Guia de
Acolhimento

O Centro de Referência de Cardiologia
de Intervenção Estrutural centra a sua ação
na assistência diferenciada aos doentes com
necessidade de intervenção estrutural cardíaca,
utilizando os recursos humanos e técnicos disponíveis
e mais atualizados, garantindo a acessibilidade,
eficácia, segurança e excelência dos cuidados
prestados obedecendo aos mais elevados padrões
éticos e científicos.
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A equipa deste Centro é constituída por médicos de várias especialidades
(Cardiologistas de Intervenção de adultos e de pediatria; Cardiologistas
Clínicos; Cardiologistas com diferenciação em Ecocardiograﬁa, Cirurgiões
Cardíacos, Anestesistas, Imagiologistas, Médicos de Reabilitação Cardíaca entre outras especialidades), bem como outros proﬁssionais de saúde
(Enfermeiros, Psicólogos, Nutricionistas, Assistentes Sociais, Técnicos de
Cardiopneumograﬁa, Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais).
Este Centro trabalha em estreita colaboração com os vários setores da
Cardiologia (nomeadamente com a Unidade de Cuidados Intensivos de
Cardiologia (UCI-C) e o Internamento de Cardiologia) e com outros Serviços do CHUSJ como o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, o Serviço de
Cardiologia Pediátrica e o Serviço de Cirurgia Vascular.

3

O Centro de Referência de Cardiologia Estrutural identifica a seguir os
principais serviços da sua carteira:

Consultas:
•
•
•
•

Avaliação e seguimento para prótese valvular aórtica (TAVI)
Cardiologia pediátrica
Cardiopatias congénitas no adulto
Avaliação e seguimento pós intervenção

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT):
•
•
•
•
•
•
•
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Eletrocardiograma
Ecocardiograma transtorácico
Ecocardiograma transesofágico (2D, 3D)
Fluoroscopia cardíaca
Cateterismo diagnóstico
Cateterismo de intervenção coronária
Cateterismo de intervenção em cardiopatia estrutural

Procedimentos de intervenção:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angioplastia coronária
Angioplastia de coartação da aorta
Angioplastia da artéria pulmonar e ramos
Valvuloplastia por balão (mitral, pulmonar, aórtica e tricúspide)
Implantação de válvulas percutâneas
(aórtica, pulmonar e “valve-in-valve”- mitral)
Clip mitral
Encerramento de comunicação interauricular e interventricular
Encerramento de foramen oval patente
Encerramento de persistência de canal arterial
Encerramento de apêndice auricular esquerdo
Encerramento de leaks paravalvulares
Oclusão de fístulas centrais arteriovenosas
(incluindo pulmonares e coronárias) e venovenosas
Ablação septal com álcool
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Horário de visitas no Internamento
Na Unidade de Cardiologia Invasiva não é permitida a entrada de acompanhantes nem no recobro nem sala onde se realiza o exame, visto tratar-se
de um bloco operatório (exceção feita no caso das crianças que são acompanhadas pelos pais).
No internamento de Cardiologia é permitida a visita a 2 pessoas, em simultâneo, entre as 12h e as 20h.
Na UCI de Cardiologia é permitida a visita de 2 pessoas, uma de cada vez,
entre as 16 e as 17h.
Recomendação para as visitas
A higienização das mãos, antes da aproximação
ao doente e após a visita, é obrigatória.
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Consulta de Avaliação para TAVI
Local: piso 6 - elevador 5
Telefone direto: 225 512 146 /
225 512 100 – Extensão do
Secretariado: 1313

Consulta de Cardiologia
Pediátrica
Local: Centro de Ambulatório
(CAM) - Pavilhão K7
Telefone direto: 220 919 004

Consulta de Seguimento pós TAVI
Local: Centro de Ambulatório
(CAM) - Pavilhão K3
Telefone direto: 225 512 162/
225 512 100 – Extensão do
Secretariado: 5178
Sala de Enfermagem: 1875

Consulta de Cirurgia
Cardiotorácica
Local: piso 7 - elevadores 6 e 7
Telefone direto: 22 5 512 164
Das 08h às 17h30 de segunda
a sexta-feira (dias úteis)

Consulta de Cardiopatias
Congénitas no Adulto
Local: Centro de Ambulatório
(CAM) - Pavilhão K3
Telefone direto: 225 512 162/
225 512 100 – Extensão do
Secretariado: 5178
Sala de Enfermagem: 1875

Cardiologia Invasiva
Local: piso 6 e piso 7 - elevador 5
Telefone: 225 512 100 – Extensão
do Secretariado: 1313
Internamento no Serviço
de Cardiologia
Local: piso 6 - elevador 5
Telefone direto: 225 512 123
(Sala de Enfermagem)
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Anotações
Categoria

Nome

Contacto

Serviço

Especialidade

(Médico, Enfermeiro, Psicólogo,
Assistente Social, Nutricionista,…)

Email do Centro de Referência: cardiologia.intervencao@chsj.min-saude.pt
Este Guia de Acolhimento do Centro de Referência de Cardiologia de Intervenção
Estrutural encontra-se no separador “A nossa saúde” e não dispensa a leitura
do Guia de Acolhimento do CHUSJ (solicite-o no serviço ou consulte-o
no site www.chusj.pt, separador “Utentes e visitas”.

