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  Sobre o Centro de Referência de Neurorradiologia de Intervenção na Doença 

Cerebrovascular 

 

O Centro de Referência de Neurorradiologia de Intervenção na Doença Cerebrovascular 

(CRNIDC) conta com uma dedicada equipa multidisciplinar, que trabalha em prol das suas 

necessidades. Esta equipa é composta por médicos, técnicos, enfermeiros, assistentes 

operacionais e assistentes técnicos, que asseguram, de acordo com as suas competências 

profissionais, o funcionamento do serviço. 

O serviço participa ativamente na formação de médicos e técnicos superiores de diagnóstico 

e terapêutica, assim como em projetos de investigação nacionais e internacionais. 

O CRNIDC localiza-se Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra polo HUC, nos piso -1 (sala 

de Angiografia e consulta) e piso 4 (secretariado). 

Que Serviços disponibiliza? (Carteira de serviços)   
 

O CRNIDC faculta todo tipo intervenções cerebrovasculares, destinados não só a adultos 

como também a crianças.  

O pedido de exames é prescrito essencialmente pelos médicos do CHUC, da urgência, do 

internamento e da consulta externa, mas são aceites do mesmo modo exames diferenciados 

provenientes de outros médicos, designadamente de outros hospitais e dos centros de 

saúde. 
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O CRNIDC disponibiliza os seguintes exames/intervenções: 

Exames Intervenções 

Angiografia de subtração digital diagnóstica (cerebral, 
cervical, cabeça e pescoço e medular)  

Cateterismo seletivo dos seios petrosos  

Dacriocistografia  

Biópsia vertebral (guiada por TC ou  

Fluoroscopia)  

Punção lombar guiada (por TC ou Fluoroscopia). 

Aneurismas cerebrais e vasospasmo arterial  

AVC isquémico agudo  

Estenoses arteriais cervicais ou intracranianas    

Fístulas arteriovenosas e Malformações 
arteriovenosas  

Retinoblastomas  

Trombose venosa cerebral  

Tumores vascularizados endocranianos, da cabeça 
e pescoço ou do ráquis.  

Como são marcadas as intervenções?    
 

 As Intervenções cerebrovasculares são solicitadas pelo seu médico assistente ou pelo médico 

do CRNIDC. A marcação da Intervenção ser-lhe-á comunicada, assim como os procedimentos 

de preparação exigidos.  

Os exames solicitados são requisitados online.  

Para garantir que está devidamente informado e esclarecido sobre o procedimento que vai 

realizar, o médico do CRNID irá falar consigo e tirar todas as suas dúvidas.   

O médico do CRNID explicar-lhe-á a razão de estar pedida a Intervenção, em que consiste, as 

vantagens de a realizar, como irá decorrer, os riscos que estão associados e as informações 

que deverá ter em conta para a realização segura da intervenção.   

No final e estando de acordo com o procedimento que o seu médico do CRNIDC lhe propõe 

deve assinar um documento: Consentimento Informado livre e esclarecido. Este documento é 

feito em duas vias e ser-lhe-á entregue uma cópia. É importante que esclareça todas as suas 

dúvidas.  
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Marcação de Exames e intervenções   

Contactos Horário Local 

Polo 
HUC 

Secretaria Geral 239 400 545 imagiologia@chuc.min-saude.pt 8h - 18h Piso -1 

Neurorradiologia 239 400 616 neurorradiologia@chuc.min-saude.pt 9h - 16h Piso 4 

 

Para a realização do exame 

Deve tomar atenção aos exames e/ou procedimentos que requeiram preparação.  

Quando for necessário vir em jejum e/ou fazer outro tipo de preparação para a realização de 

determinado procedimento, essa informação ser-lhe-á fornecida atempadamente, aquando 

da marcação do exame/intervenção. 

Estas informações constam também no site do CHUC (www.chuc.min-saude.pt) 

Procedimentos no dia da intervenção 

O utente provém do Serviço do Serviço de Urgência ou do Internamento 

 Se estiver esclarecido relativamente ao exame ou intervenção deverá assinar o 

consentimento informado que lhe será apresentado antes do exame ou 

tratamento.  

