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Sob o desígnio da competência, credibilidade, ino-
vação, organização e capacidade de trabalho, o 
Centro de Referência  de Transplante de Rim  - Adul-
tos tem como objetivo garantir cuidados altamen-
te especializados em transplantação renal, com 
elevados níveis de competência, excelência e rigor, 
fomentando a formação pré e pós-graduada bem 
como a investigação. Respeitando sempre o prin-
cípio da humanização, o utente e a família posicio-
nam-se no centro de tomada de decisões.
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Carteira de Serviços
Consulta de pré-transplante renal:
Avaliação das condições do doente para transplante renal e exclusão de 

contraindicações médicas e/ou cirúrgicas, temporárias e/ou permanentes; 

Consulta de dador vivo:
Avaliação de potenciais dadores para transplante renal, exclusão de con-

traindicações médicas e/ou cirúrgicas para a doação e acompanhamento 

do dador após a cirurgia de doação.

Internamento:
Realização do transplante renal, com dador vivo 

e com dador cadáver;

Assistência ao Doente transplantado e ao Dador 

vivo, após a cirurgia e aquando de complicações no 

pós-transplante renal.

Consulta de pós-transplante renal:
Avaliação do doente transplantado após a cirurgia e orientação de even-

tuais complicações, médicas e/ou cirúrgicas.

De acordo com as necessidades do doente e do dador de rim, ser-lhes-á 

proporcionado acompanhamento profissionalizado por, nutricionistas, 

assistentes sociais e psicólogos, na consulta e no internamento. 
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Localização 
e Contactos

CONSULTAS
Consulta de Pré-Transplante, Dador vivo e Pós-Transplante Renal
Local: Hospital de Dia de Ambulatório – Piso 2

Contactos e horários de funcionamento

Secretariado
T +351 225 512 243

Horário de funcionamento: 08h – 16h de 2.ª a sexta-feira (dias úteis)

Gabinete de Enfermagem
T +351 225 512 244

Horário de funcionamento: 08h – 15h de 2.ª a sexta-feira (dias úteis)

Colheitas
Horário de funcionamento: 08h – 10h de 2ª a 6ª feira (dias úteis)
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Consulta de Urologia (Avaliação cirúrgica) 
Local: Centro de Ambulatório – Pavilhão K3

T +351 225 512 100 (ext.: 1862)

Horário de funcionamento: 08h – 18h de 2ª a 6ª feira (dias úteis)

Internamento: 
Serviço de Nefrologia
(internamento dos doentes transplantados)
Local: Piso 6 – Ala Poente do hospital

T +351 225 512 179

Serviço de Urologia
 (internamento dos dadores para transplante de dador vivo)
Local: Piso 7 – Ala Central do hospital

T +351 964 125 867



Recomendações
Horário das Visitas 
Internamento

Serviço de Nefrologia: 12h – 21h (Duas visitas 

por doente. Nos doentes transplantados com 

menos de  72 horas recomenda-se apenas uma 

visita por doente)

Serviço de Urologia: 12h – 21h (Duas visitas 

por doente)

Recomendação para as visitas
A higienização das mãos antes de entrar e depois de sair da unidade do 

doente é obrigatória.

O uso de máscara e bata só para doentes transplantados com menos de 72h.

Não é permitida a entrada de plantas na unidade.
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Este Guia de Acolhimento do Centro de Referência 
de Transplante Renal não dispensa a leitura do 

Guia de Acolhimento do CHUSJ 
(solicite-o no serviço ou consulte-o no site www.chusj.pt para mais informações)



Categoria  Nome  Contacto Serviço Especialidade
(Médico, Enfermeiro, Psicólogo, 
Assistente Social, Nutricionista,…) 

Anotações




