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OBJETIVO 

Descrever o conjunto de atividades de prestação de cuidados – Carteira de Serviços – 

para conhecimento de todos os que exercem funções no CDC e para divulgação aos 

cidadãos e outros Serviços, internos ou externos ao CHUC. 

 

APLICABILIDADE 

Profissionais do Serviço do Centro de Desenvolvimento da Criança. 

 

SIGLAS, DEFINIÇÕES E CONCEITOS  

CDC: Serviço do Centro de Desenvolvimento da Criança. 

CHUC: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 

Criança:         Sempre    que   utilizado   significa    de    acordo   com    o    contexto: recém- 

nascido/Criança/jovem até aos 18 anos. 

D: Doenças. 

 

 

DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES 

Para cumprimento das suas responsabilidades o CDC dispõe de uma carteira de 

serviços. A Carteira de Serviços do CDC é divulgada através da intranet, aos utentes 

através do Guia de Funcionamento e ao público em geral através do site do CHUC. 
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Consultas Médicas 
(primeiras, subsequentes, sem presença do utente) 

 

Área Tipo Descrição 

 

Doenças Hereditárias 

do Metabolismo 

(DHM) 

 

 

 

Metabólicas  

DHM são doenças genéticas raras causadas por anomalias 

em uma ou mais vias metabólicas, a maior parte das vezes 

causadas por defeito de uma enzima, com compromisso 

funcional das células e órgãos. Dedica-se ao estudo, 

diagnóstico, tratamento e seguimento dos doentes com 

DHM ou sua suspeita. É Centro de Tratamento das doenças 

diagnosticadas no Programa Nacional de Rastreio 

Neonatal, integra o Centro de Referência de DHM do 

CHUC e a rede europeia de DHM-MetabERN. 

 

Pediatria do 

Neurodesenvolvimento 

 

Neurodesenvolvimento 

Autismo 

Hiperatividade 

Risco Biológico 

Trissomia 21 

Avalia, diagnostica, orienta e intervém em crianças com 

uma ampla variedade de problemas que afetam o 

neurodesenvolvimento e o comportamento e problemas do 

desenvolvimento relacionados com défices sensoriais e 

outras situações de risco biológico. Esteve na origem do 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

(SNIPI), participando nos seus órgãos de coordenação local 

e nacional. Tem idoneidade formativa para o Ciclo de 

Estudos Especiais de Pediatria do Neurodesenvolvimento. 

Integra a Unidade Funcional de Autismo. 

 

 

Neuropediatria 

 

Neurologia 

D. Desmielinizantes 

D. Neuromusculares 

Epilepsia 

Espinha Bífida 

 

Intervém na prevenção, diagnóstico, tratamento e 

investigação das doenças que afetam a normal formação 

e/ou funcionamento do sistema nervoso central (cérebro, 

cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal) do sistema 

nervoso periférico (nervos), e do músculo da criança. Tem 

idoneidade formativa para o Ciclo de Estudos Especiais de 

Neuropediatria. Integra o Centro de Referencia de 

Epilepsia Refratária do CHUC, integrado na rede europeia 

EpiCare. 

 
 

Consultas de Enfermagem 
 

Enfermagem 

Cada consulta do CDC tem uma enfermeira de referência que faz o acolhimento, 

identifica as necessidades de intervenção e define linhas de orientação acerca dos 

ensinos em áreas diferenciadas de saúde, a par da avaliação dos parâmetros 

somatométricos e vitais. Avalia a adesão terapêutica, faz o reforço de ensinos, 

orientações e vigilâncias e a articulação com os Cuidados de Saúde Primários. Para 

além de integrarem as consultas multidisciplinares, as enfermeiras são responsáveis 

pelas colheitas de produtos biológicos no CDC. 

 
 

Consultas de outros Profissionais de Saúde 
 

Nutrição 

Faz o acompanhamento das crianças com necessidades nutricionais específicas 

inerentes à sua patologia de base (ex: dietas de restrição, dieta cetogénica) ou na 

perspetiva da redução de comorbilidades (ex: dieta hipercalórica ou hipocalórica). 

