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APRESENTAÇÃO 

O Centro de Referência 

de Fibrose Quística da 

região Centro é uma 

estrutura funcional do 

Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra (CHUC) constituída por dois Polos, 

discriminados pela idade dos utentes:  

- o Polo Pediátrico (até aos 18 anos), localizado no Hospital 

Pediátrico;  

- o Polo HUC (a partir dos 18 anos), localizado no Serviço de 

Pneumologia dos HUC, atuando ambas as unidades em estreita 

colaboração e articulando-se concertadamente com os restantes 

serviços clínicos dos CHUC. 

A sua ação inclui também interfaces com outras instituições de 

saúde da Região Centro bem como com outros centros de fibrose 

quística e outras instituições de saúde nacionais e internacionais.  
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COMO CHEGAR 

Hospital Pediátrico 

 

   Terminal Rodoviário 

   (Av. Fernão Magalhães) 

                      Autocarro 35 

 

   Estação de Comboios Coimbra B 

Autocarro 35 

   Estação de Comboios Coimbra A 

Autocarro 7T 

 

   Coordenadas GPS 

   N 40° 12' 35.2764", W 8° 24' 50.7564"  

O hospital dispõe de estacionamento/parque coberto para 

utentes nos pisos -3 e -4 com lugares de estacionamento para 

pessoas com mobilidade reduzida. Este estacionamento é pago. 
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CONTACTOS 

 

Endereço Eletrónico 

crfibrosequistica@chuc.min-saude.pt 

 

Telefone 

Secretariado da Consulta: 239 480 635 

Geral: 239 480 300 

Secretariado do Internamento: 239 480 329 

Telemóvel: 961249 800 

 

Endereço Postal 

Consulta de Fibrose Quística 

Avenida Afonso Romão 

3000-602 Coimbra 

mailto:crfibrosequistica@chuc.min-saude.pt
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MISSÃO 

 

O Centro de Referência de Fibrose Quística integra uma equipa 

multidisciplinar experiente e qualificada na sua área de atuação, 

assegurando os cuidados aos doentes com fibrose quística, de 

acordo com os padrões de qualidade institucionais, em 

conformidade com a evidência clínica disponível e com as 

normas clínicas nacionais e internacionais em vigor. 

Possui ainda competências nas áreas de ensino, formação e 

investigação e promove os mecanismos necessários para uma 

articulação eficiente com outras unidades de saúde. 
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ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

 

A consulta realiza-se no piso 0 do Hospital Pediátrico. Deve 

seguir as indicações para a Área Exames Especiais 1, 

identificada com a figura de um leão verde. 

O internamento está localizado no piso 3 no serviço de 

Pediatria Médica e identificado com a figura de uma baleia 

verde.  

Horário de funcionamento  

Horário do Secretariado da Consulta: 8h30-17h30 

Horário do Secretariado do Internamento: 8h30-16h30 
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CARTEIRA DE SERVIÇOS 

Fazem parte da carteira de serviços do Centro de Referência de 

Fibrose Quística os seguintes serviços: 

 

CONSULTAS  

No âmbito das consultas é realizado aconselhamento genético 

bem como todos os procedimentos complementares para o 

diagnóstico e tratamento da doença, são disponibilizados e 

administrados os tratamentos farmacológicos, incluindo 

medicamentos específicos, e realizados ensinos de técnicas de 

drenagem brônquica e reabilitação respiratória. Aquando da 

transição da idade pediátrica para a idade adulta, é assegurada a 

transmissão e continuidade dos cuidados e, sempre que 

indicado, é feita articulação com Medicina Geral e Familiar e 

outras unidades hospitalares. Com a consulta, e através de 

protocolos, é possível o acesso a outros Centros para realização 

de transplante pulmonar e outros procedimentos, assim como a 

cuidados paliativos e integração com a Rede Nacional de 

Cuidados Continuados. Existe ainda intervenção na comunidade 

a nível social e escolar, com o apoio do Assistente Social e 
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Psicólogo, o acesso a Cuidados Respiratórios Domiciliários assim 

como a colaboração com associações de doentes. 

Consultas médicas:  

 Fibrose Quística 

 Gastroenterologia e Nutrição Pediátrica 

 Otorrinolaringologia  

 Endocrinologia Pediátrica 

 Cirurgia Pediátrica 

 Estomatologia 

 Pedopsiquiatria  

 Reumatologia Pediátrica 

 Ginecologia 

 Genética Médica 

Consultas não médicas:  

 Enfermagem  

 Serviço Social 

 Psicologia 

 Nutrição 
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EXAMES COMPLEMENTARES 

 Endoscopia Respiratória 

 Exames Laboratoriais (teste de suor; estudo genético; analises 

sanguíneas, urinárias e fecais; microbiologia) 

 Imagiologia (radiografia, ecografia, tomografia axial 

computorizada, ressonância magnética,…) 

