REPÚBLICA
PORTUGUESA
SAÚDE

Centro de Responsabilidade Integrado

Obesidade

Referenciação
para consulta
de especialidade
AMTCO (Avaliação
Multidisciplinar de
Tratamento Cirúrgico
da Obesidade) no
Centro Hospitalar
Universitário de São
João (CHUSJ)

Será informado(a)
se tem os critérios
para o programa
de tratamento
cirúrgico
da obesidade

1.ª Consulta
de especialidade
AMTCO
(Cirurgia Bariátrica,
Endocrinologia
e Nutrição)

Consulta
de Psicologia/
Psiquiatria

Consulta
subsequente
de AMTCO

Avaliação inicial:
- Anamnese
- Avaliação física
- Exames
complementares
de diagnóstico
- Pedido de consulta
de Psicologia/
Psiquiatria (a realizar
até 60 dias)

- Anamnese
- Avaliação
- Emissão de parecer

- Discussão
do caso clínico
- Realização eventual
de exames complementares
de diagnóstico
- Decisão clínica

Informação
sobre a doença e
esclarecimento de
dúvidas.

Será avaliado(a)
para se determinar
se tem condições
psicológicas para
avançar com o
tratamento cirúrgico

Esclarecimento sobre o
quadro clínico e orientação.

Será informado(a) do
prazo previsto para a
realização de exames
complementares
e marcada uma
consulta subsequente
para avaliar e
interpretar os
resultados.

Será informado sobre
a apresentação do seu
caso na reunião de grupo
multidisciplinar ou inscrição
na LIC (Lista de Inscritos
para Cirurgia) e, caso
necessário, consulta de
anestesia pré-operatória

Reunião multidisciplinar
de AMTCO
(Cirurgia Bariátrica,
Endocrinologia, Nutrição,
Gastrenterologia,
Psicologia/ Psiquiatria)

Caso necessário:
- Discussão do caso clínico
- Realização eventual de outros
exames complementares de
diagnóstico
- Decisão clínica

Os seus dados clínicos e exames
complementares de diagnóstico
serão alvo de discussão
por equipa multidisciplinar:
- Cirurgiões
- Endocrinologistas
- Nutricionistas
- Gastrenterologistas
- Psicólogos
- Psiquiatras

Decisão clínica
e orientação terapêutica

- Intervenção cirúrgica (até 180
dias após inscrição na LIC)
- Técnicas de Gastro (até 60 dias
após o pedido)
- Terapia combinada
não cirúrgica (imediata após
decisão)

Ser-lhe-á comunicado(a)
a decisão clínica
e orientação terapêutica.
A decisão final será acordada
com o doente e,
caso se justifique,
com o familiar/ cuidador.
Será informado sobre o(s)
tratamento(s) decidido(s)
e solicitado o seu consentimento
por escrito, bem como da
possibilidade solicitar uma
segunda opinião

De acordo com as prioridades estabelecidas
e os respetivos tempos máximos de resposta
garantidos (TMRG) - até 120 dias.
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Seguimento
(3 anos)

- Consulta de Especialidade
de Cirurgia
- Consulta de Endocrinologia
- Consulta de Nutrição
- Consulta de Psicologia/
Psiquiatria
- Outras, se necessário,
de acordo com a situação clínica

Receberá:
- Seguimento ou follow-up da
sua doença, em consulta de
especialidade adequada
à situação clínica
- Informação sobre cuidados
pós-operatórios, no caso de ter
sido operado
- No final de 3 anos será
elaborado um relatório de alta
para seguimento de cuidados
nos Cuidados de Saúde Primários
ou, caso indicado, manterá
seguimento no CHUSJ nas
especialidades necessárias
adequadas à situação clínica.
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Critérios cumulativos
de referenciação
para o Programa
de Tratamento
Cirúrgico
da Obesidade

CRIO-IM003-0

Informação ao Utente

Etapas do Processo Assistencial

ROTEIRO DE INFORMAÇÃO · PROCESSO ASSISTENCIAL INTEGRADO

