Roteiro Assistencial do Serviço de Cardiologia Pediátrica do CHLO

Fase

- O médico de
família, pediatra
ou outro médico
referencia o
utente a uma
consulta de
Cardiologia
Pediátrica ou
Cardiopatias
Congénitas
(referenciação
por consulta a
tempo e horas ou
diretamente para
o Centro)

Informação ao doente,
pais e cuidador

Suspeita ou
confirmação de
cardiopatia

O que vai fazer

Entrada

1ª Consulta

Consultas
subsequentes

- Consulta médica
(história clínica,
exame objetivo)
- Realização de
eletrocardiograma
e ecocardiograma
- Requisição de
outros exames de
diagnóstico (se
necessário)
- Elaboração de
plano e
agendamento de
próxima consulta

- Traga todos os
relatórios e
terapêutica habitual
- Aguarde o
agendamento da
consulta
hospitalar

Avaliação
complementar

- Será informado
sobre o diagnóstico
e orientação clínica
- Receberá um SMS
com a data de
realização dos
exames adicionais
(se aplicável)

- Realização de
exames auxiliares de
diagnóstico
adicionais, se
aplicável
- Referenciação a
outras
especialidades, se
necessário

Saída

Tratamento
conservador/
médico

- Reavaliação clínica
- Pedido e realização
de exames
auxiliares de
diagnóstico (de
acordo com a
evolução clínica)

Reunião
multidisciplinar

Cateterismo
cardíaco

Cirurgia cardíaca

- Traga todos os
relatórios dos
exames já efetuados
- Siga as instruções
para a realização dos
exames ou consultas
adicionais de outras
áreas

- Serão agendadas
consultas de
seguimento
conforme
necessário

-

De acordo com a patologia de base e situação
clínica do doente, o cardiologista assistente poderá
optar pelo tratamento conservador/médico ou
propor o doente diretamente para cateterismo
Todos os casos com indicação cirúrgica e também
nos doentes complexos, o doente será
apresentado em reunião multidisciplinar

- O resultado da reunião multidisciplinar será
comunicado ao doente, seu familiar ou cuidador

Coloque as questões que desejar em qualquer etapa do processo assistencial. Consulte o site: https://www.chlo.min-saude.pt/
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Roteiro Assistencial do Serviço de Cardiologia Pediátrica – tratamento conservador/médico

O que vai fazer

Fase

Entrada

Decisão:
tratamento
conservador/
médico

Consultas
subsequentes

- Decisão
imediata ou após
reunião
multidisciplinar:

- Reavaliação clínica
- Pedido e realização
de exames auxiliares
de diagnóstico (de
acordo com a
evolução clínica)

a) vigilância
clínica
b) tratamento
médico

Saída

Alta

- De acordo com o
diagnóstico e
evolução clínica, o
utente poderá ter
alta do Serviço de
Cardiologia
Pediátrica

Informação ao doente,
pais e cuidador

c) investigação
adicional

- Será informado
acerca da
orientação clínica
considerada mais
adequada ao seu
caso

- Serão agendadas
consultas de
seguimento
conforme
necessário
- Será informado
acerca da evolução
e orientação clínicas

- Após um período
variável (ou na 1ª
consulta, caso não
se tenha confirmado
a cardiopatia), o
utente poderá ter
alta, sendo
referenciado para o
médico assistente

Coloque as questões que desejar em qualquer etapa do processo assistencial. Consulte o site: https://www.chlo.min-saude.pt/
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Roteiro Assistencial do Serviço de Cardiologia Pediátrica – cateterismo cardíaco

O que vai fazer

Fase

Entrada

Decisão:
cateterismo
cardíaco

Contacto précateterismo

- Decisão
imediata de
acordo com
critérios clínicos
definidos ou após
reunião
multidisciplinar

- É agendado o
cateterismo
cardíaco
- É-lhe dada
indicação sobre o
dia de
internamento,
cuidados préprocedimento
(incluindo
medicação e teste
SARS-CoV-2)

Internamento para
cateterismo

- Internamento na
véspera ou dia do
procedimento
- Preparação précateterismo (inclui
avaliação anestésica,
se anestesia geral)
- Consentimento(s)
informado(s)
CATETERISMO
- Internamento póscateterismo