Efetua a recolha e registo de hábitos alimentares e avalia o estado nutricional por 

antropometria, bioimpedância e dados analíticos. Elabora, entrega e presta 

esclarecimento de plano alimentar estruturado e individualizado.  
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Educação 

Avalia o desenvolvimento global e o desempenho escolar das crianças/jovens 

acompanhadas no Serviço. Elabora relatórios que incluem o diagnóstico dos 

problemas e propostas de solução a implementar em contexto escolar, integrando-os 

com a restante informação das equipas multidisciplinares. Interage com as escolas no 

sentido da plena integração das crianças em contexto escolar. 

 

Psicologia 

 

 

Contribui para a abordagem multidisciplinar da criança/adolescente realizando 
avaliações psicológicas (desenvolvimentais, cognitivas, neuropsicológicas, 
comportamentais, emocionais e familiares) colaborando para um esclarecimento 
diagnóstico e etiológico, na caracterização de perfis cognitivos e comportamentais de 
grupos clínicos e na promoção de medidas educativas especificas. Elabora e aplica 
protocolos de avaliação psicológica e de intervenção psicoterapêutica individual e 
familiar. 
 

Terapia da Fala 

Centra a sua atividade na criança, sua família e respetivos contextos, nas vertentes da 

prevenção, avaliação, intervenção e estudo das perturbações da comunicação, 

abrangendo não só todas as funções associadas à compreensão e expressão da 

linguagem oral e escrita mas também outras formas de comunicação não verbal; 

avalia e intervém nas perturbações da deglutição. Orienta a intervenção terapêutica 

para os recursos locais, sempre que possível. 
 

Terapia Ocupacional 

Avalia as competências neuromotoras, sensoriais e funcionais da criança/ jovem e 

intervém na discussão de caso em equipa. Em conjunto com os cuidadores formais 

e/ou outros profissionais, identifica objetivos, define e demonstra estratégias para 

potenciar as capacidades funcionais e a participação da criança nos diversos 

contextos (familiar; escolar; comunidade). Sempre que necessário, colabora na (re) 

adaptação de espaços e equipamentos, no estudo de produtos de apoio e na confeção 

de ortóteses.  

 

 
 

Serviço Social 

 

Integra as equipas multidisciplinares e apoia as crianças/jovens afetadas por doenças 

crónicas e suas famílias, proporcionando-lhes um acompanhamento social dinâmico e 

prolongado no tempo. Presta informações úteis sobre o funcionamento interno 

(serviço, hospital, sistema/políticas de saúde) e externo (serviços que o utente utiliza/ 

recursos de proximidade) e outras relativas aos recursos, direitos e benefícios, 

funcionamento dos equipamentos sociais, agentes locais/institucionais, grupos e 

associações, programas e projetos de interesse. 
 
 

Secretariado 

Atendimento presencial, ou outro dos utentes, resolução de questões relacionadas 

com o agendamento de consultas/exames, e encaminhamento para o respetiva equipa. 

Secretariado da Direção de Serviço. 
  

Assistentes 

Operacionais 

Apoio à enfermagem, higienização de materiais,  apoio geral a todos os 

colaboradores do CDC, nomeadamente reposição de materiais. 
 

 

 

 

 

 

Laboratório de Eletroencefalografia 
 

Designação Descrição 

Dois equipamentos para 

aquisição de Vídeo-EEG 

digital. 

Um equipamento para 

aquisição de Vídeo-EEG 

portátil.  

 

Vídeo-EEG digital em exames de rotina para o ambulatório do Hospital. 

Monitorização Vídeo-EEG de 6 e de 12 Horas. 

Monitorização Vídeo-EEG sono noturno. 

Monitorização Vídeo-EEG no Serviço de Cuidados Intensivos. 


