desde 
sempre o tive ... antes até do processador 8086...”, recorda o Dr. Mário Oliveira, adiantando ainda 
que o programa é apenas fruto de “algumas horas perdidas a aprender e escrever código”. “Vendi 
a mota que tinha para comprar um computador (na altura ainda estudava Medicina na 
universidade) ... Os primeiros programas que fiz (e.g., bases de dados de pacientes) foram em 
BASIC, num Sinclair (ligado a uma televisão)... gravava-se em cassetes”, continua o Dr. Mário 
Oliveira quando questionado acerca deste gosto precoce pelos computadores. 

O software da CentroDial foi concebido inicialmente na linguagem de programação 
dBASE III44 em 1985 e depois transposto para outra linguagem: o Clipper45 da Computer 
Associates. Ainda hoje permanece escrito nesta linguagem. “Depois do BASIC, passei para o 
dBASE III e seguidamente para o Clipper. Comecei a desenvolver este software quando ainda era 
interno no Hospital de Santo António (no Porto); os hospitais não tinham nada informatizado e a 
primeira preocupação foi informatizar o serviço de diálise (e o processo clínico em nefrologia) do 
hospital onde trabalhava... foi aí que nasceu o software”, reporta o Dr. Mário. “Nessa altura, 
faziam-se diálises pouco sofisticadas e o software inicialmente arquivava apenas os dados do 
tratamento... o software que é utilizado actualmente tem muito mais funcionalidades”. 

O primeiro programa escrito em dBASE III “corria” sobre o Windows 3.0 em máquinas 
286 (início da década de 90). Devido à ausência de compilador e à menor fiabilidade em termos de 
“runtime” do dBASE III, o Dr. Mário Oliveira decidiu mudar para o Clipper em 1992 (na altura, 
uma linguagem de programação muito em voga). Começando pela versão Clipper 1987, seguindo-
se a versão 4, o programa permanece hoje escrito na versão 5.1. Uma das razões que tornaram o 
Clipper uma linguagem muito popular em todo o mundo teve que ver com a possibilidade de 
serem criadas “libraries” (rotinas de código). “Eu fazia parte de um grupo de aficcionados do 
Clipper, chegando muitas vezes a obter libraries construídas por outros programadores ... que 
foram muito úteis...”, confidenciou o Dr. Mário. 

                                                 
42 Actualmente, a CentroDial tem um contrato com a Fresenius Medical Care para a manutenção das 
máquinas de diálise (adquiridas a essa multinacional). A manutenção das restantes máquinas (da Gambro) 
existentes na clínica, é realizada – quando possível – pelos técnicos de diálise. 
43 Nesse laboratório, localizado a poucos metros da CentroDial, são realizadas análises sanguíneas a todos 
os pacientes da CentroDial (pelo menos duas vezes por mês). Os constituintes do sangue a analisar, para 
cada paciente, são decididos pelo software, com base em parâmetros de diálise. A realização atempada das 
análises (geralmente, em poucas horas) e a entrega dos resultados em disquete (num formato acordado entre 
a CentroDial e o laboratório, que permite a importação rápida dos resultados para o software da clínica) 
tornam clara a importância deste laboratório para a CentroDial. 
44 A dBASE III foi uma versão subsequente da linguagem de programação dBASE II. A dBASE II surgiu no 
mercado em 1981 (pela Ashton Tate Corporation), proporcionando aos programadores um ambiente de 
gestão de bases de dados (http://www.webopedia.com). 
45 Desenvolvido pela Nantucket Software e lançado para o mercado em 1984, o Clipper foi uma linguagem 
popular de manipulação de bases de dados (baseada no DOS). Foi usada como linguagem de programação 
substituta da DBASE II, visto que podia ser compilada e executada como uma aplicação “standalone”. Uma 
das potencialidades do Clipper relacionava-se com a possibilidade de ligação à linguagem C; o programador 
podia desenvolver as suas próprias “libraries”, adicionando funcionalidades ao Clipper 
(http://www.thocp.net/software/languages/clipper.htm). 
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Com mais de 4 dezenas de milhar de linhas de código escrito em Clipper46, “corre” sobre 
Windows NT (servidor) e Windows 98 (“workstations”). Não possui interfaces com qualquer 
outro software e é composto por cinco módulos principais (“Diálise”, “Armazéns”, “Facturação”, 
“Máquinas” e “Laboratório” sendo que cada um destes têm, em média, 8000 linhas de código) e 
um programa principal que os invoca (com cerca de 500 linhas de código). O módulo 
“Reutilização” já não se encontra em funcionamento; após a norma legislativa que em meados de 
1998 passou a proibir a reutilização de filtros no processo de diálise, o módulo que auxiliava na 
consecução dessa tarefa deixou de ser utilizado. 

Este software é tido como único em Portugal. “Portugal é um país pequeno e o mercado 
de diálise é ainda mais pequeno. Todos sabemos quando alguém inova ou acrescenta algo à 
diálise ... e pode dizer-se que este software é único!”, exclama o Dr. Mário. Tornou-se num 
instrumento fundamental no quotidiano do trabalho da CentroDial e é continuamente actualizado 
de modo a responder às crescentes exigências de uma área em constante mutação (como é o caso 
da nefrologia em geral, e da diálise em particular). “Na CentroDial, ninguém (nem mesmo eu 
próprio) consegue passar sem o software; quando existem problemas na rede ou quando o 
software bloqueia (algo que raramente acontece), o pessoal da clínica quase que entra em 
pânico”, adianta o Dr. Mário quando indagado acerca da importância do software no 
funcionamento da CentroDial. 

Um software que se possa assemelhar ao da CentroDial apenas se encontra disponível nas 
clínicas da concorrente Fresenius Medical Care, ainda que com muito menos funcionalidades47. 
Talvez por ser um software muito específico e que “encapsula” muitos conhecimentos práticos de 
nefrologia, o que é facto é que não existe nenhum software idêntico para aquisição no mercado. 
Apesar disto, a protecção e comercialização deste software nunca estiveram nas cogitações do Dr. 
Mário Oliveira. 

A utilidade do software - que é, sem dúvida, uma mais-valia importante na actividade da 
clínica - foi reconhecida por profissionais médicos da área da diálise. A pedido de alguns deles 
(amigos pessoais do Dr. Mário Oliveira e do Dr. Nunes Azevedo), foram instaladas gratuitamente 
versões do software em alguns centros de diálise; na sua maioria unidades de diálise de hospitais 
públicos (e.g., hospitais de Setúbal, Chaves, Bragança e Vila Real, Hospital Garcia da Horta e 
Instituto Português de Oncologia do Porto) e clínicas privadas de diálise (e.g., clínica da Fresenius 
em Braga, Clínica Central do Bonfim no Porto, clínicas em Setúbal, Gondomar ou Paredes)48. 
Quando questionado o Dr. Mário acerca da formação que terá sido preciso dar nesses centros de 
diálise - após a instalação do software – a Dra. Katia Gonçalves (uma das médicas da CentroDial) 
interrompeu a entrevista, afirmando que “o software é muito intuitivo... (qualquer pessoa que 
tenha conhecimentos de diálise) não precisa de qualquer ajuda na sua utilização...”. 

O prestígio e o reconhecimento - quer para o Dr. Mário Oliveira, quer para a própria 
CentroDial - também terão contribuído como motivos para a cedência, sem contrapartidas 
financeiras, do software a outros centros de diálise. Como existem várias versões instaladas do 
software em vários centros de diálise, são inevitáveis algumas deslocações do Dr. Mário Oliveira 
aos mesmos aquando do aparecimento de bugs. As actualizações das várias versões do software 
instaladas nos centros de diálise são feitas quando solicitadas pelos seus responsáveis, apesar de 
raramente ocorrerem na prática. 

Com este software, os membros da clínica dispõem de mais e de melhor informação sobre 
o paciente, as formas de tratamento disponíveis, os fármacos a administrar ou a estratégia a seguir 
na diálise. “A diálise vive muito da informação e da capacidade desta facilitar e agilizar o 
processo decisório de médicos e enfermeiros... agora em vez de passar 90% do tempo a processar 
dados e 10% a decidir, passámos a demorar 10% do nosso tempo a obter os dados alvo de 
análise e 90% a prestar o melhor serviço ao paciente “, referiu o Dr. Nunes Azevedo. 

                                                 
46 O software armazena os dados (e.g., referentes à diálise, pacientes) em ficheiros TXT; não existe 
formalmente nenhuma base de dados. 
47 Esta é a opinião do Dr. Mário Oliveira que observou recentemente a utilização desse software num 
workshop de nefrologia e que refere que “esse software é dirigido apenas a tratar inputs de dados 
provenientes das máquinas de diálise (Fresenius)”. 
48 No anexo C.2 é possível aferir-se da evolução do software, desde a sua criação em meados de 1986 até 
aos dias de hoje. As instalações do software, quer em clínicas privadas, quer em hospitais públicos, assim 
como os vários módulos que o constituem estão também expressos. 
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A prestação dos serviços de cuidados de saúde com qualidade tem como grande aliado o 
software; a qualidade no tratamento dos pacientes está radicada na informação atempadamente 
disponível e de boa qualidade de que se dispõe49, para que em cada momento, se decida da melhor 
forma possível. A diálise torna-se assim num processo holístico em que todas as variáveis e 
parâmetros relevantes são contemplados, em que nenhum pormenor é descurado e em que uma 
visão global é obtida em desfavor de perspectivas parciais ou pontos de vista particulares. A 
responsabilização promovida na CentroDial e fomentada pela sua liderança, suportada pela 
delegação e atribuição de responsabilidades, só é possível porque existe este software. 
 O software, ao incorporar informação precisa e detalhada sobre a condição clínica do 
paciente, a sua evolução histórica e os problemas ocorridos com ele durante a diálise, permite ao 
médico responsável por cada turno delinear a melhor e mais adequada estratégia mensal de diálise 
para cada um dos seus pacientes. Serve desta forma como uma ferramenta de aprendizagem 
contínua, proporcionando aos membros da CentroDial o aperfeiçoamento do seu desempenho (já 
que torna as suas decisões mais consistentes e com menor probabilidade de ocorrência de erros 
graves para o paciente) e aos novos recrutas da clínica um óptimo meio de aquisição, formação e 
treino de conhecimentos relacionados com a diálise50. Por outro lado, o software assume-se como 
o pilar de vantagens competitivas pois incorporando informação crítica e valiosa acerca dos 
pacientes da clínica e das melhores práticas de diálise, impede que esse importante conhecimento 
se esvaia da CentroDial sempre que um membro seu – por qualquer razão - abandone a clínica. 