Alta do
internamento

- Ser-lhe-á entregue
um resumo do
internamento (nota
de alta) e dadas
indicações sobre
terapêutica,
cuidados e sinais de
alarme
- São-lhe marcadas
consultas de
seguimento

Consultas
subsequentes

- Reavaliação clínica

- Pedido e realização
de exames auxiliares
de diagnóstico (de
acordo com a
evolução clínica)

Saída

Alta

- De acordo com o
diagnóstico e
evolução clínica, o
utente poderá ter
alta

Informação ao doente,
pais e cuidador

- Realização de
exames

- Traga os relatórios
de exames e
terapêutica habitual
- É decidido o tipo
de intervenção
mais adequada
ao seu caso, que
lhe é comunicado
presencial ou
telefonicamente

- Esta informação
ser-lhe-á transmitida
telefonicamente
- Cumpra as
indicações dadas

- Ser-lhe-á entregue
um guia de
acolhimento do
serviço e folhetos
informativos
- Será observado
regularmente pelas
equipas médica e de
enfermagem

- Receba as notas de
alta (com cópia para
o seu médico
assistente), receitas,
orientações e
marcações de
consultas de
seguimento
- Preencha o
inquérito de
satisfação

- Serão agendadas
consultas de
seguimento
conforme necessário
- Será informado
acerca da evolução e
orientação clínicas

- Após um período
variável, o utente
poderá ter alta,
sendo referenciado
para o médico
assistente

Coloque as questões que desejar em qualquer etapa do processo assistencial. Consulte o site: https://www.chlo.min-saude.pt/

Maio 2022

Roteiro Assistencial do Serviço de Cardiologia Pediátrica – cirurgia cardíaca

Fase

Entrada

Decisão: cirurgia
cardíaca

Consulta de
cirurgia

Informação ao doente,
pais e cuidador

O que vai fazer

- É-lhe explicada a
cirurgia cardíaca,
riscos e benefícios
- É-lhe dada
oportunidade de
colocar todas as
suas dúvidas ao
cirurgião

- Decisão após
reunião
multidisciplinar

- Em doentes de
regiões periféricas e
no período de
pandemia, esta
consulta pode ser
realizada na véspera
do internamento

Contacto précirurgia

Internamento para
cirurgia

- Traga os relatórios
dos exames já
efetuados

Consultas
subsequentes

Alta

- Internamento na
véspera
- É agendada a
cirurgia cardíaca
- É-lhe dada
indicação sobre o dia
de internamento,
cuidados préoperatórios
(incluindo
medicação e teste
SARS-CoV-2)

- Preparação préintervenção
- Avaliação
anestésica
- Consentimentos
informados
CIRURGIA
- Internamento pósintervenção

- Ser-lhe-á entregue
um resumo do
internamento (nota
de alta) e dadas
indicações sobre
terapêutica,
cuidados e sinais de
alarme
- São-lhe marcadas
consultas de
seguimento

- Reavaliação clínica
- Pedido e realização
de exames
auxiliares de
diagnóstico (de
acordo com a
evolução clínica)

- De acordo
com o
diagnóstico
e evolução
clínica, o
utente
poderá ter
alta

- Realização de
exames

- Traga os relatórios
de exames e
terapêutica habitual
- É decidido o tipo
de intervenção
mais adequada
ao seu caso, que
lhe é comunicado
presencial ou
telefonicamente

Alta do
internamento

Saída

- Esta informação
ser-lhe-á transmitida
telefonicamente
- Cumpra as
indicações dadas

- Ser-lhe-á entregue
um guia de
acolhimento do
serviço e folhetos
informativos
- Será observado à
regularmente pelas
equipas médica e de
enfermagem

- Receba as notas de
alta (com cópia para
o seu médico
assistente), receitas,
orientações e
marcações de
consultas de
seguimento
- Preencha o
inquérito de
satisfação

- Serão agendadas
consultas de
seguimento
conforme
necessário
- Será informado
acerca da evolução
e orientação clínicas

Coloque as questões que desejar em qualquer etapa do processo assistencial. Consulte o site: https://www.chlo.min-saude.pt/

- Após um
período
variável, o
utente
poderá ter
alta, sendo
referenciado
para o
médico
assistente
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