A sala de angiografia está devidamente identificada de forma a não ter dificuldade na 

localização do local da Intervenção endovascular.  

Segurança do doente 

Antes de qualquer procedimento ser-lhe-á pedido que confirme o seu nome.  

É importante que esteja atento à informação que lhe é disponibilizada e que informe o 

profissional de alguma questão que possa por em causa a sua segurança. 

mailto:imagiologia@chuc.min-saude.pt
mailto:neurorradiologia@chuc.min-saude.pt
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Se estiver grávida informe o profissional de saúde. 

Direito a acompanhamento  

 

As crianças têm direito a ser acompanhadas pelos pais ou outro cuidador durante a execução 

de qualquer exame ou intervenção de acordo com a “Carta dos Direitos e Deveres dos 

Doentes”. 

Horário de funcionamento  

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Angiografia  Rotinas  8h - 20h  

Urgência  0h - 24h  

Faltei a um exame, como devo fazer? 
 

Se souber de antemão que não pode comparecer a um exame deve solicitar a sua 

remarcação apresentando um motivo plausível. Assim conseguimos agendar-lhe uma nova 

data e solicitar a outro doente que venha na data e hora agendada que estava reservada para 

si.  

Caso não consiga avisar e no caso de faltar ao exame, deve contactar o seu médico assistente 

para que possa ser feito novo pedido. 

Como posso comunicar com o serviço 

 

Poderá fazê-lo através email, telefone e carta. 
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Email  Morada  Telefone  

neurorradiologia@chuc.min-saude.pt  Praceta Mota Pinto  

3000-561 Coimbra  

239 400 616  

 

Como posso ter acesso à minha informação clínica ou a um relatório de um 

exame? 

Todas as solicitações de informação de saúde devem constar de pedido formulado por escrito 

assinado pelo requerente tal como consta do documento de identificação pessoal, assim 

como indicação do respetivo número e data de emissão ou validade.  

O pedido pode ser feito por correio eletrónico ou presencialmente através do preenchimento 

de um formulário. É obrigatória a apresentação do cartão de identificação.  

 

Pode solicitar os relatórios clínicos em cada um dos polos do CHUC: 

HOSPITAL EMAIL LOCAL HORARIO DE 
FUNCIONAMENTO 

Hospitais da 
Universidade 
de Coimbra 

 

relatoriosclinicos@chuc.min-saude.pt 

 

Piso -1,Guichet 8, 
Admissão da 
Consulta externa 
do CHUC 

 

 

 

 

 

08:00-15h.30 
 

Como posso fazer uma reclamação/sugestão/elogio? 
 

Com o intuito de melhorar os cuidados prestados, o CRNIDC agradece o preenchimento de 

sugestões de melhoria assim como a disponibilidade na resposta ao nosso inquérito de 

satisfação. 

Caso pretenda fazer uma reclamação/sugestão/elogio poderá fazê-lo presencialmente, no 

livro de reclamações, envio de correio eletrónico/postal, diretamente na plataforma da 

Registo de Saúde Electrónico (ERS) - https://www.ers.pt/pt/utentes/reclamacoes/ 



CRNIDC – GUIA DE FUNCIONAMENTO 

 

 

8 

No Pólo HUC, qualquer reclamação presencial fora das horas de expediente, poderá ser feita 

na portaria principal, Piso 0, na Recepção de Informações. 

 

 

HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

Horário de atendimento: 2.ª a 6ª das 09h00 às 

15.30 h 

 
Local :Piso -1,Guichet 8, Admissão da Consulta 
externa do CHUC 
 
Email: gutente@chuc.min-saude.pt 
 

Morada:  

Praceta Prof. Mota Pinto 
3004-561 Coimbra 

Fora das horas de expediente 

 

Local: Piso 0, na recepção de Informações, 

entrada principal do CHUC 

Email: gutente@chuc.min-saude.pt 
 

Morada:  

Praceta Prof. Mota Pinto 

3004-561 Coimbra 

 

Como solicitar uma segunda opinião médica 

 

Caso necessite de uma segunda opinião sobre o seu exame pode solicitar ao Diretor do 

Serviço de Imagem Médica uma segunda opinião. Poderá fazê-lo através do email: 

secdirsim@chuc.min-saude.pt. Informe-se no secretariado clínico sobre como deve proceder. 