O conhecimento que é criado, periodicamente actualizado e/ou reformulado através do 
aparecimento de excepções, é incorporado no código do software, facilitando a sua partilha e 
disseminação pelos membros da clínica, mas também a sua protecção. O conhecimento embebido 
no software, além de protegido e partilhado, pode ser refinado, discutido e explorado pelos 
membros da CentroDial. Desta forma, a vantagem competitiva assegurada pelo software será 
sustentada e mais duradoura. 

“A nefrologia lida com números e tendências. Por isso, o software faz projecções para o 
mês seguinte ... a estratégia de diálise delineada para um paciente pode ser alterada tendo em 
conta uma dada estimação”, disse o Dr. Mário Oliveira quando questionado sobre a incorporação 
de modelos matemáticos no software da CentroDial. 
 Se quisermos catalogar o software da CentroDial, poderemos dizer que se trata de um 
sistema pericial51. As vantagens da utilização do software por parte da CentroDial podem ser 
sintetizadas: 

!" melhora o desempenho de tarefas rotineiras mas importantes da clínica (e.g., análise 
das amostras sanguíneas dos pacientes, gestão de stocks e aprovisionamento); 
!" diferencia a prestação de serviços de cuidados de saúde, que assenta muito na análise 
da informação do paciente (permitindo melhorar a qualidade da decisão inerente ao acto 
médico); 
!" armazena conhecimento (na forma de “best practices”) que é refinado, partilhado, 
protegido, explorado e disseminado pelos membros da clínica; 

                                                 
49 A informação usada na clínica pode ser classificada em três tipos: a) informação de apoio à decisão 
médica (e.g., dados históricos de pacientes, problemas ocorridos durante a diálise), b) informação de 
worflow que circula entre as várias actividades da clínica (e.g., resultados das amostras sanguíneas dos 
pacientes) e c) informação de transacções (e.g., actualização referente à entrada de novos stocks de filtros). 
A relevância destes tipos de informação, no dia-a-dia da CentroDial, difere: a informação de apoio à decisão 
médica é a mais importante, seguindo-se a informação de workflow e a informação de transacções. Pode 
dizer-se que a indústria de diálise (onde a clínica se insere) não é de capital intensivo nem de mão-de-obra 
intensiva: é “knowledge intensive” dado o facto da informação assumir um papel nuclear na qualidade dos 
serviços prestados e no normal funcionamento da CentroDial. 
50 Constatado o facto de que a maioria dos recursos humanos da clínica, com a excepção de médicos e 
enfermeiros, detêm poucas habilitações parece que o software desempenha um papel pedagógico na 
CentroDial (permitindo mesmo aos membros com poucas qualificações, um desempenho superior). 
51 Estes sistemas são usualmente referidos na literatura como “Expert Systems”. Os Sistemas Periciais são 
um sub-conjunto dos projectos de Inteligência Artificial que procuram solucionar problemas com alto grau 
de complexidade, conseguindo bons níveis de desempenho (Leonard-Barton e Sviokla, 1988). Usualmente 
incorporam conhecimento que é utilizado na resolução desses problemas complexos e, por vezes, contêm 
também a capacidade de aprender (i.e., a partir de situações de excepção, transformar essa informação em 
rotinas adicionando-as ao sistema pericial). 
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!" reduz a complexidade inerente ao processo de diálise (a grande quantidade de 
informação que é necessário considerar na concepção de estratégias de diálise é atenuada 
dada a existência de diversas recomendações contidas no software); 
!" torna as decisões, relacionadas com a diálise, mais consistentes (e.g., evitando desta 
forma erros que poderiam ter implicações gravosas no estado clínico do paciente); 
!" contorna as excepções ocorridas e transforma-as em rotinas52 (e.g., classificação dos 
pacientes em termos de hipotensão, de acordo com os problemas ocorridos durante a 
submissão destes ao tratamento de diálise). 
 

 Os utilizadores do software são todos os membros da clínica, embora o acesso à 
informação não seja igualitário (devido a algumas imposições legais que garantem a 
confidencialidade da história clínica e dados pessoais dos insuficientes renais). Os médicos podem 
aceder a todos os dados dos pacientes, excepto os referentes a questões sociais (que são da 
responsabilidade da assistente social da clínica). 
 A rede (LAN53) da clínica CentroDial interliga um servidor dedicado (equipado com 
processador INTEL III, 512 MB de memória RAM e 30 GB de disco) e 9 workstations (equipadas 
com processador INTEL II, 128 MB de memória RAM e 10 GB de disco)54. Uma dessas 
workstations funcionará como servidor alternativo, em caso de avaria do servidor dedicado. Várias 
cópias do software encontram-se armazenadas no PC pessoal do Dr. Mário Oliveira, em sua casa. 
A isto se resume o plano de contingência para o software e hardware da clínica. 

Dois projectos testados em 1999 (“a consulta dos dados clínicos e de outras informações 
relevantes, por parte dos pacientes em Diálise Domiciliária via Internet” e “a telediálise assistida 
aos pacientes em diálise domiciliária”), foram abandonados “dada a lentidão da transferência de 
dados mormente no que concerne à imagem e voz, ficando esta iniciativa a aguardar melhores 
infra-estruturas tecnológicas que permitam a videoconferência em tempo real a custos 
acessíveis”, retorquiu o Dr. Mário Oliveira. O objectivo desses projectos não seria o de evitar a ida 
de enfermeiros e técnicos de diálise a casa dos pacientes que efectuam diálise domiciliária, mas 
sim o acompanhamento diário que seria possível fazer ao paciente (contribuindo para um maior 
conforto psicológico dado que o paciente se sentiria mais apoiado pelos médicos e enfermeiros da 
CentroDial, podendo inclusive constatar, dia após dia, a evolução favorável decorrente da sua 
diálise). Com o apoio da Portugal Telecom, foi testada a transferência de imagem e voz via 
internet entre a CentroDial e a NorDial, mas tendo em conta os resultados da experiência “esses 
projectos foram abandonados até que a relação preço/qualidade o justifique“, adianta o Dr. 
Mário. 

OO  FFUUTTUURROO  
Quando questionei o Dr. Mário sobre a interligação em rede das clínicas do Grupo 

TecSam TSM, a sua resposta não foi muito elucidativa. “A criação de uma intranet? Talvez...”. Só 
deste modo será possível obter sinergias dada a partilha de informação crítica entre as clínicas 
CentroDial e NorDial, evitando também as inúmeras viagens mensais de que o Dr. Mário tanto se 
queixa. “Quando tiver mais tempo disponível, irei reformular o software... torná-lo web-based”, 
afirma o Dr. Mário. 

Bebemos um café na pastelaria mesmo ao lado da CentroDial quando a entrevista é 
interrompida pelo toque estridente do telemóvel do Dr. Mário. O interlocutor era um dos 
responsáveis máximos da Fresenius Medical Care que apresentava mais uma proposta para 
aquisição do Grupo TecSam TSM. “Ainda não decidi nada... depois falamos.”, responde o Dr. 
Mário enquanto acende mais um cigarro. 

 

                                                 
52 A complexidade associada à diálise só pode ser reduzida através da criação de rotinas organizacionais 
(que permitam “automatizar” algumas tarefas, tornando-as rotineiras); “a diálise tem muito que ver com a 
realização de operações repetitivas, dia após dia”, referia a Dra. Conceição Ferreira numa das vezes em que 
a entrevistei. É a existência de normas e procedimentos explícitos na CentroDial, que permite criar rotinas, 
reduzindo consequentemente a complexidade na diálise. 
53 As “Local-Area Networks” (LAN) são redes que interligam computadores (workstations e servidores) 
numa área relativamente pequena (geralmente confinada a um edifício) (Browning, 1998). 
54 Ver anexo C.1 – Arquitectura da rede da clínica CentroDial. 
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AANNEEXXOO  AA  

11..  AA  IINNSSUUFFIICCIIÊÊNNCCIIAA  RREENNAALL  CCRRÓÓNNIICCAA  ((IIRRCC))  EE  AASS  OOPPÇÇÕÕEESS  DDEE  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  ((HHEEMMOODDIIÁÁLLIISSEE,,  
DDIIÁÁLLIISSEE  PPEERRIITTOONNEEAALL  EE  TTRRAANNSSPPLLAANNTTEE  RREENNAALL))  

 
As funções do rim humano são múltiplas. O rim remove 

produtos tóxicos do sangue e o excesso de água no organismo humano e 
regula a pressão arterial e a produção de glóbulos vermelhos. 
 Os dois rins estão localizados debaixo do espaço peritoneal e 
processam aproximadamente 1700 litros de sangue por dia. Cada rim 
possui mais de 1 milhão de nefrões, as suas mais pequenas unidades 
funcionais, que não são mais do que corpúsculos globulares que contêm 
redes de vasos capilares. 

Todas essas funções vitais do rim necessitam de ser substituídas 
em indivíduos que padecem de Insuficiência Renal Crónica55 (IRC). As 
causas da IRC (i.e., as nefropatias) podem ser variadas: 

!" nefropatias glomerulares ou crónicas: neste tipo de lesões 
são destruídos os filtros dos rins (os glomérulos), através de 
processos inflamatórios que se manifestam de tempos a tempos. Trata-se de um mau 
funcionamento do sistema imunitário do corpo humano que produz, de forma aberrante, 
anticorpos específicos (i.e., moléculas de defesa do nosso organismo) em relação aos 
filtros dos rins; 
!" nefropatias infecciosas ou de origem urológica: são as lesões renais devidas a 
anomalias das vias de excreção urinárias ou a infecções urinárias crónicas (representam 
19% das insuficiências renais na Europa); 
!" nefropatias hereditárias: 13,5% das insuficiências renais na Europa estão directamente 
relacionadas com doenças hereditárias (a mais frequente é a polykystose renal com 9,7% 
dos casos); 
!" nefropatias diabéticas: após longos anos de evolução, a diabetes mellikus pode 
provocar uma insuficiência renal, ao mesmo tempo que conduz a outras complicações 
graves; 
!" nefropatias medicamentosas: o abuso de medicamentos tóxicos para os rins pode 
igualmente conduzir a uma insuficiência renal. Tratam-se essencialmente de analgésicos 
contendo fenacetine ou um dos seus derivados (e.g., paracetamol), utilizados de forma 
prolongada para dores de cabeça e outras; 
!" nefropatias vasculares: as doenças renais vasculares são muitas vezes devidas à 
evolução prolongada da hipertensão arterial, sem qualquer aviso à pessoa que a possui 
(estão também associadas a outros factores vasculares de risco). 
 