 Endoscopia Digestiva 

 Fisiopatologia Respiratória e Laboratório de Estudo do Sono 

TRATAMENTOS 

 Cinesiterapia respiratória 

 Ventilação não invasiva 

 Oxigenoterapia 

 Aerossolterapia 

 Nutrição oral, entérica e parentérica, enzimas pancreáticas, 

vitaminas, ácido ursodesoxicólico 

 Tratamentos de otorrinolaringologia 

 Antibioterapia inalada, oral, endovenosa 

 Medidas não farmacológicas e farmacológicas para controlo 

de dor 
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 Continuidade de cuidados no domicílio 

INTERNAMENTO 

No internamento é realizado o acompanhamento e orientação 

da pessoa com fibrose quística admitida no serviço de urgência 

e através da consulta externa.  

É dado apoio pedagógico e educativo durante o internamento 

no Hospital Pediátrico. 

 

O Centro de referência participa ainda no registo europeu de 

fibrose quística e em ensaios clínicos/estudos de investigação. 
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MARCAÇÃO DE CONSULTA 

A data e hora das consultas de seguimento são assinaladas no 

seu cartão de utente do Hospital.  

Aproximadamente uma semana antes da data agendada irá 

receber uma mensagem no telemóvel a confirmar a data e hora da 

consulta. É importante que mantenha a sua morada e telefone 

atualizados para que possamos contactá-lo. 

Deve comparecer com 30 minutos de antecedência face à hora da 

consulta. 
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ROTEIRO PARA A CONSULTA 

No dia da consulta deverá: 

 Colocar máscara de proteção enquanto estiver no hospital 

 Trazer os equipamentos que utiliza habitualmente 

(ex.:“Flutter®”, compressor, copos de nebulização, 

ventilador, …) 

 Jejum de 3 horas para sessão de cinesiterapia e colheita.
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FALTEI/VOU FALTAR A UMA CONSULTA - O QUE DEVO 

FAZER  

Se não puder estar presente no dia marcado, deve reagendar a 

consulta do seu filho. Para tal deve enviar e-mail 

crfibrosequistica@chuc.min-saude.pt ou pode também enviar 

SMS para o número de telefone 961 249 800, solicitando 

remarcação, referindo: 

 o nome de quem contacta 

 nome da criança 

 nº de processo 

 motivo da necessidade de alteração 

 data em que estava marcada e o nome da consulta, 

e se souber pode indicar o nome do médico 
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COMO POSSO TER ACESSO À MINHA INFORMAÇÃO 

CLÍNICA OU A UM RELATÓRIO CLÍNICO 

Todas as solicitações de informação de saúde devem ser 

efetuadas através de preenchimento de formulário, assinado 

pelo requerente tal como consta de 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. 

É obrigatória a apresentação do documento de identificação. 

 

correio.hpc@chuc.min-saude.pt 

Piso 2 - Secretariado da Direção 

do Departamento Pediátrico 

8h00-12h00  

13h00-16h00 

 

 

  

mailto:correio.hpc@chuc.min-saude.pt
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COMO SOLICITAR UMA SEGUNDA OPINIÃO MÉDICA 

Manifeste essa necessidade ao seu médico do centro de 

referência. Em regra, os utentes e respetivos familiares podem 

solicitar a opinião de outro médico especialista da ou fora da 

instituição expressando essa sua vontade ao médico de 

referência ou ao Coordenador do Centro, que age em 

conformidade, na medida dos recursos existentes. O próprio 

médico de referência pode solicitar uma segunda opinião, 

informando o utente e respetivos familiares dessa decisão.  

 

SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES, ELOGIOS  

No caso de querer apresentar uma sugestão, reclamação ou 

elogio poderá fazê-lo através de: 

 Correio eletrónico: guhp@chuc.min-saude.pt 

 Presencialmente no gabinete do Cidadão do Hospital 

Pediátrico - no piso 0 (entrada da Consulta Externa) das 

9h00 às 13h00 
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 Livros de reclamações, ou caixas de sugestões/ 

reclamações, que se encontram na Receção/ Informação 

no piso 0 junto as consultas e no serviço de urgência 

 Plataforma eletrónica da Entidade Reguladora da Saúde - 

www.ers.pt. 

REGULAMENTO DE VISITAS E ACOMPANHANTES 

No Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) existe 

um regulamento de visitas e acompanhantes que se encontra 

na página da internet (www.chuc.min-saude.pt) e em suporte 

de papel em todos os internamentos dos hospitais pelo que 

pode solicitar a sua consulta a qualquer um dos profissionais do 

serviço. 

É importante para o utente que está internado e para os 

familiares acompanhantes e /ou cuidadores que leiam e que se 

cumpram as regras definidas no regulamento. 

O horário de visitas é das 14:30 às 20.00, podendo ser alterado 

se necessário. 

