Guia de
Acolhimento
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O Centro de Referência de Cardiopatias Congénitas
centra a sua ação na assistência diferenciada aos
utentes com esta patologia, 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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Equipa
Temos uma equipa constituída por Médicos (Cardiologia Pediátrica, Cardiologia, Cirurgia Cardiotorácica, Anestesiologia, Pediatria, Imagem Cardíaca, Reabilitação Cardíaca e Anatomopatologia), Técnicos (Cardiopneumologia, Perfusão, Reabilitação Cardíaca), Enfermeiros, Nutricionistas,
Assistentes Sociais, Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais.

Carteira de Serviços
Consulta de Especialidade:
• Cardiologia Pediátrica
• Cardiologia
• Cirurgia Cardiotorácica
• Pediatria (orientado para cardiopatias congénitas,
nutrição pediátrica)
• Psicologia / Pedopsiquiatria
Realização de exames:
• Eletrocardiograma
• Ecocardiograma (bidimensional, modo-M, Doppler, Doppler
tecidular, Speckle-tracking, tridimensional)
• Ecocardiograma fetal
• Ecocardiograma transesofágico, de stress e intra-operatório
(transesofágico ou epicárdico)
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•
•
•
•
•
•
•

Holter (24h e de eventos)
MAPA 24h (Medição Ambulatória da Pressão Arterial)
Cateterismos cardíacos (diagnóstico e/ ou de intervenção)
Estudos eletrofisiológicos (diagnóstico e/ ou de intervenção)
Exames de Radiologia (TAC, RMN cardíacas)
Exames de Medicina Nuclear (cintigrafia cardíaca)
Provas de esforço (com e sem consumo de oxigénio)

Tratamentos/ Procedimentos:
•
		
		

Discussão em equipa multidisciplinar, de acordo com a situação
clínica, para orientação diagnóstica e definição de tratamento
específco (farmacológico, cirúrgico, percutâneo, transplante)

•
		

Monitorização da situação clínica e tratamento através
de avaliação periódica em regime de ambulatório

•
		
		

Diagnóstico e definição do tratamento de fase aguda dos
doentes com apresentação de novo ou admitidos no serviço
de urgência, internamento ou unidades de cuidados intensivos

• Orientação dos doentes com diagnóstico de cardiopatia
		 congénita internados por descompensação da doença ou outras
		 intercorrências
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•

Realização de cirurgia cardíaca

•

Cuidados pós-operatórios de cirurgia cardíaca em unidade
de cuidados intensivos

•

Apoio contínuo do Serviço de Cardiologia Pediátrica ao Serviço
de Urgência Pediátrica e Unidade de Cuidados Intensivos

•

Atividade assistencial integrada com investigação clínica
e formação pré e pós-graduada
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Informações
Consulta Externa
Na primeira consulta não é necessária nenhuma preparação especial. As
crianças serão sempre acompanhadas por um adulto (pais ou cuidadores)
em todas as fases da consulta.
Na consulta, o médico irá realizar uma avaliação clínica e analisar os exames efetuados. Serão discutidas com o doente e/ou os seus cuidadores
as informações de que dispõe relativamente ao diagnóstico e plano de
orientação futura. Serão solicitados os exames complementares considerados necessários, bem como consultas de outras especialidades que
sejam fundamentais para a avaliação clínica.
Como apoio à informação transmitida na consulta ser-lhe-á(ão) entregue(s)
o(s) folheto(s) informativo(s) adequados.
Em qualquer altura pode requerer uma segunda opinião.
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Gerais
Internamento

Caso a sua doença necessite de intervenção cirúrgica, cateterismo cardíaco ou tratamento médico/vigilância, o internamento poderá ser efetuado
num dos seguintes Serviços:
• Cardiologia Pediátrica
• Cardiologia
• Cirurgia Cardiotorácica
• Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais
• Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos
• Unidade de Cuidados Intensivos de Cirurgia Cardiotorácica
• Unidade de Cuidados Intensivos de Cardiologia
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Localização
e Contactos
Consulta de Cardiologia Pediátrica
Consulta de Pediatria
Local: Centro de Ambulatório – Pavilhão K7
Telefone direto: +351 225 512 153 / +351 225 512 150
Consulta de Cardiologia
Local: Centro de Ambulatório – Pavilhão K3
Telefone direto: +351 225 512 192
Consulta de Cirurgia Cardiotorácica
Local: Piso 7
Telefone direto: +351 225 512 164
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INTERNAMENTO
Serviço de Cardiologia Pediátrica
Local: Edifício próprio
(localizado a nascente do edifício central do hospital)
Telefone: +351 225 512 100 – Secretariado extensão: 1152
Serviço de Cardiologia
Local: Piso 6 – Ala Sul Poente
Telefone direto: +351 225 512 274
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica - Enfermaria
Local: Piso 7 – Ala Sul Poente
Telefone direto: +351 225 512 100 – Extensão: 1358
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica - Unidade de Cuidados Intensivos
Local: Piso 8 – Ala Sul Poente
Telefone direto: +351 225 512 156
Serviço de Neonatologia
Local: Piso 5 – Ala Nascente
Telefone direto: +351 225 512 190
Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica
Local: Ao lado do Serviço de Urgência Pediátrico (acesso pelo mesmo)
Telefone: +351 225 512 100 – Extensão: 1823
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Anotações
Categoria

Nome

Contacto

Serviço

Especialidade

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

Este Guia de Acolhimento do Centro de Referência de Cardiopatias Congénitas
encontra-se disponível no site www.chusj.pt, 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”).