O número de insuficientes renais em todo o mundo ascende aos 1,1 milhões e é esperado 

que continue a crescer a uma taxa anual de 7%. 
 Existem apenas dois métodos disponíveis para o tratamento da IRC: a diálise e o 
transplante renal. Dada a limitada disponibilidade de órgãos de dador (quer vivo, quer de cadáver) 
e o mecanismo de rejeição do organismo humano, apenas uma pequena percentagem de 
insuficientes renais conseguem ser transplantados com sucesso. 
 O tratamento de diálise, surgiu nos EUA por volta de 196056; é uma terapia que permite a 
sobrevivência do paciente quando a sua função renal está irremediavelmente perdida. Existem 
actualmente duas modalidades de tratamento de diálise: a hemodiálise e a diálise peritoneal. Na 
hemodiálise, o sangue do paciente flui para fora do seu corpo, através de linhas de sangue, para 
                                                 
55 Destruição lenta dos tecidos normais do rim durante meses ou anos, conduzindo à diminuição ou perda da 
função renal. Assim que os rins deixam de funcionar a mais do que 5% da sua capacidade normal, não é 
possível viver sem um tratamento substitutivo da função renal (i.e., a diálise ou o transplante renal). A IRC 
difere da Insuficiência Renal Aguda visto que esta última refere-se a uma súbita e severa diminuição da 
função renal, normalmente por um breve período de tempo e de forma reversível. 
56 A diálise só surgiu em Portugal em 1975 (segundo informações do Dr. Mário Oliveira). 
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um filtro especial (o dialisador). A solução de diálise elimina as substâncias tóxicas do sangue e o 
excesso de água; o sangue depurado é devolvido ao insuficiente renal. 
Antes de iniciar a hemodiálise, é preciso criar um acesso vascular que 
permita a saída de sangue para a máquina de diálise. Esse acesso 
denomina-se fístula57 - mas poderá por vezes ser utilizado um catéter58 
- e fornece a via através da qual o sangue é levado do corpo do 
paciente para o filtro e vice-versa. O processo é controlado por uma 
máquina de diálise que bombeia o sangue, adiciona anti-coagulantes, 
regula a purificação do sangue e controla a taxa de fluxo do banho de 
diálise. Tipicamente, o insuficiente renal recebe três tratamentos por 
semana, que duram entre três e quatro horas cada. 
 Na diálise peritoneal, o peritoneu do paciente (i.e., o tecido que cobre a superfície interna 
da cavidade e dos órgãos abdominais) é utilizado como membrana de diálise para a depuração do 
sangue. Uma solução de diálise é introduzida na cavidade abdominal e removida, através de um 
catéter cirurgicamente implantado, de modo a absorver toxinas e o excesso de água. Este tipo de 
tratamento, que é feito três a quatro vezes ao dia, pode ser auto-administrado pelo próprio paciente 
na sua casa e com o uso (ou não) de uma máquina própria. 

Existem 3 tipos de diálise peritoneal: 
!" Diálise Peritoneal Contínua Ambulatória (DPCA): é o 
método de diálise peritoneal mais frequente e não necessita 
de nenhuma máquina. Com a DPCA o sangue do paciente 
está constantemente a ser limpo. O líquido de diálise passa 
de um saco plástico para a barriga através do catéter e aí 
permanece durante 4 a 5 horas. Depois, este líquido é 
drenado para o saco e um novo líquido de diálise é 
introduzido na barriga (30 a 40 minutos de demora). Durante 
a permanência do líquido na barriga, o saco vazio é enrolado 
e escondido por debaixo da roupa à volta da cintura ou numa 
bolsa. É uma forma de auto-diálise e maioria dos pacientes faz 4 trocas por dia; 
!" Diálise Peritoneal Cíclica Contínua (DPCC): este tipo de diálise é idêntico à DPCA, 
com a excepção de que aqui uma máquina automaticamente preenche e esvazia a barriga 
com o banho de diálise (normalmente durante a noite, enquanto o paciente dorme). A 
duração do tratamento é de 8 a 10 horas diárias; 
!" Diálise Peritoneal Intermitente (DPI): este tipo de diálise é feito nos hospitais, com o 
recurso ao mesmo tipo de máquina utilizada na DPCC para introdução e remoção do 
banho de diálise. Os tratamentos com DPI são mais demorados do que os com DPCC, 
durando 36 a 42 horas por semana59. 

 
O Transplante Renal é um procedimento cirúrgico que permite a extracção de um rim 

pertencente a outra pessoa (cadáver ou dador vivo) e a colocação no corpo do insuficiente renal60. 
Este novo rim irá fazer o trabalho dos rins que deixaram de funcionar, devendo a começar a 
“trabalhar” quase de imediato após o transplante (apesar de existirem casos nos quais passam 
semanas e meses até que isso aconteça). Em Portugal, as Unidades de Transplantação Renal 
localizam-se em Coimbra, Lisboa, Porto e Almada. 

                                                 
57 Ligação feita cirurgicamente entre uma artéria e uma veia, que tem como objectivo desenvolver a rede 
venosa do braço ou antebraço, preparando essas veias para serem puncionadas repetidamente, para o 
tratamento de hemodiálise. 
58 O catéter é um pequeno tubo usado para introduzir ou retirar fluídos do organismo. O catéter da veia 
jugular é usado para efectuar a hemodiálise. Na diálise peritoneal, utiliza-se um catéter situado no abdómen. 
59 Caso opte pela DPCC ou DPI, o insuficiente renal necessitará de uma máquina de diálise e da ajuda de um 
indivíduo (e.g., familiar, amigo ou profissional de saúde). 
60 É importante que o sangue e tecidos do dador sejam compatíveis com os do insuficiente renal, de modo a 
impedir a rejeição do rim por parte do organismo do paciente; estes testes são efectuados em laboratórios 
especiais designados de Centros de Histocompatibilidade (Coimbra, Lisboa e Porto). O tipo de transplante 
renal mais vulgar em Portugal é o que usa rim de cadáver. 
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22..  DDAADDOOSS  RREELLEEVVAANNTTEESS  RREESSPPEEIITTAANNTTEESS  ÀÀ  DDIIÁÁLLIISSEE  EEMM  PPOORRTTUUGGAALL 
 

 1998 1999 2000 
INSUFICIENTES RENAIS EM 

TRATAMENTO SUBSTITUTIVO DA 
FUNÇÃO RENAL 

9093 9737 10268 

INSUFICIENTES RENAIS EM 
HEMODIÁLISE 

5989 (66%) 6455 (66%) 6701 (65%) 

INSUFICIENTES RENAIS EM DIÁLISE 
PERITONEAL 

261 (3%) 293 (3%) 311 (3%) 

INSUFICIENTES RENAIS 
TRANSPLANTADOS 

2843 (31%) 2989 (31%) 3256 (32%) 

NOVOS INSUFICIENTES RENAIS 1760 1944 1895 
INSUFICIENTES RENAIS QUE 

MORRERAM 
(E FREQUENTAVAM A DIÁLISE) 

985 962 1069 

TRANSPLANTES RENAIS EFECTUADOS 309 365 351 
TRANSPLANTADOS QUE MORRERAM 48 53 58 
TRANSPLANTADOS ADMITIDOS EM 

DIÁLISE (POR FALÊNCIA DO 
TRANSPLANTE RENAL) 

55 61 33 

CENTROS DE DIÁLISE EM PORTUGAL 84 91 92 
CENTROS DE TRANSPLANTAÇÃO 8 8 9 

Tabela 1 - Dados estatísticos dos relatórios do Gabinete do Registo do Tratamento da IRC da SPN 
nos anos de 1998, 1999 e 2000 

 
 São seguidamente expostos alguns dos dados mais relevantes no que concerne à IRC e ao 
seu tratamento em Portugal61: 

!" Portugal apresenta uma das mais altas taxas de mortalidade de IRC na Europa 
(11%); 
!" O Estado gasta entre 200 a 225 milhões de euros com o tratamento da IRC, 
distribuídos entre pagamento das sessões de diálise e dos transportes dos insuficientes 
renais e comparticipações de medicamentos (dessa quantia despendida pelo Estado, mais 
de 100 milhões de euros vão para as entidades privadas que cobrem mais de 90% dos 
insuficientes renais); 
!" Cada insuficiente renal em hemodiálise custa ao Estado cerca de 22500 euros por ano 
e cada transplantado 2500 euros por ano (para além dos custos da cirurgia e da recolha de 
rins); 
!" A Tabela Nacional de Incapacidades, que consta do Decreto-Lei (D.L.) 341/93, atribui 
aos insuficientes renais em diálise um grau de incapacidade física igual ou superior a 60% 
(este direito foi retirado aos transplantados pelo mesmo D.L.); 
!" A maioria dos insuficientes renais tem idades compreendidas entre os 30 e os 55 
anos, sendo que 60% deles são reformados (muitos dos insuficientes renais são 
reformados compulsivamente aos 30 ou 40 anos, recebendo na maior parte das vezes a 
pensão mínima do regime geral de aposentações); 
!" Os jovens insuficientes renais têm dificuldades em arranjar o primeiro emprego, para 
além de serem escassos os incentivos estatais às empresas para emprego de insuficientes 
renais; 
!" Apenas 40% dos insuficientes renais em hemodiálise trabalham, sendo que destes 
22% fazem-no a tempo inteiro; 
!" A HDF, a HDAF e a HF são ainda pouco praticadas nos centros de diálise nacionais; 

                                                 
61 Dados obtidos da APIR referentes ao ano de 2000. Não foi possível apresentar dados relativos a 2001, já 
que estes ainda não estavam disponíveis. 