A criança ou jovem internado tem direito a acompanhamento 

permanente (24h/dia). 

http://www.ers.pt/
http://www.chuc.min-saude.pt/
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UTILIZAÇÃO DE TELEMÓVEIS E WI-FI 

No Hospital reduza o som de toque do seu telemóvel. 

Evite atender o telemóvel nos internamentos e nas zonas de 

consulta/exames, mas se tiver de o fazer faça-o num tom de voz 

baixo. Não deve atender ou fazer chamadas durante a consulta. 

No Hospital Pediátrico tem disponível a rede wifi aberta: HPG. 

 

PRIVACIDADE E INTIMIDADE 

Todos os profissionais do CHUC têm o dever de assegurar a 

privacidade e intimidade da criança/jovem, em todos os 

momentos do seu processo assistencial. Se, no seu entender, a 

privacidade/intimidade do seu filho(a) ou a sua estão 

comprometidas, fale com um médico ou enfermeiro. 
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SEGURANÇA DO DOENTE 

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

seu nome. Caso o profissional não tome esta iniciativa, deve 

alertar para que o faça. Certifique-se que o profissional está 

devidamente identificado. É importante que esteja atento à 

informação que lhe é disponibilizada e que transmita ao 

profissional alguma questão que possa pôr em causa a sua 

segurança  

 

PRESENÇA DE ESTUDANTES 

O CHUC é um hospital universitário e colabora no processo de 

ensino/aprendizagem de vários grupos de profissionais de saúde. 

Os estudantes possuem identificação visível e podem estar 

presentes na consulta 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. 
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COMO CONTACTAR A COMISSÃO DE ÉTICA 

Caso pretenda ver algum assunto relacionado com a observância 

de padrões éticos e de bioética na atividade assistencial e na 

prestação de cuidados de saúde pode contactar a comissão de 

ética do hospital através do email: secetica@chuc.min-saude.pt 

ou através de carta dirigida à comissão de ética. 

 

INTERNAMENTO 

No caso de ficar internado o Hospital Pediátrico dispõe de um 

guia de acolhimento cuja leitura recomendamos. Poderá 

solicitar ao enfermeiro no serviço ou poderá consulta na página 

da internet do CHUC (https://www.chuc.min-

saude.pt/media/Departamento_Pediatrico/Guia_acolhimento_

marco_2019.pdf). Este Guia encontra-se disponível em várias 

línguas. 

Aquando do internamento no serviço de Pediatria Médica ser-

lhe-á entregue um impresso geral de informação específica do 

serviço com informação complementar relativamente ao 

serviço.  

mailto:secetica@chuc.min-saude.pt
https://www.chuc.min-saude.pt/media/Departamento_Pediatrico/Guia_acolhimento_marco_2019.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/Departamento_Pediatrico/Guia_acolhimento_marco_2019.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/Departamento_Pediatrico/Guia_acolhimento_marco_2019.pdf
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DIREITOS E DEVERES 

Conheça os seus direitos 

DIREITOS 

 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 

  



 

 

HP/272, VERSÃO Nº0, AGO 2020 

 
 

DEVERES 

 Dever de respeitar os direitos dos outros utentes 

 Dever de respeitar as regras de organização e 

funcionamento 

 Dever de colaborar com os profissionais de saúde 

 Dever de pagar os encargos na prestação dos cuidados, 

quando devidos e legalmente previstos 

Os direitos e deveres estão ainda disponíveis em Braille e podem 

ser solicitados no secretariado da consulta. 

Deve consultar a Lei nº15/2014, 21 de março, revista pelo 

Decreto-Lei n.º 44/2017, 20 de abril e pela Lei n.º 110/2019, 

09/09 para obter mais informações sobre os seus direitos e 

deveres  

Existem ainda os Direitos das Crianças que estão hospitalizadas e 

que estão consagradas na Carta da Criança Hospitalizada. Poderá 

consultar a carta na página do hospital  

https://www.chuc.minsaude.pt/media/Informacao_Cidadao/carta

_crianca_hospitalizada_spp.pdf), que se encontra também 

disponível em várias línguas.  

https://www.chuc.minsaude.pt/media/Informacao_Cidadao/carta_crianca_hospitalizada_spp.pdf
https://www.chuc.minsaude.pt/media/Informacao_Cidadao/carta_crianca_hospitalizada_spp.pdf
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ASSOCIAÇÕES DE APOIO 

Associação Portuguesa de Fibrose Quística  

Sede: Rua Mouzinho de Albuquerque, 

nº45, 

4400-231 Vila Nova de Gaia  

Correio eletrónico: apfq.dir@gmail.com 

Telefone: 223750943 / 964826983                       

apfq.pt 

 

Associação Nacional de Fibrose Quística  

Sede: Rua Bernarda Ferreira de Lacerda, 1, 1700-334 

Lisboa  

Telefone: 217993837  

Correio eletrónico: geral@anfq.pt 

anfq.pt 

 

 

mailto:apfq.dir@gmail.com
mailto:geral@anfq.pt

