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Nota:  
De acordo com o contexto, sempre que utilizados, os seguintes termos significam:

• Criança - recém-nascido/criança/jovem com idade inferior a 18 anos;

• Pais - pais biológicos, adotantes, representantes ou tutores legais.

Boas-vindas!
Bem-vindo ao Centro de Desenvolvimento da Criança (CDC) do Hospital Pediátrico 
(HP) – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Este guia tem como objetivo prestar informações gerais sobre a composição e o 
funcionamento do nosso Serviço.



O QUE É O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO  
DA CRIANÇA - CDC?

O CDC é o primeiro “centro de desenvolvimento” a ser criado em Portugal. Foi fundado em 
1979 por uma equipa liderada pelo Dr. Luís Borges. É um serviço clínico multidisciplinar, 
integrado no Hospital Pediátrico - CHUC.

Conta com uma dedicada equipa clínica multidisciplinar, distribuída por quatro áreas: 
Doenças Hereditárias do Metabolismo, Pediatria do Neurodesenvolvimento, Neuropediatria 
e Laboratório de Eletroencefalografia (EEG).

As equipas multidisciplinares são compostas por: médicos, enfermeiros, psicólogos, tera-
peutas da fala, terapeutas ocupacionais, educadores, professor, nutricionista, técnicos de 
neurofisiologia, assistentes sociais, secretárias e assistentes operacionais, que asseguram 
toda a atividade do Serviço.

A atividade é desenvolvida predominantemente em ambulatório, colaborando ainda o Serviço 
no apoio de consultoria a todos os Serviços do Hospital Pediátrico e Maternidades do 
CHUC, nas áreas de Doenças Hereditárias do Metabolismo e de Neuropediatria (com uma 
escala de urgência de Neuropediatria em prevenção) e na escala de urgência de Pediatria.

O Serviço participa ativamente na formação pré e pós-graduada de médicos e outros téc-
nicos de saúde, bem como em projetos de investigação nacionais e internacionais.

O corpo principal do CDC localiza-se no piso zero do HP, na área do ambulatório, à esquer-
da da entrada principal das Consultas Externas. O Laboratório de Eletroencefalografia, 
onde são realizados os exames de EEG, localiza-se também no piso zero, na zona dos 
Exames Especiais.

MISSÃO E VALORES
O CDC tem como missão prestar cuidados de saúde de elevada 
qualidade e diferenciação nas áreas das Doenças Hereditárias 
do Metabolismo, da Pediatria do Neurodesenvolvimento e  
da Neuropediatria.

É objetivo do Serviço conduzir todas as atividades assisten-
ciais com base no rigor científico, segurança e humanização 
de cuidados, focados nas necessidades e expectativas das 
crianças e famílias, comprometendo-se a:

 z ouvir, esclarecer e partilhar informações e dúvidas, 
no rigor dos preceitos éticos;

 z lutar pela preservação da integridade física, emocional 
e afetiva das crianças e seus familiares, procurando 
minimizar os inconvenientes resultantes de consultas 
ou procedimentos; 

 z assegurar a preservação da intimidade durante todo 
o processo de atendimento;

 z garantir os direitos de livre escolha e de pedido de 
segunda opinião.

Luís Borges



CARTEIRA DE SERVIÇOS
O CDC presta os seguintes serviços clínicos no ambulatório:

CONSULTAS MÉDICAS
Doenças Hereditárias do Metabolismo

 z Metabólicas

Pediatria do Neurodesenvolvimento
 z Neurodesenvolvimento, Autismo, Hiperatividade, 
Risco Biológico e Trissomia 21 

Neuropediatria
 zNeuropediatria, Doenças Desmielinizantes, Doenças 
Neuromusculares, Epilepsia e Espinha Bífida

CONSULTAS NÃO-MÉDICAS 

EXAMES
 z Eletroencefalogramas

 z Presenciais 
(primeiras e subsequen-
tes) ou 

 z “Sem a presença do 
utente” 
(quando solicitado pelo 
utente: aconselhamento, 
receituário ou orientação 
para outros serviços).

 z Enfermagem (inclui colheitas 
de amostras biológicas para 
análises clínicas) 

 z Psicologia

 z Educação

 z Terapia da Fala

 z Terapia Ocupacional

 z Nutrição

 z Serviço Social

ACESSO AOS 
SERVIÇOS DO CDC
No CDC são prestados 
cuidados multidisciplinares 
diferenciados destinados 
principal, mas não 
exclusivamente, às 
crianças da  
Região Centro. 

As crianças são 
preferencialmente 
referenciadas pelo seu 
Médico de Família ou 
Pediatra Assistente. 
Atendem-se do 
mesmo modo pedidos 
de outros médicos, 
designadamente de 
Hospitais da Região 
Centro e do HP.

PREPARAÇÃO DA  
CONSULTA/EXAME

Sempre que se deslocar às consultas, deve ser portador dos 
documentos identificativos (cartão de cidadão), boletim 
individual de saúde infantil e juvenil e boletim de vacinas.