AANNEEXXOOSS  //  AANNEEXXOO  AA 
 

 
 17 

!" A sobrelotação de muitos centros de diálise contrasta com a situação em algumas 
regiões do país (e.g., Alentejo e Algarve), onde alguns insuficientes renais ponderam a 
hipótese de fazer diálise nas cidades fronteiriças espanholas em virtude de estarem em 
lista de espera para tratamento da IRC; 
!" Apesar da existência da Carta Nefrológica Nacional (elaborada em 1996 pelo Colégio 
da Especialidade da Ordem dos Médicos e que defende que a abertura de novos centros de 
diálise e a criação de serviços de nefrologia nos hospitais estatais deve obedecer aos rácios 
populacionais e de incidência da IRC), tal situação na prática não se verifica; 
!" Para fazer face ao aumento anual do número de insuficientes renais, precisa duplicar-
se o número de recolhas de rins e de transplantes renais; 
!" As listas de espera para transplantes renais continuam a aumentar (entre 1800 a 2000 
insuficientes renais), sendo necessário efectuar 600 a 700 transplantes por ano; 
!" A fim de colmatar a insuficiência de rins em Portugal, alargou-se a colheita de rins 
aos sub-óptimos (i.e., a faixa etária de potenciais dadores acima dos 65, 70 anos e dadores 
hipertensos, diabéticos ou outros desde que apresentem garantias para um transplante 
renal com sucesso); 
!" O D.L. 13/93 regulamenta a transplantação renal, permitindo transplante de dador 
vivo até ao 3º grau de parentesco (em Portugal, esse transplante atinge apenas 3% dos 
transplantes renais totais); 
!" A lei não permite a transplantação de órgãos de dadores vivos não aparentados (EUA 
e outros países europeus, onde tal transplantação é permitida, apresentam apreciáveis 
taxas de êxito); 
!" Nos transplantes renais efectuados após 2 ou 3 anos de diálise, a taxa de sucesso é 
maior do que se a espera pelo transplante demorar 10, 15 ou mais anos; 
!" O despacho Nr. 7001/2002 define o regime de convenções entre o Ministério da 
Saúde e os centros de diálise, estabelecendo cláusulas a respeitar pelos mesmos no que 
concerne à prestação de cuidados de saúde na área da diálise; 
!" Os despachos 3/90 e 3/91 asseguram a comparticipação a 100% dos medicamentos a 
adquirir pelos insuficientes renais (a terapêutica medicamentosa é uma componente 
fundamental no equilíbrio e estabilização física e psíquica do insuficiente renal); 
!" A comparticipação a 100% dos transportes pelos insuficientes renais é assegurada 
pelo SNS, sob dependência do Ministério da Saúde; 
!" Os atrasos das ARS, ADSE e de outros sub-sistemas de saúde no pagamento dos 
transportes aos taxistas e bombeiros (e até ao próprio insuficiente renal) levam a que estes 
se recusem a transportar novos insuficientes renais em diálise; 
!" A portaria 177/00 e o despacho 7376/00 regulamentam matérias relativamente aos 
acessos vasculares dos insuficientes renais. 
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Figura 1 - Evolução das quotas de mercado da diálise em Portugal entre 1990 e 200062 

                                                 
62 Estas quotas de mercado foram estimadas pelos dois sócios-gerentes do Grupo TecSam TSM (Dr. Mário 
Oliveira e Dr. Nunes Azevedo), sendo corroboradas pela APIR. 
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33..  CCEENNTTRROOSS  DDEE  HHEEMMOODDIIÁÁLLIISSEE  EEMM  PPOORRTTUUGGAALL 
 

São aqui apresentados os dados extrapolados a partir da lista de centros de hemodiálise 
publicada anualmente pela Associação Portuguesa de Insuficientes Renais63 (APIR). Essa lista não 
faz referência explícita às entidades que detêm o controlo dos centros; no entanto, com a ajuda 
preciosa do Dr. Mário Oliveira, consegui determinar - ainda que de forma inexacta - quais os 
centros detidos pela Gambro e pela Fresenius Medical Care (ver tabela 2). 

Os distritos de Lisboa, Porto e Setúbal reúnem 50% dos 99 centros de diálise existentes 
em Portugal. Os distritos mais carenciados, em termos de diálise, são os de Beja, Castelo Branco, 
Guarda e Portalegre (com apenas um centro de diálise cada) e os de Bragança, Évora, Leiria e as 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores (com dois centros de diálise cada). 

A cobertura geográfica e territorial, no que diz respeito a centros de diálise, é 
desequilibrada, verificando-se casos de concentração injustificada em algumas zonas e distritos 
enormes com apenas uma unidade de diálise. 
 

DDIISSTTRRIITTOO  GGAAMMBBRROO  
FFRREESSEENNIIUUSS  MMEEDDIICCAALL  

CCAARREE  PPRRIIVVAADDOOSS  EESSTTAADDOO  TTOOTTAALL  
AVEIRO 2 1 1  44  

BEJA  1   11  
BRAGA 1 2 1 2 66  

BRAGANÇA   1 1 22  
CASTELO 
BRANCO    1 11  
COIMBRA  2 3 2 77  
ÉVORA  1  1 22  
FARO  3 1 1 55  

GUARDA  1   11  
LEIRIA   2  22  
LISBOA  5 8 9 2222  

PORTALEGRE  1   11  
PORTO 5 2 2 9 1188  

SANTARÉM  2 1 1 44  
SETÚBAL  2 4 4 1100  
VIANA DO 
CASTELO  1 1 1 33  

VILA REAL    3 33  
VISEU  1 1 1 33  

REGIÃO 
AUTÓNOMA 
DOS AÇORES    2 22  

REGIÃO 
AUTÓNOMA 

DA MADEIRA  1 1  22  
TTOOTTAAIISS  88  2266  2277  3388  9999  

Tabela 2 - Centros de hemodiálise existentes em Portugal 

                                                 
63 A APIR, fundada em Novembro de 1977, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social não 
governamental, sem fins lucrativos e de âmbito nacional que se assume como legítima representante, porta-
voz e defensora dos interesses dos insuficientes renais junto de entidades oficiais ou particulares (e.g., 
Ministérios, sub-sistemas de saúde, centros de diálise e opinião pública em geral). 
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Os dados contidos na tabela 2 (e sumariados na figura 2) parecem infirmar o regime de 

quase duopólio em que a Fresenius Medical Care e a Gambro dominam a indústria de diálise; tal 
facto está relacionado com a manifesta impossibilidade com que me deparei, de obter dados 
objectivos referentes ao número de centros de diálise detidos por essas duas multinacionais. 

 

Gambro
8% Fresenius 

Medical Care
26%

Estado
39%

Privados
27%

 
Figura 2 – Controlo dos centros de hemodiálise nacionais 

 
Contactada, a APIR diz desconhecer quem controla os centros de diálise nacionais. 

Contudo, no seu site a APIR afirma que “as entidades privadas cobrem perto de 85% dos 
insuficientes renais... dos cerca de 100 centros de diálise existentes em Portugal 50 pertencem às 
multinacionais, perto de 30 a entidades particulares e apenas 20 são estatais”, adiantando ainda 
que “algumas unidades de diálise hospitalar estatais são exploradas por entidades privadas”64. 

A ANADIAL, questionada sobre esta matéria, recusou-se a prestar quaisquer informações 
alegando a exigência de confidencialidade por parte dos seus membros. 

                                                 
64 Estas frases foram extraídas de “A situação da IRC e os direitos dos Insuficientes Renais” (documento 
publicado online, resultante do 5º Encontro Nacional de Insuficientes Renais realizado em Junho de 2000) e 
parecem sugerir que alguns dos 38 centros de diálise estatais que constam da tabela 6 são efectivamente 
controlados por entidades privadas. É também crível que alguns dos centros de diálise tidos como 
controlados por entidades privadas sejam, na realidade, pertencentes às multinacionais que dominam a 
indústria de diálise (via aquisição). 
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44..  AA  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDOO  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  DDEE  HHEEMMOODDIIÁÁLLIISSEE  NNAA  CCLLÍÍNNIICCAA  CCEENNTTRROODDIIAALL 
  
 A clínica CentroDial iniciou actividade em 6 de Dezembro de 1989. Nessa altura, a clínica 
estava equipada com 15 máquinas AK10 da Gambro (um dos seus actuais fornecedores, de origem 
sueca). Os primeiros pacientes da CentroDial eram oriundos da cidade de Santa Maria da Feira e a 
maioria destes viera por vontade própria. 

Em 1992 foi adquirida uma máquina Gambro AK100 e a clínica deu início à Hemodiálise 
de Alto-Fluxo (HDAF) 65, tendo sido o primeiro centro de diálise no país a fazê-lo. Em 1993 a 
CentroDial procedeu à remodelação completa do seu parque de máquinas de diálise, substituindo 
as Gambro AK100 por máquinas Fresenius Medical Care (outro dos seus actuais fornecedores, 
este de origem alemã) da série 4008. A HDAF estaria desta forma disponível para todos os 
pacientes da clínica. 

As primeiras diálises com Hemodiafiltração On-Line (HDF)66 foram feitas em 1994. A 
clínica foi a primeira unidade privada portuguesa a submeter os pacientes à HDF, e segundo dados 
conhecidos, uma das primeiras unidades do mundo a fazê-lo. Quatro anos depois, a clínica 
fornecia HDF a 50% dos seus insuficientes renais, não havendo ainda no país unidades privadas a 
praticar este tipo de hemodiálise. Actualmente, para além da HDAF e da HDF, a CentroDial 
disponibiliza aos seus pacientes a Hemofiltração (HF): uma hemodiálise semelhante à HDF, mas 
mais onerosa em termos de custos e considerada a melhor forma de diálise para os insuficientes 
renais67. 
 Em 1999, 513 insuficientes renais eram submetidos à HDF/HDAF e HF (ver figura 3). 
Destes, cerca de 40% (i.e., 200 pacientes distribuídos equitativamente entre a CentroDial e a 
NorDial) eram do Grupo TecSam TSM. 
 

