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Material Suplementar para “Censo Brasileiro de Diálise 2020” 
 

 
ATENÇÃO: O preenchimento deverá ser obrigatoriamente feito no site e formulários enviados por e-

mail ou fax não serão considerados.  

 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PREENCHIMENTO ON-LINE DO 

CENSO 2020 

 

Censo 2020 - Cadastro 

ETAPA 01 - Cadastro 

Dados cadastrais 

Razão Social:  

CNPJ:  

Hospital:  

Endereço: 

Cidade: 

UF: 

CEP: 

Telefone: 

Ramal: 

Fax: 

E-mail: 

Responsável Técnico - Dr.(a): 

 

Responsável pelo preenchimento: 

Função: (    ) Administrador(a)    (    ) Assistente Social     (    ) Enfermeiro(a)     (    ) Médico(a)      

(    ) Secretário(a)  

 

Número de Nefrologistas que trabalham no centro de diálise:  

Perfil da unidade 

Tipo: (    ) Filantrópica   (    ) Privada*     (    ) Pública 

Universitária? (    ) sim   (    ) não 

 

Se privada: 

 

Proprietários do serviço na junta comercial:  

(   ) grupo constituído por médicos nefrologistas   

(   ) grupo constituído por médicos nefrologistas e não-nefrologistas 

(   ) grupo constituído por médicos não-nefrologistas 

(   ) grupo constituído por médicos e profissionais não-médicos 

(   ) o próprio hospital onde se situa a clínica 

(   ) corporação internacional 

 

Localização: (    ) hospitalar   (    ) satélite                                           

 

Convênios 

(    ) SUS      (    ) Outros convênios     (  )  Ambos   
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Diálise 

 

Tem programa crônico de diálise (HD ou DP)? 

(    ) sim   (    ) não 

  

Em caso positivo:   

Ativo?    

(    ) sim   (    ) não       

 

 

SE O SEU PROGRAMA CRÔNICO ESTIVER ATIVO, RESPONDA AS ETAPAS A SEGUIR. 

SE NÃO ESTIVER ATIVO, VOCÊ JÁ ENCERROU SEU PREENCHIMENTO.  

 

ETAPA 02 – Dados demográficos 

Dados cadastrais 

 

Número total de pacientes em diálise regular em 1/julho/2020: 

 

Número de pacientes em programa crônico de diálise no dia 1/julho/2020:  

 

 SUS Não SUS Total 

HD convencional no centro    

HD diária (mais que 4 vezes por semana) no centro    

HD domiciliar, qualquer esquema    

CAPD    

DPA    

DPI    

Total    

 

 

 

As questões a seguir se referem aos pacientes em programa crônico de diálise em 1/jul/2020 

 

Perfil dos pacientes: 

Faixa etária           

0 a 12 anos: 

13 a 19 anos:                

20 a 44 anos: 

45 a 64 anos: 

65 a 74 anos: 

75 anos ou mais: 

 

Sexo                 

Masculino: 

Feminino: 

 

Diagnóstico de base: (Preencher somente 1 diagnóstico por paciente)  

 

Diabetes: 

Hipertensão: 

Glomerulonefrite: 

Rins policísticos: 

Outro: 

Indefinido: 
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Número de pacientes em diálise atualmente que já realizaram e perderam um transplante renal: 

Número de pacientes em HD usando cateter venoso central de curta permanência como acesso 

para hemodiálise em 1/jul/2020. 

Número de pacientes em HD usando cateter venoso central de longa permanência como acesso 

para hemodiálise em 1/jul/2020 

Número de pacientes em HD usando enxerto com material sintético (prótese) como acesso para 

hemodiálise em 1/jul/2020: 

 

Comorbidades: 

 

Número de pacientes com: 

Hepatite B: 

Hepatite C: 

HIV: 

 

TRANSPLANTE RENAL 

Número de pacientes inscritos para transplante em 1/jul/2020: 

 

ETAPA 03  

Pacientes novos: 

(Que iniciaram diálise em julho no mês de 2020 – NÃO INCLUIR pacientes que vieram 

transferidos de outro programa de diálise regular, apenas os que de fato iniciaram programa 

crônico de diálise e não faziam diálise anteriormente). 

Total: 

Número de pacientes novos com diagnóstico de Diabetes: 

 

Óbitos: 

Óbitos no mês de Julho de 2020: (Se não houver, colocar 0) 

 

ETAPA 04: Censo sobre COVID-19 em diálise 

Nessa etapa, solicitamos preenchimento de informações acerca dos impactos da pandemia do COVID-

19 em pacientes e funcionários de clínicas de diálise. As perguntas abaixo são referentes ao período de 

26/02/2020 a 31/07/2020. 

 

Em relação aos pacientes com Covid-19 

Número de pacientes com diagnóstico confirmado por exame:_______;  

Dos casos confirmados, quantos estavam em hemodiálise? _____, e em Diálise Peritoneal: __________ 

Número de pacientes com internação hospitalar: 

Entre os pacientes internados, quantos necessitaram de UTI: 

Estratégia adotada na clínica com os pacientes com suspeita/diagnóstico confirmado de COVID: 

(    ) diálise em isolamento: sala/box separado 

(    ) diálise em turno específico 

 

Número de óbitos confirmados por Covid-19: 

Em relação aos profissionais de saúde com Covid-19 

Número na clínica: Médicos: _____   Enfermeiros: _____  Técnicos em Enfermagem:  _____   

Número com diagnóstico confirmado: Médicos: _____   Enfermeiros: _____  Técnicos em Enfermagem:  

_____  

Número de óbitos: Médicos: _____   Enfermeiros: _____  Técnicos em Enfermagem:  _____    

 

 
 

 