Este direito, e de acordo com a organização e disponibilidade de profissionais dos serviços, 

poderá estar limitado. Deverá justificar o motivo desse pedido.  

Caso queira uma segunda opinião no exterior deverá dirigir-se ao:  

Piso -1,Guichet 8, Admissão da Consulta externa do CHUC 

 

mailto:gutente@chuc.min-saude.pt
mailto:gutente@chuc.min-saude.pt
mailto:secdirsim@chuc.min-saude.pt
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Presença de estudantes 
 

O CHUC, como hospital universitário, colabora no processo de ensino de vários grupos de 

profissionais de saúde. Os estudantes podem estar presentes aquando da realização dos 

exames ou a acompanhar um profissional de saúde. Nestas situações ser-lhe-á pedida a sua 

autorização para que o estudante acompanhe o profissional de saúde. 

Os estudantes estão apenas envolvidos na aprendizagem e não na tomada de decisões. 

Privacidade e intimidade 
 

Todos os profissionais do CHUC têm o dever de assegurar a privacidade em todos os 

momentos do seu processo assistencial. Se no seu entender a sua privacidade está 

comprometida fale com um médico, técnico ou enfermeiro. 

Utilização de Telemóveis e Wi-Fi 
 

Evite atender o telemóvel nas zonas de exames, mas se tiver de o fazer faça-o num tom de 

voz baixa. 

O CHUC tem redes WI-FI em: 

 HUC: whucfree 

 

O que é o Registo de Saúde Eletrónico? 
 

O Registo de Saúde Eletrónico (SER) reúne informação essencial de saúde de cada cidadão. 

É construído por dados clínicos recolhidos eletronicamente de forma individualizada, sendo 

produzidos por entidades que prestam cuidados de saúde ao cidadão dentro do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). São consultados mediante autorização do cidadão. 
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O RSE- Área do Cidadão é a forma de acesso do cidadão à sua informação de saúde dentro do 

SNS. 

Tem também disponível a aplicação móvel – MySNS- que foi criada numa perspetiva de 

aumentar a proximidade com o utente e a transparência dos serviços prestados. É possível 

aceder a esta aplicação de uma forma fácil e intuitiva através de dispositivos móveis.  

Saiba mais em https://www.sns24.gov.pt/servicos/ 

 

Conheça os Direitos do Utente 

  

 Direito de escolha:  

 Direito ao consentimento ou recusa  

 Direito à adequação da prestação dos cuidados de saúde 

 Direito aos dados pessoais e proteção da vida privada 

 Direito ao sigilo 

 Direito à informação 

 Direito à assistência espiritual e religiosa 

 Direito a reclamar e apresentar queixa 

 Direito de associação  

 Direito dos menores e incapazes 

 Direito ao acompanhamento 

 

Conheça os Deveres do Utente 

 

 Deve respeitar os direitos de outros utentes, e dos profissionais de saúde com os 

quais se relacione.  

https://servicos.min-saude.pt/utente/
https://www.sns24.gov.pt/servicos/
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 Deve respeitar as regras de organização e funcionamento dos serviços e 

estabelecimentos de saúde.  

 Deve colaborar com os profissionais de saúde em todos os aspetos relativos à sua 

situação.  

 Deve pagar os encargos que derivem da prestação dos cuidados de saúde, quando for 

caso disso. 

 Deve consultar a Lei Nº15/2014, 21 de março para obter mais informações sobre os 

seus direitos e deveres revista pelo Decreto-Lei n.º 44/2017, 20 de Abril. 