 
Figura 3 – A distribuição de insuficientes renais por tipos de hemodiálise em 1999 (dados da SPN) 

                                                 
65 A HDAF utiliza um débito mais elevado de banho de diálise. O banho de diálise é um composto de 
pequenas quantidades standards de água, potássio, magnésio, glicose e de pequenas quantidades 
individualizadas de cálcio e sódio. 
66 A HDF pressupõe a colocação de banho de diálise no paciente, implicando a utilização de grandes 
quantidades de banho de diálise de modo a optimizar a diálise. A mesma máquina de diálise pode ser 
utilizada quer para a HDAF, quer para a HDF. 
67 O tempo médio de diálise nos pacientes submetidos à HDAF, HDF ou HF é de 3 horas. 
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 Decorria o ano de 1995, quando uma equipa da CentroDial constituída pelo Dr. Mário 
Oliveira e pelas enfermeiras Helena Paula e Rosa Branca, se deslocou a Seattle nos EUA, mais 
precisamente ao NorthWest Kidney Center (tido como o “berço” mundial da diálise) e tomou 
contacto com o programa de Diálise em Casa dirigido pelo Dr. Blagg. Um ano depois, a 
CentroDial arrancava com o programa de Diálise Domiciliária com reconhecidas vantagens para 
os pacientes (e.g., conveniência, conforto, autonomia) e que actualmente, conta já com cerca de 14 
pacientes de pontos tão variados do país como Lisboa, Porto, Gaia ou Famalicão. A clínica tem 
como objectivo prioritário, para o curto prazo, a consolidação e expansão do Programa de Diálise 
Domiciliária. 
 Os dados de 1999 referentes ao número de insuficientes renais que eram submetidos a 
tratamentos de diálise - em centros de diálise vs. diálise domiciliária - comprovam o cariz pioneiro 
do Grupo TecSam TSM (ver figura 4). Os únicos 8 pacientes que efectuavam a diálise 
domiciliária em Portugal, eram da clínica CentroDial. 
 

 
Figura 4 – A distribuição de insuficientes renais pelos centros de diálise e diálise domiciliária em 

1999 (dados da SPN) 
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55..  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  NNOOVVOOSS  PPAACCIIEENNTTEESS  ÀÀ  CCLLÍÍNNIICCAA  CCEENNTTRROODDIIAALL6688  
 

NOVO PACIENTE

ASSISTENTE  SOCIAL

MÉDICO  ASSISTENTE

ENFERMEIRA  CHEFE

NEGOCIAÇÃO  COM A SUB-REGIÃO  DE SAÚDE (ARS) DO PACIENTE

INÍCIO DA DIÁLISE  NA UNIDADE  DE ORIENTAÇÃO

! INFORMAÇÕES  SOBRE  A CENTRO DIAL

! O QUE É A DIÁLISE , OPÇÕES  DE TRATAMENTO  DA IRC
! DIREITOS  E DEVERES  DO PACIENTE

! TRANSPORTES

! RECOLHA  DE DADOS  DO PACIENTE  E SUA FAMÍLIA

! MATERIAL  DE APOIO: MANUAL  INFORMATIVO

! FOLHETO  "A VOCÊ  QUE VAI INICIAR  A DIÁLISE "

! EXAME  CLÍNICO

! PROGRAMAÇÃO  DA DIÁLISE

! INÍCIO  DA EDUCAÇÃO  E FORMAÇÃO  DO INSUFICIENTE  RENAL

! SELECÇÃO  DA ENFERMEIRA  DE INTEGRAÇÃO

! EXPLICAÇÃO  DOS OBJECTIVOS  DA UNIDADE  DE ORIENTAÇÃO

! PROGRAMAÇÃO  DA DIÁLISE  NA UNIDADE  DE ORIENTAÇÃO

! APRESENTAÇÃO  DA ENFERMEIRA  E DA UNIDADE  DE ORIENTAÇÃO

! COMUNICAÇÃO  À ASSISTENTE  SOCIAL  DO TURNO  DE DIÁLISE

  
  
  

Os novos pacientes são acolhidos na CentroDial através da unidade de orientação (uma 
sala de diálise com a ocupação máxima de um insuficiente renal, onde o novo paciente é 
submetido às primeiras sessões de diálise). A equipa desta unidade está com o novo paciente 
durante um período de tempo que pode ir de 2 a 8 semanas, dependendo do interesse do doente (e 
da sua capacidade de aprendizagem, em caso de pretender efectuar a auto-diálise). 

Quando sair desta unidade, o paciente deverá ser capaz de escolher a modalidade de 
tratamento que prefere, saber qual o impacto da diálise na sua vida, para além de conhecer os 
principais aspectos da dieta nutricional a que terá de ser sujeito, os princípios básicos da diálise, a 
sua medicação e justificação, a importância do seu peso e a importância da sua reabilitação física e 
profissional. 
 

                                                 
68 Transcrita de “Normas de Funcionamento” (documento da clínica CentroDial). 
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AANNEEXXOO  BB  

11..  TTIIMMEELLIINNEE  DDAA  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDOO  GGRRUUPPOO  TTEECCSSAAMM  TTSSMM  
  
  
  

1987  CRIAÇÃO DA UNIDIAL 
1988   
1989  ABERTURA DA CLÍNICA CENTRODIAL EM SÃO JOÃO DA MADEIRA (PELA 

UNIDIAL E CLÍNICA CENTRAL DO BONFIM) 
1990   
1991   
1992   
1993   
1994  CONSTITUIÇÃO DO GRUPO TECSAM TSM 

INICIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NORDIAL EM MIRANDELA 
1995  ABERTURA DA CLÍNICA NORDIAL 
1996   
1997  MUDANÇA DE INSTALAÇÕES DA CENTRODIAL 
1998   
1999  AQUISIÇÃO DE UM TERRENO EM VILA REAL PARA CONSTRUÇÃO DA 

CRR VILA REAL 
2000  AQUISIÇÃO, PELO GRUPO TECSAM TSM, DA QUOTA DE 33% DETIDA 

PELO DR. ANTÓNIO CABRITA NA UNIDIAL E DA QUOTA DE 50% DETIDA 
PELA CLÍNICA CENTRAL DO BONFIM NA CENTRODIAL 

2001   
2002   
2003  ABERTURA (PREVISTA) DA CLÍNICA CRR VILA REAL 
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2. DDIIAAGGRRAAMMAA  DDOO  GGRRUUPPOO  TTEECCSSAAMM  TTSSMM  
  
  
  
  

TecSam TSM

CRR Vila Real
Centro de Diálise

de Vila Real

NorDial
Centro de Diálise

de Mirandela

CentroDial
Centro de Diálise

de São João da
Madeira

Unidial

100% 100%50%50%

100%

 
Figura 5 - O Grupo TecSam TSM e as suas participações no capital dos centros de diálise  

 

  



AANNEEXXOOSS  //  AANNEEXXOO  BB 
 

 
 25 

33..  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  DDAA  CCLLÍÍNNIICCAA  CCEENNTTRROODDIIAALL6699  
 

DIRECTOR  CLÍNICO

EQUIPA  MÉDICA

NUTRICIONISTA

ENFERMEIRA  CHEFE ASSISTENTE  SOCIAL SECRETARIA

EQUIPA  DE ENFERMAGEM

TÉCNICOS  DO PROGRAMA
DE DIÁLISE

EM CASA (PDC)

TÉCNICOS  DE DIÁLISE

SERVIÇOS  DE APOIO A
DOENTES

STOCKS , ESTERILIZAÇÕES
E KITS

DEPARTAMENTO  TÉCNICO

AUXILIARES  DE ACÇÃO
MÉDICA

 
 

 

                                                 
69 Transcrito de “Normas de Funcionamento” (documento da clínica CentroDial). 
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44..  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  DDAA  CCLLÍÍNNIICCAA  CCEENNTTRROODDIIAALL  EE  TTAARREEFFAASS  AA  EESSTTEESS  AASSSSOOCCIIAADDAASS7700 
 
 O Director Clínico é o responsável máximo pelo funcionamento global da clínica e assiste 
todas as equipas de prestação de cuidados aos insuficientes renais (e.g., médicos, enfermeiros, 
auxiliares de acção médica), orientando e observando a qualidade dos serviços prestados. 
Mensalmente, o Director Clínico obtém o Relatório de Controlo da Qualidade71 da CentroDial, o 
qual serve de discussão entre todas as equipas de prestação de cuidados. 

A Enfermeira Chefe é a responsável por toda a equipa de enfermagem, competindo-lhe a) 
coordenar a actividade dos enfermeiros em geral (e dos enfermeiros responsáveis de turno em 
particular) velando pelo cumprimento das orientações e protocolos definidos pela CentroDial, de 
modo a fornecer aos pacientes os melhores cuidados possíveis, b) orientar as equipas de técnicos 
de diálise e de armazém assegurando o cumprimento das normas em vigor e vigiando a qualidade 
do serviço prestado e c) elaborar o supracitado Relatório Mensal de Controlo da Qualidade de 
cada turno (via aplicação informática do software). A unidade de diálise domiciliária está também 
sob sua responsabilidade. 
 Os médicos de turno têm como função vigiar e acompanhar a evolução global dos 
pacientes a seu cuidado. Cada médico e enfermeiro responsáveis por um turno têm um relatório de 
qualidade referente aos pacientes que estão sob os seus cuidados (que é apenas uma parte do 
Relatório de Controlo de Qualidade obtido pelo Director Clínico). 

Ao enfermeiro responsável de turno compete criar uma relação de empatia com cada um 
dos seus pacientes, estimulando-os a manifestar os seus medos e preocupações, proporcionando-
lhes as condições de que necessitam para que se sintam seguros e apoiados. Deverá estar atento às 
alterações que os pacientes possam apresentar na diálise, estabelecer um plano individual de 
cuidados de enfermagem para cada insuficiente renal e aplicar a estratégia de diálise delineada 
pelo médico de turno, tendo em conta factores como o filtro, débito e tempo de diálise adequados. 
É também da sua responsabilidade integrar os novos pacientes que surgem na CentroDial, 
prestando apoio e esclarecendo dúvidas. 
 A actividade do pessoal de enfermagem é variada e multifacetada, podendo subdividir-se 
em orientação da diálise, educação e reabilitação do insuficiente renal e colaboração na elaboração 
do Plano Global de Reabilitação do paciente. Em regra, a equipa de enfermagem tem privilegiado 
a primeira dessas actividades, dado que é essa a que melhor se adapta à sua formação de base e 
prática adquirida. 

