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OBJETIVOS 
- Garantir aos cidadãos o conhecimento e acesso à carteira de serviços e respetiva atividade assistencial 

nela contida. 

- Dar a conhecer aos serviços requisitantes (internos e externos) a atividade desenvolvida pelo Centro 

de Referência: Oncologia de Adultos - Cancro Hepatobiliopancreático do Serviço de Cirurgia Geral.  

- Descrever as atividades de prestação de cuidados – carteira de serviços – para conhecimento de todos 

os que exercem funções do Centro de Referência do CRHBP e para divulgação aos cidadãos e Serviços 

requisitantes – internos e externos ao CHUC. 

 
APLICABILIDADE 
Todos os profissionais que integram o Centro de Referência (CR) e estrutura organizacional do Serviço 

de Cirurgia Geral. 

 
SIGLAS, DEFINIÇÕES E CONCEITOS 
CHUC – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

CR – Centro de Referência 

CRHBP – Centro de Referência do Cancro Hepatobiliopancreático 

CS – Carteira de Serviços 

CSP – Cuidados de Saúde Primários 

CT – Tomografia Computorizada 

PE – Procedimento específico 

PET – Tomografia por Emissão de Positrões 

RM – Ressonância Magnética 

RMDT – Reunião Multidisciplinar para Decisão Terapêutica  

RNEHR – Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de Referenciação 

SCG – Serviço de Gestão de Doentes  

UCCI – Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios 

UGI – Unidade de Gestão Intermédia 

 
REFERÊNCIAS   
Despacho nº 9415/2016  

Despacho nº 9414/2016  

Portaria nº 195/2016  

Portaria nº 147/2016 de 16 de maio 

Despacho nº 3653/2016  

Portaria n.º 194/2014, de 30 de setembro  

Despacho n.º 235-A/2015, de 8 de janeiro  

Despacho n.º 2999/2015, de 24 de março . 

Despacho n.º 8182-A/2015 (1º Suplemento) de 27 de julho  

Aviso n.º 8402-F/2015  

Regulamento Interno do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 

https://dre.pt/application/file/75017025
https://dre.pt/application/file/75017024
https://dre.pt/application/file/74966753
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/05/portaria-147-2016.pdf
https://dre.pt/application/file/73847777
https://dre.pt/application/file/57695207
https://dre.pt/application/file/66113899
https://dre.pt/application/file/66818363
https://dre.pt/application/file/69874388
https://dre.pt/application/file/69920222
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DESCRIÇÃO 

O CRHBP do CHUC é uma estrutura funcional inserida na Unidade Hepatobiliopancreática do Serviço de 

Cirurgia Geral do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) em estreita colaboração com os 

serviços de Anestesiologia/Bloco Operatório, Oncologia Médica, Radioterapia, Imagiologia, Medicina 

Interna, Gastrenterologia, Medicina Nuclear, Anatomia Patológica e Patologia Clínica desta Instituição, 

capaz de estabelecer uma ação concertada e globalizante, que inclui também interfaces com as 

instituições hospitalares da ARS centro, centros de investigação, outros centros de oncologia de adultos 

nacionais e internacionais de excelência, cuidados primários (CSP), sociedades científicas e associações 

de doentes. 

É uma unidade de cuidados de saúde com reconhecidos conhecimentos técnicos na prestação de 

cuidados de saúde de elevada qualidade, aos doentes com situações clínicas que exigem uma especial 

concentração de recursos ou de conhecimento e experiência. O presente centro de referência integra 

equipas multidisciplinares experientes e qualificadas, e dispõe de estruturas e equipamentos médicos 

altamente especializados, garantindo que os cuidados são prestados de acordo com os mais elevados 

padrões de qualidade, em conformidade com a evidência disponível e as recomendações específicas da 

comunidade científica. O centro de referência tem um compromisso assistencial, plasmado na carteira 

de serviços, que explicita o que deve ser obrigatoriamente contratualizado como fundamental em 

termos de cuidados assistenciais. 

A carteira de serviços (CS) é divulgada aos profissionais através do portal do CHUC, na área específica do 

serviço de cirurgia geral – Centro de Referência – Cancro Hepatobiliopancreático. O Cidadão e os 

Serviços requisitantes internos e externos, têm conhecimento dos serviços prestados no Centro de 

Referência através do site do CHUC.  

A CS é revista e atualizada num prazo máximo de três anos ou sempre que ocorra alguma alteração. 

O CRHBP do Serviço de Cirurgia Geral, integra a Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de 

Referenciação (RNEHR), aprovada por despacho do Ministro da Saúde de 13 de novembro de 2015 

assegurando uma prestação de cuidados de saúde centrada no cidadão, integrada e racional. 

