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CENTRO DE REFERÊNCIA DE FIBROSE QUÍSTICA 

ROTEIRO DO DOENTE 
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É referenciado à consulta em 
resultado de: 
- Rastreio neonatal 
- Clínica 
- História familiar 
- Alterações em exames 

complementares de diagnóstico 
 

  
 
Consulta onde será: 
- avaliado o motivo de referenciação 
- esclarecido sobre o funcionamento 

do CRFQ 
- feito pedido de exames 

complementares, se necessário 
- definido o tratamento a seguir, se 

for esse o caso 
- feita referenciação a outras 

consultas, se indicado 
 
  

  
 
Realização de exames solicitados 
na consulta 

  
 
Consulta onde será feita: 
- Avaliação clínica 
- Confirmação ou não do 

diagnóstico 
- Avaliação dos exames 

complementares 
- Avaliação nutricional 
- Proposta de plano terapêutico 

adequado à sua situação 
- Educação e capacitação do 

doente/cuidador sobre a doença e 
terapêuticas 

- Referenciação a consultas de 
especialidades de apoio, se 
indicado  

Contactos do CRFQ 
Sinais/sintomas que devem motivar 

contacto com CRFQ 
 

  
 
Consulta(s) de especialidade 
solicitada(s) pelo médico do 
CRFQ onde será feita avaliação 
e orientação de situações 
específicas relacionadas com a 
FQ, nomeadamente do foro 
de: 
 - ORL 
- Endocrinologia 
- Gastroenterologia 
- Psiquiatria/Pedopsiquiatria 
- Reumatologia 

  
 
Será internado para: 
- Tratamento de exacerbação 
- Tratamento endovenoso para 

erradicação microbiológica, se 
indicado 

- Tratamento de complicações 
- Início de tratamentos de forma 

programada (moduladores, 
ventilação não invasiva…) 

            

  
Aguarde o agendamento de 
consulta no CRFQ 
Prazo ≤8 dias úteis se rastreio 
neonatal positivo 

 

  
Traga todos os relatórios de exames e 
a terapêutica habitual 
 
Será esclarecido sobre: 
- Diagnóstico 
- Necessidade de realização de 

exames complementares, se 
indicados 

- Medidas de prevenção de infecções 
- Terapêuticas a manter/instituir 
- Quando e como contactar o CFFQ 
 
Ser-lhe-á entregue um Guia de 
Funcionamento do CRFQ 

  
Siga as instruções para a 
realização dos exames 
solicitados 

  
Esclareça todas as dúvidas. 
 
Serão realizadas consultas e exames 
periodicamente para avaliação do 
seu estado clínico 
 
Se concordar: 
- assine consentimento informado 
para requisição de Cartão de 
Pessoas com Doença Rara 
- assine consentimento para 
inclusão no Registo Europeu de 
Fibrose Quística 

 

  
Traga todos os relatórios de 
exames e a terapêutica 
habitual 
 
Será provavelmente: 
 - feito pedido de exames 
complementares adicionais 
 - estabelecido plano 
terapêutico no âmbito da 
especialidade em causa 
 
Esclareça todas as dúvidas 

  
Ser-lhe-á entregue um guia da 
Unidade 
 
Será avaliado regularmente pela 
equipa médica e de enfermagem 
 
Ser-lhe-á solicitado 
consentimento informado para 
os procedimentos em que este 
seja necessário 
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