À assistente social cabe obter a informação social básica do insuficiente renal; no início da 
descoberta da IRC por parte do paciente, deverá transmitir-lhe conhecimentos acerca de opções de 
tratamento, vantagens e desvantagens associadas. As alterações emocionais e sociais com que os 
pacientes se debatem são algumas das suas preocupações. 
 A médica nutricionista é responsável pelo acompanhamento de todos os pacientes do 
ponto de vista nutricional. Integra-se nas equipas de cuidados contribuindo para a elaboração do 
Plano Global de Reabilitação do insuficiente renal. 
 O neurologista dá regularmente 2 consultas mensais, onde são observados os pacientes 
para quem foi solicitado, pelo médico de turno, apoio de especialidade. A justificação para a 
realização destas consultas mensais tem que ver com o envelhecimento (e elevada incidência de 
problemas cardiovasculares e neurológicos) da população em diálise. 
 O cirurgião vascular acompanha, quer os acessos venosos e arteriais (acessos de entrada e 
de saída no tratamento de diálise, respectivamente), quer os problemas vasculares em geral dos 
pacientes da clínica. As consultas são realizadas conforme as necessidades dos insuficientes renais 
(pelo menos quinzenalmente). 

Os técnicos de diálise são elementos polivalentes da equipa de cuidados que trabalham em 
diferentes áreas da CentroDial, constituindo elementos fulcrais na qualidade do trabalho a 
desenvolver. A sala de diálise constitui a área primacial de acção dos técnicos de diálise e as suas 

                                                 
70 Transcrito de “Normas e Procedimentos” (documento da clínica CentroDial). 
71 Este relatório contêm informações referentes ao número de pacientes, por turno, que tiveram problemas 
durante os tratamentos de diálise a que foram submetidos (e.g., 5% dos pacientes do turno 1 sofreram de 
hipotensão durante a diálise). Com base na diferença entre os valores constatados e os valores médios (de 
referência), são propostas medidas correctivas para as sessões de diálise do mês seguinte. 
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actividades vão desde a preparação da sala e máquinas de diálise até ao encaminhamento dos 
pacientes no fim da sessão, sob orientação do enfermeiro responsável de turno. A preparação dos 
kits72 para a diálise (compostos com todo o material necessário à diálise de cada paciente) e do 
material para a diálise domiciliária está a cargo dos técnicos de diálise. 

O departamento técnico é responsável pela manutenção e reparação de todo o 
equipamento relacionado com a diálise (e.g., parque de máquinas de diálise da clínica, parque de 
máquinas dos pacientes em diálise domiciliária), tendo ainda sob a sua responsabilidade o sistema 
de tratamento de águas. 

As auxiliares de acção médica têm a seu cargo um vasto número de tarefas que podem ser 
divididas em trabalho de sala de diálise (e.g., satisfação de pequenos pedidos dos pacientes, 
distribuição de bebidas e snacks) e tarefas gerais (e.g., limpeza de áreas, lavagem e preparação do 
material de diálise, acondicionamento de lixo e resíduos sólidos). Dentro da sala de diálise, as 
auxiliares de acção médica fazem parte da equipa interdisciplinar que presta cuidados aos 
insuficientes renais e estão sob orientação do enfermeiro responsável de turno. 

O departamento de armazém é responsável por todo o material necessário à diálise e pela 
medicação. Compete-lhe a satisfação dos pedidos de material e a manutenção dos stocks em 
condições de higiene, preservação e facilidade de manuseio. O envio de análises para laboratório, 
o arquivo de radiografias e dos processos individuais dos pacientes e o despacho do correio são 
também da responsabilidade do pessoal de armazém. 
 Dados referentes à idade, habilitações literárias e funções dos 21 funcionários da clínica 
(que fazem parte integrante do seu quadro) são seguidamente expostos73. 
 

IDADE NÚMERO DE TRABALHADORES 
20 – 30 ANOS 5 
31 – 40 ANOS 9 
41 – 50 ANOS 6 
51 – 60 ANOS 1 

Tabela 3 - Idade dos funcionários da clínica CentroDial 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS NÚMERO DE TRABALHADORES 
4º ANO DE ESCOLARIDADE 7 
9º ANO DE ESCOLARIDADE 3 

12º ANO DE ESCOLARIDADE 7 
BACHARELATO 1 
LICENCIATURA 3 

Tabela 4 - Habilitações literárias dos funcionários da clínica CentroDial 

FUNÇÃO NÚMERO DE TRABALHADORES 
AUXILIAR DE ACÇÃO MÉDICA 6 

TÉCNICOS DE ARMAZÉM 1 
TÉCNICOS DE MÁQUINAS 1 

TÉCNICOS DE HEMODIÁLISE 7 
SECTOR ADMINISTRATIVO 1 

RECEPCIONISTA 1 
ASSISTENTE SOCIAL 1 
ENFERMEIRA CHEFE 1 
MÉDICO RESIDENTE 1 
DIRECTOR CLÍNICO 1 

Tabela 5 - Distribuição dos membros da clínica CentroDial por função 

                                                 
72 Os kit individuais para cada paciente são preparados pelos técnicos de diálise com base na informação 
disponibilizada pelo software, antes de ser iniciado o turno de diálise respectivo; incluem o tipo de filtro a 
usar na diálise, as agulhas e a medicação a ser administrada ao paciente no início ou fim da diálise. 
73 Estes dados não fazem referência aos trabalhadores independentes que prestam serviços à CentroDial 
(e.g., neurologista, cirurgião vascular), sendo que não fazem parte do documento “Normas e 
Procedimentos” supracitado. 
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55..  CCHHEECCKKLLIISSTT  DDAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDOO  CCOORRPPOO  DDEE  EENNFFEERRMMAAGGEEMM  DDAA  CCLLÍÍNNIICCAA  CCEENNTTRROODDIIAALL7744  
  
  
Preparação para a Diálise  

Consultar o Computador Pacientes novos? pacientes com cuidados especiais? 
diálises extras? 

Análise da Sessão qual a equipa disponível? 
há pacientes novos para integrar? 
turno está atrasado? porquê? plano para minimizar o atraso 
há colheitas de sangue para efectuar? quais? há cuidados especiais? quais? 
plano 

Parque de Máquinas qual o parque de máquinas para o turno? 
há mudanças de pacientes nas máquinas? são importantes? alteram a 
estratégia programada? é importante para o paciente? como avisar? 

Educação e Reabilitação Há pacientes que precisam de ser estimulados para fazer ginástica? quais? 
quem irá incentivá-los? 
quais os pacientes em que se está a investir para integrar no acto de 
preparação da diálise? quem o faz? plano 

Reunião de Turno quando se vai fazer? qual o plano para a sessão? 
mensagem a transmitir? observações a fazer? 
distribuição de tarefas 
cuidados especiais durante o turno 

Início da Diálise  
Sessão Normal o ligar da máquina de diálise decorre habitualmente de acordo com o 

protocolo 
sessão não Habitual programar modo de minimizar os problemas, rápida e eficientemente 

mobilizar toda a equipa para as tarefas que têm de ser efectuadas (de modo 
mais rigoroso, rápido e obedecendo ao plano traçado para o efeito) 

Durante a Diálise  
reunião Inicial da Equipa análise do turno, distribuição das tarefas, particularidades, ensino 

Visita Inicial do 
Enfermeiro Responsável 

de Turno 

analisar estratégias, verificar dados, registar, avaliar o estado do paciente e 
fazer os ajustes necessários à programação, verificar colheitas e certificar 
execução e envio ao laboratório 

Visita Médica programar a hora 
discutir com o médico as alterações e situações novas 

Registo de Dados fazer os necessários registos no Nurse-Logbook* 
Vigilância da Sala discreta, sob todos os elementos da sala: pacientes e restante pessoal, com o 

objectivo de tornar o decurso do turno o mais agradável possível (prevenindo 
e minimizando complicações) 

Fim da Diálise  
Orientação e Supervisão 

da Equipa 
como irá decorrer o fim da diálise dos pacientes? plano 
quem faz o quê? é tarefa do Enfermeiro Responsável de Turno dirigir os 
elementos da equipa, orientando-os e ajudando-os nas tarefas (de modo a que 
os pacientes se apercebam do controlo da situação por parte desta) 

Avaliar o Fim da Diálise 
no Paciente 

as necessidades no fim do turno de cada paciente devem ser conhecidas ou 
detectadas (e o Enfermeiro Responsável de Turno assegura que elas serão 
cumpridas) 

Programação da Diálise 
Seguinte 

para cada paciente o Enfermeiro Responsável de Turno procede, em 
colaboração com o médico do turno, às alterações a efectuar na diálise 
seguinte 
aspectos particulares serão registados nas notas de enfermagem no Nurse-
LogBook75 

 

                                                 
74 Transcrita de “Normas e Procedimentos” (documento da clínica CentroDial). 
75 Aplicação informática para uso da equipa de enfermagem (ver anexo C.3 – Aplicações do software da 
clínica CentroDial). 
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66..  NNOORRMMAASS  EE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  DDAA  CCLLÍÍNNIICCAA  CCEENNTTRROODDIIAALL7766  
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Recomendação 7 
Limpeza e  Desinfecção da sala entre  turnos de diál i se   
Após a sessão de diálise todo o posto de diálise (máquina, cadeirão e aparelhos nesse posto)
devem ser devidamente desinfectados. 
Todas as superfícies de trabalho da sala devem igualmente ser desinfectadas, incluindo
bancas, puxadores, torneiras, telefones, computadores, baldes/potes. 
Todos os aparelhos de uso não exclusivo (estetoscópio, tesouras, braçais de tensão arterial,
termómetros e outros) devem ser desinfectados. 

 
impar e desinfectar o posto de diálise (cadeiras, camas, mesas, máquinas) entre doentes, dando 
special atenção à limpeza dos painéis de controlo das máquinas de diálise e outras superfícies que 
ão tocadas frequentemente e estão provavelmente contaminadas com sangue. Eliminar todos os 
luidos e limpar e desinfectar todas as superfícies e 
ontentores relacionados com os desperdícios dos 
rimmings (incluindo potes fixos às máquinas). Entre as 
tilizações dos aparelhos médicos (tesouras, pinças de 
emostasia, estetoscópios, braçais de aparelhos de 
ensão), limpar utilizando um desinfectante hospitalar 
desinfecção de baixo nível); se o objecto está 
isivelmente contaminado com sangue, utilizar um 
esinfectante tuberculostático (desinfecção de nível 
ntermédio). 
 
 
 
A sala de diálise possuiu áreas limpas e outras potencialmente contaminadas e susceptíveis de
transmissão de infecção. 
Estas áreas devem estar identificadas, separadas e utilizadas em conformidade. 