1 - Estrutura Assistencial do Centro de Referência: Oncologia de Adultos – 

Hepatobiliopancreático:  
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ÁREAS ASSISTENCIAIS ASSEGURADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA: ONCOLOGIA DE 
ADULTOS - CANCRO DO HEPATOBILIOPANCREÁTICO DO SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL DO 
CHUC 
 
Áreas de intervenção  Atividades desenvolvidas  

 
CONSULTA DO CENTRO DE REFERÊNCIA: 
ONCOLOGIA DE ADULTOS - CANCRO 
HEPATOBILIOPANCREÁTICO 

Primeira Consulta: diagnóstico, terapêutica e 
seguimento de utentes com suspeita de Cancro do 
Hepatobiliopancreático;  
 
Reunião multidisciplinar, ocorre até 15 dias após o 
diagnóstico 
- Oncologia Médica 
- Radioterapia  
- Imagiologia 
- Medicina Interna  
- Gastrenterologia  
- Medicina Nuclear  
- Anatomia Patológica 
- Patologia Clínica  
 
São objetivos desta reunião de decisão 
terapêutica:  

 Identificar e avaliar todos os pacientes 
referenciados ao CHUC por patologia 
hepatobiliopancreática muito em 
particular o cancro; 

 Proceder ao diagnóstico e estadiamento 
da doença; 

 Decidir sobre o interesse da realização de 
novos estudos;  

 Avaliar a ressecabilidade dos tumores; 

 Decidir a estratégia terapêutica e explicitá-
la claramente aos doentes; 

 Decidir o encaminhamento para cuidados 
paliativos nos casos de doença avançada; 

 Assegurar que as decisões tomadas sejam 
comunicadas aos médicos que 
referenciaram os doentes; 

 Reavaliar a estratégia terapêutica sempre 
que necessário perante os dados clínicos, 
imagiológicos e histopatológicos do per e 
pós-operatório; 

 Reavaliar os doentes com recidiva 
neoplásica. 

 
A abordagem clínica inclui a avaliação dos sintomas 
e das comorbilidades (se existentes). A avaliação 
complementar inclui, sempre que necessário, a 
realização de exames que vão confirmar o 
diagnóstico.  
A estratégia terapêutica é definida na consulta 
multidisciplinar para o planeamento e execução da 
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melhor abordagem para o utente: opções cirúrgicas 
e não cirúrgicas.  
 
 
Consulta de seguimento  
 
 Esta consulta tem lugar após a reunião 
multidisciplinar de decisão terapêutica (RMDT), 
onde são prestadas todas as informações 
decorrentes do processo de avaliação ao doente, 
familiares/cuidadores, destacando-se em 
particular: 
a) Procedimentos cirúrgicos;  
 b) Opções terapêuticas não cirúrgicas: 
Quimioterapia, Radioterapia, colocação de próteses 
por via percutânea ou endoscópica. 
É estimulada a participação do doente (familiares 
ou cuidadores) no processo de tomada de decisão 
e na obtenção do consentimento informado. 
São identificadas as necessidades de apoio social 
 
Consulta multidisciplinar semanal envolvendo, 
obrigatoriamente: 
Cirurgia geral; 
Medicina Interna 
Gastrenterologia; 
Radiologia;  
Radioncologia 
Avaliação clínica do utente. A frequência destas 
consultas está dependente de múltiplos fatores: 
estabilidade clínica, alteração terapêutica, 
capacidade de reportar sintomas, acessibilidade 
geográfica ao centro, aspetos sociais, entre outros. 

Consulta externa anestésica 

 Consulta pré-anestésica 

 Consulta de dor 
 
 

Todos os doentes com indicação para tratamento 
cirúrgico, são observados em consulta anestésica 
com anestesistas motivados e preparados para 
intervenções cirúrgicas de patologia 
hepatobiliopancreática 
- São prescritos exames protocolados. 
- Faz-se acompanhamento dos doentes em 
consulta de dor crónica . 

Bloco operatório 
 
 

Bloco operatório está disponível durante 24 horas 
por dia. 
 
Cirurgia eletiva: 
- Hepatectomia major ou minor 
- Duodenopancreatectomia 
- Pancreatectomia corpocaudal, 
esplenopancreatectomia corpocaudal 
- Enucleação 
- Ressecção segmentar da via biliar principal 
- Colecistectomia 
- Derivação biliodigestiva 
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- Exploração da Via Biliar Principal 
-  Colocação de prótese endoluminal por via 
endoscópica na Gastroenterologia  
- Drenagem biliar externa e/ou colocação de 
prótese por via percutânea 
- Termodestruição 
- Quimioembolização 
- Gastroenterostomia 
 

Internamento na Unidade de Cuidados 
Cirúrgicos Intermédios (UCCI) 
 
 

Vigilância nas primeiras 24 a 48 horas ou durante o 
tempo considerado necessário, de doentes 
submetidos a tratamento cirúrgico por cancro 
hepatobiliopancreático 
A Unidade de tratamento da Dor Aguda do CHUC 
acompanha todos os doentes internados na UCCI. 