Se for o caso, deve trazer os registos da medicação habitu-
al, dos dados de vigilância (crises epiléticas, episódios de 
hipoglicemia, etc) ou de outros elementos relevantes, como 
por exemplo, intercorrências infeciosas.

Quando for necessário vir em jejum e/ou sem tomar a medi-
cação habitual, trazer amostra de urina de casa ou cumprir 
outro tipo de requisitos, designadamente os necessários à 
realização do EEG, a indicação será facultada atempada-
mente por um dos elementos da equipa de referência.

 z Os utentes são chamados para um dos gabinetes de 
consulta pelo número da senha atribuído na efetivação 
por um sistema informático (imagem e som).

 z Os números dos gabinetes de consulta estão assinalados 
no percurso e nas portas dos gabinetes.

Os utentes devem dirigir-se ao 
secretariado do CDC e efetivar 
a consulta em máquina assina-
lada para o efeito, aguardando 
a chamada na sala de espera 
adjacente.

As consultas são marcadas por 
hora e os utentes devem chegar 
cerca de 30 minutos antes.

O CHUC tem um sistema 
automático que envia SMS ao 
contacto do utente para recor-
dar a marcação.

PROCEDIMENTO NO DIA DA CONSULTA

Os exames são marcados por 
hora ou realizados de urgência.

Os utentes devem dirigir-se ao 
secretariado do EEG - área dos 
Exames Especiais, com a devida 
antecedência, ficando depois a 
aguardar a chamada para o exa-
me na sala de espera adjacente.

PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EEG



EQUIPA MULTIDISCIPLINAR  
DE REFERÊNCIA

A cada criança referenciada ao CDC para uma consulta médica, é atri-
buída uma Equipa de Referência especializada na área de prestação de 
cuidados necessários e disponível para estabelecer contactos durante o 
período de funcionamento do Serviço. A referida equipa, liderada pelo 
médico, é constituída de acordo com as necessidades identificadas em 
cada criança, de modo a dar-lhe a melhor resposta.

OBTER INFORMAÇÃO CLÍNICA
Todos os profissionais de saúde estão disponíveis para prestar informa-
ções, de acordo com as suas competências.

A informação clínica é prestada regularmente a cada utente e seus pais, 
de forma cuidadosa e clara, para que todos possam participar nas tomadas 
de decisão de modo esclarecido. Em situações definidas, será solicitado 
o consentimento informado escrito. 

No momento da alta ou sempre que necessário será entregue ao utente 
e/ou seus pais, relatório clínico multidisciplinar e/ou registada a infor-
mação relevante no Boletim de Saúde Infantil e Juvenil. O utente e/ou 
seus pais têm direito a solicitar relatório clínico ou declaração escrita 
ou cópia parcial ou total do processo clínico, através de formulário es-
crito, dirigido à Direção da Unidade de Gestão Intermédia de Pediatria 
(Hospital Pediátrico).

DIREITO A ACOMPANHAMENTO  
POR ADULTO

No CDC, como em todo o HP, as crianças têm direito a ser 
acompanhadas pelos pais ou outro/s cuidador/es duran-
te as consultas, exames ou qualquer outra intervenção, de 
acordo com a “Carta dos Direitos da Criança Hospitalizada” 
exposta no Serviço.

FALTA E REAGENDAMENTO DE 
CONSULTAS/ EXAMES

Na impossibilidade de comparência, o utente deve avisar 
o Serviço com a antecedência possível.

Segundo o regulamento de acesso à consulta externa do 
CHUC (ponto 8), o aviso deve ser feito com pelo menos 5 
dias de antecedência (sem registo de falta) e o reagenda-
mento pedido no prazo de sete dias. 

Consulte aqui o regulamento de  
acesso a consulta externa do CHUC

DIREITO A 
SEGUNDA 
OPINIÃO

A criança e/ou seus 
pais têm direito 
a uma “segunda 
opinião” clínica no 
que diz respeito ao 
diagnóstico e/ou 
orientação terapêutica. 

Deve(m) para tal 
manifestar essa 
determinação junto do 

médico coordenador da 
equipa de referência, 
que o(s) apoiará, dentro 
da sua disponibilidade e 
competência.

https://drive.google.com/open?id=13pBUDZ_XP_toN41QbYTOle4Cb2gAWX8d
https://drive.google.com/open?id=13pBUDZ_XP_toN41QbYTOle4Cb2gAWX8d
https://drive.google.com/open?id=13pBUDZ_XP_toN41QbYTOle4Cb2gAWX8d


HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO

SECRETARIADO  
DAS CONSULTAS

 