Recomendação 8 
Separação de Áreas  nas  Salas  de Tratamento  
29 

reas limpas devem estar bem designadas para a preparação, manuseamento, e armazenamento 
e medicações, material por utilizar, e aparelhos. As áreas limpas devem estar claramente 
eparadas das áreas contaminadas aonde os materiais utilizados e aparelhos são manuseados. 
 área de sujos deve estar afastada da área limpa, e é o local aonde se colocam os materiais 

etirados das máquinas ou postos dos doentes, e que irão ser novamente utilizados como sejam, 
aldes com desinfectantes, potes de escorvamento, materiais e objectos retirados das máquinas ou 
ostos de diálise, medicações que não foram utilizadas (e que poderão ser utilizadas após 
orrectamente desinfectados os frascos ou ampolas), kits de desinfecção de pinças, braçadeiras de 
parelhos de tensão que não foram utilizadas, frascos de álcool, aparelhos de glicemias, ou outros 
nstrumentos médicos. Ambas as áreas devem ser limpas e desinfectadas por rotina no fim de cada 
urno. A área para manuseamento de amostras de sangue deve estar devidamente designada e 
eparada das restantes áreas. 

                                                
6 Extracto de “Prevenção de transmissão de infecções nas unidades de diálise” (documento da clínica 
entroDial). 
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Data Turno Tipo de Limpeza Observação 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Nota: O registo da limpeza da sala deve ser sempre 

 
 
 

                                                 
77 Folha para registo da lavagem e desinfecção da sala de diálise A, ce
CentroDial. 

1
2  
TTIIPPOO  DDEE  LLIIMMPPEEZZAA  

) Diária 
) Outro, especificar
30 

Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feito após ser efectuada. 

dida pela secretaria da clínica 
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AANNEEXXOO  CC  

11..  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  DDAA  RREEDDEE  DDAA  CCLLÍÍNNIICCAA  CCEENNTTRROODDIIAALL  

* SERVE DE SERVIDOR ALTERNATIVO, EM CASO DE FALHA DO SERVIDOR DEDICADO

WORKSTATION
(SECRETARIA)

LAN

WORKSTATION
(GABINETE DA

ENFERMEIRA CHEFE)

WORKSTATION
(ARMAZÉM)

WORKSTATION
(CONSULTÓRIO DA

DRA. CONCEIÇÃO FERREIRA)

WORKSTATION
(RECEPÇÃO)

WORKSTATION
(GABINETE DA

NUTRICIONISTA)

WORKSTATION
(SALA DE DIÁLISE A)

WORKSTATION
(GABINETE DO

DR. MÁRIO OLIVEIRA)*

WORKSTATION
(GABINETE DA

ASSISTENTE SOCIAL)

SERVIDOR DEDICADO
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22..  MMÓÓDDUULLOOSS  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  DDOO  SSOOFFTTWWAARREE  DDAA  CCLLÍÍNNIICCAA  CCEENNTTRROODDIIAALL7788 
 

CLÍNICA DO BONFIM (PORTO)

CENTRODIAL (SÃO JOÃO DA MADEIRA)

2002

2000

CLÍNICA DA FRESÉNIUS (BRAGA)

HOSPITAL GARCIA DA HORTA (LISBOA)

CLÍNICA (PAREDES)

CLÍNICA NORDIAL (MIRANDELA)

IPO (PORTO)

CLÍNICA (GONDOMAR)

HOSPITAL (BRAGANÇA)

HOSPITAL DE VILA REAL)

HOSPITAL (CHAVES)

CLÍNICA E HOSPITAL (SETÚBAL)

1990

1995

1986
MÓDULOS INSTALAÇÕES

EM DESENVOLVIMENTO E UTILIZAÇÃO

APENAS EM UTILIZAÇÃO

LEGENDA

DIÁLISE

REUTILIZAÇÃO

ARMAZÉNS

FACTURAÇÃO

MÁQUINAS

LABORATÓRIO

 
Figura 6 – Timeline do desenvolvimento e instalações do software da clínica CentroDial em 

unidades de diálise de hospitais públicos e em clínicas de diálise privadas 

                                                 
78 Esta informação foi obtida do Dr. Mário Oliveira, que contudo não se recorda das datas exactas em que os 
vários módulos foram criados e em que o software foi sendo instalado em vários hospitais e clínicas de 
diálise (daí o recurso a intervalos de tempo). 
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33..  AAPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS  DDOO  SSOOFFTTWWAARREE  DDAA  CCLLÍÍNNIICCAA  CCEENNTTRROODDIIAALL7799  

 
 As aplicações que constituem o software (e que derivam dos seus vários módulos) da 
clínica são as seguintes: 
 
Aplicação 1: MyAlbum 
Origem: Adquirida no mercado (da DigitalMatrix) 
Utilidade: Digitalizar exames realizados aos pacientes 
Inserção de Dados: Médicos 
Funcionalidades: Armazenar e consultar raios X ao tórax e ecografias renais relativos a 

pacientes 
Interacção com outras 
aplicações: 

Não existe 

Utilizadores Médicos 
 
Aplicação 2: Bodyprogram 
Origem: Adquirida no mercado (da Akern S.R.L.) 
Utilidade: Suporte à bio-impedância80, complementa a aplicação “BVS / 

Hipotensão” 
Inserção de Dados: Médicos 
Funcionalidades: Aferir a massa muscular e massa gorda do paciente 
Interacção com outras 
aplicações: 

Não existe 

Utilizadores Médicos 
 
Aplicação 3: Harrison´s Principles of Internal Medicine 
Origem: Adquirida no mercado (da Harrison) 
Utilidade: Acesso a informação especializada (Medicina Interna) 
Inserção de Dados: Não existe 
Funcionalidades: Enciclopédia médica digital 
Interacção com outras 
aplicações: 

Não existe 

Utilizadores Médicos 
 
Aplicação 4: Up-To-Date 
Origem: Adquirida no mercado (da C.M.E.) 
Utilidade: Acesso a informação especializada (Medicina Interna, Cardiologia, 

Nefrologia, Reumatologia, Endocrinologia, entre outras especialidades) 
Inserção de Dados: Não existe 
Funcionalidades: Enciclopédia médica digital 
Interacção com outras 
aplicações: 

Não existe 

Utilizadores Médicos 

                                                 
79 São referidas aplicações informáticas para além daquelas criadas pelo Dr. Mário Oliveira. Contudo, essas 
aplicações informáticas (adquiridas no mercado) não foram consideradas como relevantes na análise do 
caso. 
80 Mede a condução da corrente eléctrica no corpo humano, permitindo aferir a massa muscular, massa 
gorda e massa corporal de um indivíduo. 
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Aplicação 5: Hipotensão81 / BVS82 
Origem: Criada pelo Dr. Mário Oliveira 
Utilidade: Ajuda a delinear a estratégia de diálise 
Inserção de Dados: Médicos 
Funcionalidades: Classifica os pacientes em termos de Hipotensão durante a submissão 

destes à diálise (e.g., Resistente à Hipotensão, Sensível à Hipotensão, 
Sensibilidade tardia à Hipotensão) 

Interacção com outras 
aplicações: 

Importa dados da aplicação “Diálise” (e.g., tensão arterial de início e 
fim, peso inicial e após o final da diálise) 

Utilizadores Médicos 
 
Aplicação 6: Eritropoietina 
Origem: Criada pelo Dr. Mário Oliveira 
Utilidade: Controlar os pedidos deste fármaco 
Inserção de Dados: Médicos 
Funcionalidades: Estatísticas das doses de Eritropoietina tomadas pelos pacientes, 

listagem dos pedidos a fazer ao Estado, consultar doses do fármaco por 
paciente 

Interacção com outras 
aplicações: 

Exporta dados para a aplicação “Nurse-LogBook” (e.g., doses de 
Eritropoietina por paciente) 

Utilizadores Médicos 
 
Aplicação 7: Nurse-LogBook 
Origem: Criada pelo Dr. Mário Oliveira 
Utilidade: Avaliação da adequação da diálise ao paciente, programar estratégias de 

diálise 
Inserção de Dados: Enfermeiros 
Funcionalidades: Inserir notas de turno, consultar estratégias de diálise por turno, 

consultar diário do acesso ao paciente, consultar doses de Eritropoietina 
por paciente, consultar datas previstas para as recolhas de sangue 

Interacção com outras 
aplicações: 

Exporta dados para a aplicação “Diálise” (e.g., notas, equipa de 
enfermagem por turnos) 
Importa dados da aplicação “Eritropoietina” (e.g., doses de 
Eritropoietina por paciente) 

Utilizadores Enfermeiros 
 
Aplicação 8: Parques de Máquinas 
Origem: Criada pelo Dr. Mário Oliveira 
Utilidade: Verificar estado das máquinas de diálise 
Inserção de Dados: Técnicos de diálise e Técnicos de máquinas 
Funcionalidades: Consultar avarias nas máquinas de diálise (detectadas e resolvidas), 

consultar estado dos filtros utilizados na diálise, revisões efectuadas, 
custos de manutenção das máquinas, anotar desinfecções mensais, 
planeamento mensal 

Interacção com outras 
aplicações: 

Não existe 

Utilizadores Técnicos de Diálise e Técnicos de máquinas 

                                                 
81 Tensão sanguínea (sobretudo arterial) abaixo do normal. 
82 Medida da perda de volume de água no sangue. 
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Aplicação 9: Requisição de Material de Diálise 
Origem: Criada pelo Dr. Mário Oliveira 
Utilidade: Preparar as máquinas de diálise para os pacientes 
Inserção de Dados: Qualquer membro da clínica (médicos, enfermeiros, técnicos de diálise, 

técnicos de máquinas, auxiliares de acção médica) 
Funcionalidades: Consultas de requisições de material, impressão de pedidos pendentes 
Interacção com outras 
aplicações: 

Não existe 

Utilizadores Qualquer membro da clínica 
 
Aplicação 10: Correio 
Origem: Criada pelo Dr. Mário Oliveira 
Utilidade: Troca de informações entre membros da clínica 
Inserção de Dados: Qualquer membro da clínica (médicos, enfermeiros, técnicos de diálise, 

técnicos de máquinas, auxiliares de acção médica) 
Funcionalidades: Envio e recepção de mensagens escritas, notificação de mensagens não 

lidas 
Interacção com outras 
aplicações: 

Não existe 

Utilizadores Qualquer membro da clínica 
 
Aplicação 11: Utilitários 
Origem: Criada pelo Dr. Mário Oliveira 
Utilidade: Avaliar eficácia dos tipos de diálise prestados aos pacientes (HF, HDAF 

e HDF), 
Inserção de Dados: Não existe 
Funcionalidades: Consultar pacientes por tipo de diálise, estatísticas de fármacos 

administrados a pacientes, consultar ecocardiogramas, raios X ao Tórax 
e electrocardiogramas dos pacientes 

