Assistência Espiritual
O Hospital dispõe de Serviço de
Assistência Espiritual e Religioso, cujo
apoio pode ser solicitado se o doente ou
a família o desejarem.
Localização – Piso 9 (Elevador 3 e 4)
Das 8h às 19h (segunda a sexta feira)
das 8h às 14h (sábado) e das 8h às 13h
(Domingo e Dias Santos).
Tel.: 225 512 350 - Extensões: 1223/ 1559

Serviço de Ação Social
Localização – Centro Ambulatório (junto
à Central de Colheitas). Das 8h às 17h.
Tel.: 225 512 112 - Extensão: 1202
Gabinete do Utente – Átrio do piso 2
(junto à entrada). Das 9h às 16h.
Tel.225 512 100 - Extensão: 1506

Dê-nos as suas sugestões:
ecmo@chsj.min-saude.pt
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Localização e Contactos

Telefones Gerais:
225 512 100/ 225 512 300

Serviço de Medicina Intensiva – Piso 1
(SMI1) - Extensão: 1261
Serviço de Medicina Intensiva – Piso 6
(SMI6) - Tel.: 225 512 170 - Extensão: 1531
Unidade de Cuidados Intensivos
Doenças Infeciosas – Piso 2
Extensão: 1432

Guia
de Acolhimento

Em casos muito selecionados, o ECMO pode
também ser uma ponte para transplante.

Serviço de Medicina Intensiva
Pediatria – Piso 1
Extensão: 1420 / 1823

Este Guia de Acolhimento do Centro de Referência ECMO encontra-se disponível
no site www.chusj.pt 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 para mais informações).

ECMO

O Centro de Referência de ECMO (Oxigenação
por Membrana Extracorporal) – CRe-ECMO
- do Centro Hospitalar Universitário de São
João (CHUSJ) tem por Missão o tratamento
de Doentes críticos com falência cardíaca ou
pulmonar potencialmente reversível, quando
todas as outras medidas de suporte orgânico
artiﬁcial falharam. Assim, o ECMO pretende
ser uma ponte para a recuperação ou para
tratamento deﬁnitivo (e.g. cirurgia cardíaca).

ECM-IM009-0

Sempre que lhe surgirem dúvidas, não
hesite em esclarecê-las junto de um profissional de saúde ou então contacte-nos
através dos profissionais da Unidade de
Cuidados Intensivos na qual o seu familiar está internado:

SAÚDE

Tem como objetivo prestar os melhores cuidados de saúde ao Doente Crítico sob ECMO, com
competência, rigor e humanismo, utilizando de
uma forma eficiente dos recursos.
Os nossos recursos humanos e tecnológicos
estão centrados no tratamento do seu familiar/
amigo.
A equipa estará à sua disposição para o ajudar e
conta com a sua colaboração. É constituída por
Médico(a)s Intensivistas, Ecmistas.

Centro Hospitalar Universitário de São João
Alameda Professor Hernâni Monteiro
4200-319 Porto
www.chusj.pt

Informações Úteis

Esclarecimento técnico

Visitas

Informações sobre situação clínica

•

•

Por questões de segurança e privacidade dos Doentes, não podem ser dadas pelo telefone.

•

Serão fornecidas durante o horário das
visitas, ou sempre que os Profissionais
de Saúde considerarem oportuno.

Devem seguir as orientações/informações do guia de acolhimento da
UCI onde o seu familiar/amigo(a) está
internado.

O ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal) é uma técnica de suporte vital
extracorporal. O ECMO tem sempre um caráter temporário, pretendendo-se que seja
uma ponte para a recuperação ou para tratamento definitivo (e.g. cirurgia cardíaca).
Em casos muito selecionados, o ECMO pode também ser uma ponte para transplante.
É uma técnica de tratamento complexa, de alto risco e com custos elevados, que exige
uma equipa multidisciplinar e multiprofissional diferenciada com capacidade de resposta imediata 24/7.

a) Benefícios:

b) Riscos:

•

Carteira de Serviços

Suporte respiratório nos Doentes com
falência respiratória grave;

•

Redução da lesão pulmonar associada
à ventilação mecânica;

Tratamentos/ Procedimentos

Outros

•

ECMO veno-venoso
ECMO veno-arterial
ECMO veno-venoso arterial
Remoção extracorporal de CO2
Punção vascular ecoguiada
Encerramento vascular percutâneo

De acordo com a necessidade do doente e
familiares, será proporcionado o acompanhamento profissionalizado por nutricionistas, assistente social e psicólogo.

Suporte circulatório nos Doentes com
choque cardiogénico grave;

Para além de todas as complicações associadas ao tratamento em Cuidados Intensivos (e.g. pneumonia associada à intubação, fraqueza muscular adquirida em UCI,
delirium);

•

Redução das complicações associadas ao suporte aminérgico (e.g. arritmias).

Em caso de qualquer dúvida, não hesite em
contactar um Profissional de Saúde.

•

Complicações associadas à canulação
(e.g. tamponamento cardíaco, perfuração vascular);

•

Complicações associadas à anticoagulação sistémica (e.g. hemorragia,
trombocitopenia induzida pela heparina);

•

Complicações associadas ao circuito
extracorporal (e.g. embolia gasosa, hemólise extracorporal).

Internamento
Assistência no internamento (em unidade
de cuidados intensivos)