SEGUNDA-FEIRA E 
SEXTA-FEIRA
8:00h às 16:00h

TERÇA-FEIRA A 
QUINTA-FEIRA
8:00h às 17:00h

SECRETARIADO DO EEG

 
SEGUNDA-FEIRA A 
SEXTA-FEIRA
9:00h às 17:00h

ACESSOS

CARRO
Coordenadas GPS do Hospital Pediátrico 
40°13’25”N 8°24’50”W

TRANSPORTES PÚBLICOS
Autocarros que servem o Hospital Pediátrico: 

 z Linha 7 (Arnado – Tovim), Linha 7T (Palácio 
da Justiça – Tovim), Linha 35 (Hospital U.C. 
– Pedrulha)

 z Para mais informações consulte a rede de trans-
portes dos SMTUC

COMBOIOS
Estação Coimbra B – a cerca de 2,5 km do  
Hospital Pediátrico

CENTRAL DE TÁXIS
Nº de telefone: +351 239 499 090

ESTACIONAMENTO
Parques (pisos -3 e -4 do Hospital Pediátrico), 
sujeito a pagamento, à exceção dos primeiros  
30 minutos

SUGESTÕES, 
RECLAMAÇÕES E 
ELOGIOS
O Serviço agradece sugestões de 
melhoria e disponibilidade na res-
posta a inquéritos de satisfação, 
de modo a poder ser melhorado o 
nível de cuidados prestados.

Pode apresentar a sua sugestão, 
reclamação ou elogio no 
gabinete do cidadão do 
Hospital Pediátrico localizado 
igualmente no piso zero do 
Hospital, de segunda a sexta- 
-feira das 09h às 16:30h, nos 
livros de reclamações ou 
nas caixas de sugestões/
reclamações que se 
encontram nas consultas 
externas e no serviço 
de urgência. Pode ainda 
utilizar o e-mail gc.hp@
chuc.min-saude.pt ou 
diretamente a plataforma 
da ERS (Entidade 
Reguladora da Saúde).

O QUE É ESPERADO DO UTENTE

1
Em todo o seu relacionamento com o Serviço e seus 
profissionais, deve ter em conta a carta dos direitos e 
deveres do utente, definidos por lei (n.º 15/2014, de 
21.03), exposta no Serviço.

2 Respeite as indicações dos profissionais de saúde.

3
Comunique as suas preocupações, contactando o 
Serviço através do Secretariado ou números de telefone 
específicos, de acordo com horário previamente definido 
ou por e-mail, como acima referido.

4 Mantenha o telemóvel em modo de silêncio ou 
desligado.

5 Evite falar alto.

6 Respeite a privacidade dos restantes utentes.

7 Mantenha o local limpo e zele pela conservação dos 
materiais, equipamentos e instalações.

8 Alerte para falhas de funcionamento ou de segurança.



CONTACTAR O SERVIÇO
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA:

Consultas (Piso 0): 
Tlf: +351 239 480 601; +351 239 480 325 
e-mail: cdc@chuc.min-saude.pt

Laboratório de EEG (Piso 0 – área dos  
Exames Especiais):
Tlf: +351 239 480 635  
e-mail: labeeg@chuc.min-saude.pt;  
sec.eeg.sono@chuc.min-saude.pt

HOSPITAL PEDIÁTRICO:
Av. Afonso Romão – Alto da Baleia,  
3000-602 Coimbra – Portugal
Tlf: +351 239 488 700  
e-mail: correiohp@chuc.min-saude.pt  
Rede Wi-Fi livre: HPG

CENTRO HOSPITALAR E 
UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA: 

Website: www.chuc.min-saude.pt

OUTROS CONTACTOS ÚTEIS:
Liga dos Amigos do Hospital Pediátrico:
Website: www.ligadospequeninos.pt 

Gabinete do Cidadão: 
Website: www.chuc.min-saude.pt/paginas/
informacoes/informacao-ao-cidadao.php

Associações de doentes:
Cada Equipa de Referência poderá informar sobre 
a associação de doentes relacionada com a doen-
ça da criança, cujo contacto será disponibilizado.

A informação aqui disponível é de ordem geral. 
Caso tenha alguma dúvida, não hesite em contactar 
um elemento do Serviço.

 z Em casos específicos, e com o acordo da equipa 
de referência, os contactos serão estabelecidos 
diretamente em horário previamente definido.

 z O Secretariado está vocacionado para 
resolver questões relacionadas com 
o agendamento de consultas/exames 
e registar questões específicas para 
elemento da equipa de referência e/ou 
pedidos de contacto posterior.

 z O contacto com o Serviço deve ser feito 
preferencialmente através do secretariado 
(números/endereço disponíveis para o efeito).

H
P/125, VERSÃ

O
 N

º 1, D
EZ-2020

mailto:cdc%40chuc.min-saude.pt?subject=
mailto:labeeg%40chuc.min-saude.pt?subject=
mailto:sec.eeg.sono%40chuc.min-saude.pt?subject=
mailto:correiohp%40chuc.min-saude.pt?subject=
http://www.chuc.min-saude.pt
http://www.ligadospequeninos.pt
http://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/informacao-ao-cidadao/gabinete-do-cidadao.php
http://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/informacao-ao-cidadao/gabinete-do-cidadao.php
https://drive.google.com/open?id=1A-AtijkBV7Nxphy987a7TVGpVDCW2WkQ

	Botão 2: 
	Botão 1: 