Interacção com outras 
aplicações: 

Exporta dados para a aplicação “Visão Global” (e.g., pacientes) 

Utilizadores Médicos 
 
Aplicação 12: Visão Global 
Origem: Criada pelo Dr. Mário Oliveira 
Utilidade: Avaliar estatísticas relacionadas com problemas (extra diálise) que 

afectem os pacientes e variações mensais de parâmetros das análises 
sanguíneas 

Inserção de Dados: Não existe 
Funcionalidades: Consultas de estatísticas de internamentos, mortalidade, hepatite C, 

hipertensão arterial e acessos vasculares de pacientes, de médias de 
análises sanguíneas e complicações durante a diálise 

Interacção com outras 
aplicações: 

Importa dados da aplicação “Utilitários” (e.g., pacientes) 
Importa dados da aplicação “Laboratório” (e.g., resultados das análises 
sanguíneas efectuadas aos pacientes) 
Importa dados da aplicação “Diálise” (e.g., tensão arterial de início e 
fim, peso inicial e após o final da diálise) 

Utilizadores Médicos 
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Aplicação 13: DialBase 
Origem: Criada pelo Dr. Mário Oliveira 
Utilidade: Arquivos de pacientes 
Inserção de Dados: Médicos 
Funcionalidades: Consultar dados de pacientes da clinica, pacientes em férias, pacientes 

falecidos 
Interacção com outras 
aplicações: 

Exporta dados para a aplicação “Diálise” (e.g., dados pessoais de 
pacientes) 

Utilizadores Médicos 
 
Aplicação 14: Laboratório 
Origem: Criada pelo Dr. Mário Oliveira 
Utilidade: Arquivo de análises sanguíneas a efectuar 
Inserção de Dados: Médicos e enfermeiros 
Funcionalidades: Pedir análises para pacientes, consultar diálises extra programas 
Interacção com outras 
aplicações: 

Exporta dados para as aplicações “Diálise” e “Visão Global” (e.g., 
resultados das análises sanguíneas efectuadas aos pacientes) 

Utilizadores Médicos e enfermeiros 
 
Aplicação 15: Consultas 
Origem: Criada pelo Dr. Mário Oliveira 
Utilidade: Arquivo de consultas programadas para pacientes (e.g., consultas de 

clínica geral efectuadas por médicos da clínica) 
Inserção de Dados: Médicos 
Funcionalidades: Inserir consultas programadas, listar consultas dos pacientes 
Interacção com outras 
aplicações: 

Não existe 

Utilizadores Médicos 
 
Aplicação 16: Diálise 
Origem: Criada pelo Dr. Mário Oliveira 
Utilidade: Delinear estratégias de diálise por paciente e por grupo 
Inserção de Dados: Médicos e enfermeiros 
Funcionalidades: Consulta de relatórios individuais e de grupos, de pacientes por turno, 

de diários de diálise, de médias de diálise e de dados pessoais dos 
pacientes (história clínica, social, nutricional, de exames e terapêutica) 

Interacção com outras 
aplicações: 

Exporta dados para as aplicações “Hipotensão / BVS” e “Visão Global” 
(e.g., tensão arterial de início e fim, peso inicial e após o final da 
diálise) 
Importa dados da aplicação “Nurse-LogBook” (e.g., notas, equipa de 
enfermagem por turnos) 
Importa dados da aplicação “Laboratório” (e.g., resultados das análises 
sanguíneas efectuadas aos pacientes) 
Importa dados da aplicação “DialBase” (e.g., dados pessoais de 
pacientes) 

Utilizadores Médicos e enfermeiros 
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 As interacções existentes entre as várias aplicações do software da clínica estão representadas na tabela 783. 

 HIPOTENSÃO/BVS ERITROPOIETINA NURSE-
LOGBOOK 

PARQUES 
DE 

MÁQUINAS 

REQUISIÇÃO 
DE 

MATERIAL 
DE DIÁLISE 

CORREIO UTILITÁRIOS VISÃO 
GLOBAL 

DIALBASE LABORATÓRIO CONSULTAS DIÁLISE 

HIPOTENSÃO/BVS            I 
ERITROPOIETINA   E          

NURSE-LOGBOOK  I          E 
PARQUES DE 
MÁQUINAS 

            

REQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE 

DIÁLISE 

            

CORREIO             
UTILITÁRIOS        E     

VISÃO GLOBAL       I   I  I 
DIALBASE            E 

LABORATÓRIO        E    E 
CONSULTAS             

DIÁLISE  E  I     E I I   

Tabela 6 - Interacções entre as aplicações do software da clínica CentroDial

                                                 
83 A letra I significa que a aplicação (da linha) importa dados da aplicação (da coluna); a letra E significa que a aplicação (da linha) exporta dados para a aplicação (da coluna). 
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AANNEEXXOO  DD  

11..  FFRREESSEENNIIUUSS  MMEEDDIICCAALL  CCAARREE 
  
 A Fresenius Medical Care é uma empresa alemã que, com mais de 25 anos de experiência, 
se assume como a maior prestadora global de produtos e serviços para indivíduos com IRC. 
Resultou de uma fusão ocorrida em 1996 entre a Fresenius Worldwide Dialysis e a National 
Medical Care. Através de uma rede de 1400 clínicas de diálise na América do Norte, Europa, 
América Latina e Ásia-Pacífico, a Fresenius Medical Care proporciona tratamentos a 105830 
pacientes em todo o mundo. Com operações em 100 países, a Fresenius emprega 37331 
funcionários. 

As suas operações, a nível global, estão divididas em dois segmentos: América do Norte e 
Internacional. O segmento internacional engloba 3 regiões: Europa/Médio Oriente/África, Ásia-
Pacífico e América Latina. As receitas líquidas consolidadas da Fresenius Medical Care, em 2001, 
foram da ordem dos 4,8 biliões de dólares84, repartidas da seguinte forma: produtos de diálise 
(e.g., máquinas de diálise, dialisadores e filtros, concentrados, fístulas e catéteres, entre outros) e 
cuidados de diálise com 27% e 73% das receitas, respectivamente. 

A América do Norte é responsável por 74% das receitas totais da Fresenius, seguindo-se o 
segmento Europa/Médio Oriente/África com 17%, o segmento América Latina com 5% e o 
segmento Ásia-Pacífico com 4%. As receitas líquidas na América do Norte cifraram-se nos 3,602 
biliões de dólares (produtos de diálise – 13%, cuidados de diálise – 87%) e no resto do mundo 
atingiram os 1,257 biliões de dólares (produtos de diálise – 66%, cuidados de diálise – 34%). 

No ano de 2001, a Fresenius efectuou 15.2 milhões de tratamentos de diálise (11.1 
milhões na América do Norte e 4.1 milhões no resto do mundo). O número de pacientes tratados 
durante esse ano, situou-se nos 76600 na América do Norte e 29230 no resto do mundo. O número 
de clínicas na América do Norte ascende aos 1030, enquanto que no resto do mundo se resume a 
370. Em termos de funcionários, 26352 são da América do Norte, 7185 da Europa e 3794 do resto 
do mundo. 

                                                 
84 Dados obtidos do Relatório Anual de 2001 da Fresenius Medical Care, datado de 5 de Março de 2002 (ver 
http://www.fmc-ag.com) 
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22..  GGAAMMBBRROO 
  
 A Gambro é uma multinacional de origem sueca, fundada em 1964 que se dedica à 
prestação de cuidados de saúde e à venda de tecnologia médica. Divide-se em 3 áreas de negócio: 
a Gambro Healthcare que presta serviços de diálise em todo o mundo, com cerca de 52160 
pacientes distribuídos por 676 clínicas (533 nos EUA e 143 no resto do mundo); a Gambro Renal 
Products comercializa máquinas de diálise, dialisadores, linhas de sangue e concentrados de 
diálise; a Gambro BCT é líder de mercado na separação e manipulação de constituintes de sangue 
(e.g., glóbulos brancos e vermelhos, plaquetas e plasma). A Gambro teve em 2001 receitas 
consolidadas na ordem dos 2,7 biliões de dólares85, empregando 20400 funcionários em 40 países. 
 A Gambro Renal Products emprega 6700 funcionários e possui instalações em 11 países, 
vendendo em 26 países. A Gambro Healthcare que possui 12400 funcionários, está dividida em 
duas: a Gambro Healthcare U.S. para operações nos EUA e a Gambro Healthcare International 
para operações noutras partes do mundo. A Gambro BCT tem as suas instalações nos EUA e no 
Reino Unido, empregando 1300 funcionários. A maioria das clínicas da Gambro Healthcare 
International estão localizadas na Europa (104 clínicas em 10 países), existindo ainda 33 clínicas 
na Argentina, 4 no Uruguai e 2 na Austrália. O número de pacientes nos EUA ascende aos 41110 
e no resto do mundo situa-se nos 11050. 
 As receitas contabilizadas, por área de negócio, foram as seguintes: 1,623 biliões de 
dólares (Gambro Healthcare), 966,3 milhões de dólares (Gambro Renal Products) e 183,2 milhões 
de dólares (Gambro BCT). As receitas de 2001, por mercado geográfico cifraram-se em: Europa 
(707,4 milhões de dólares), EUA (1,679 biliões de dólares) e Ásia, Pacífico e resto do mundo 
(284,7 milhões de dólares). 
 
 As principais diferenças entre estas multinacionais que dominam o mercado mundial de 
diálise estão sumariadas na Tabela 8. 
 

 FRESENIUS MEDICAL CARE GAMBRO 
ORIGEM ALEMÃ SUECA 

Nº DE CLÍNICAS 1400 676 
Nº DE PACIENTES 105830 52160 

Nº DE FUNCIONÁRIOS 37331 20400 
Nº DE PAÍSES EM QUE 

OPERA 
100 40 

RECEITAS LÍQUIDAS  4,8 BILIÕES DE DÓLARES 2,7 BILIÕES DE DÓLARES 

Tabela 7 - Principais diferenças entre a Fresenius Medical Care e a Gambro (dados de 2001) 

 

                                                 
85 Dados retirados do Relatório Anual de 2001 da Gambro (ver http://www.gambro.com) 