Internamento no serviço de cirurgia geral – 
enfermaria A  
 
 

A unidade de internamento destinada a assistência 
especializada em situações que, pela sua gravidade 
ou especificidade, justificam assistência/vigilância 
permanente em regime de internamento para 
conveniente esclarecimento diagnóstico e 
instituição de terapêutica. 
 

Serviço de Imagiologia  
 

A equipa do presente CR integra vários elementos 
do Serviço de Imagiologia do CHUC com 
experiência no diagnóstico e em imagiologia de 
intervenção necessários ao estudo e tratamento de 
doentes do CRHBP (CT; RM; ecografia com ou sem 
contraste; imagiologia de intervenção, 
termodestruição, quimioembolização, 
angiografia/embolização arterial, etc). 
Realização de RM com marcador hepaticiespecifico. 
Tomografia computorizada, está disponível durante 
24 horas por dia e imagiologia de intervenção. 
 

Serviço de Gastrenterologia 
 
 

O Serviço de Gastrenterologia da CHUC está 
equipado com meios endoscópicos que permitem o 
diagnóstico e, por vezes, o tratamento de doentes 
com hepatobiliopancreatica nomeadamente de 
ecoendoscópicos, estudos endoscópicos ou 
colocação de próteses na via biliar principal. Estes 
meios, também estão disponíveis para serem 
utilizados no bloco operatório central do CHUC. Na 
equipa do CR existem gastroenterologistas com 
particular interesse em patologia oncológica 
hepatobiliopancreática e com experiência na 
utilização destas técnicas endoscópicas 
diagnósticas e terapêuticas. 
Endoscopia digestiva alta disponível durante 24 
horas por dia;  
Ecoendoscopia. 

Serviço de Anatomopatologia 
 
 

Assegura a realização de exames histopatológicos 
extemporâneos indispensáveis, por exemplo, na 
avaliação das margens de ressecção em tumores. 
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Serviço de Oncologia Médica: 
 
 

Assegura o tratamento dos doentes em tratamento 
de quimioterapia. 
O Serviço de Oncologia Médica do CHUC engloba, 
atualmente, três linhas de intervenção 
fundamentais: 
 
Consulta Externa de Oncologia 
Consulta de seguimento para avaliação clínica dos 
doentes em tratamento de quimioterapia. 
 
Hospital de Dia de Oncologia  
Administração de citostáticos  
Administração de terapêuticas de suporte Colheitas 
de sangue dos doentes em tratamento. 
No Hospital de Dia de Oncologia funciona a 
Unidade de Preparação de Citostáticos e uma 
extensão da Farmácia de Ambulatório para 
dispensa de fármacos ao doente oncológico, quer 
se trate de quimioterapia oral quer de terapêuticas 
de apoio. 
 
Internamento do Serviço.  
Interna os doentes com toxicidades associadas à 
terapêutica, para realização de procedimentos 
terapêuticos, para cuidados paliativos ou de fim de 
vida. 
O Serviço de Oncologia é responsável pelo registo 
de todos os novos casos de patologia oncológica, 
nomeadamente do cancro hepatobiliopancreático, 
no Registo Oncológico Regional de Centro, que 
regularmente tem sido publicado. 
 

Serviços de Radioncologia e Medicina Nuclear 
 
 

O CHUC possui um Serviço de Radioterapia e um 
Serviço de Medicina Nuclear com médicos com 
larga experiência em patologia 
hepatobiliopancreática que fazem parte do CR; 
nestes Serviços estão disponíveis todos os 
equipamentos para o diagnóstico e estadiamento 
desta patologia oncológica, avaliação da função 
hepatocelular com radiofármacos, quando 
necessário, bem como para a realização de 
radioterapia externa ou metabólica necessários 
para o tratamento desta patologia; 
Radioterapia, com acesso garantido em quatro 
semanas. 
PET ou PET - CT, com acesso garantido em uma 
semana. 

Serviços de Apoio Clínico: 
Patologia Clínica e Microbiologia  
 
 

O CHUC tem um Serviço de Patologia Clínica e 
Microbiologia de excelência e um Serviço de 
Nutrição e uma Farmácia Hospitalar apetrechados 
com todos os meios necessários para o tratamento 
de doentes com cancro hepatobiliopancreático; 
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incluindo o apoio ao tratamento em ambulatório. 
 

Farmácia Hospitalar 
 
 

Disponibiliza fármacos ao doente oncológico, quer 
se trate de quimioterapia oral quer de terapêuticas 
de apoio. 
 

Serviço de Medicina Interna 
 
 
 

Avaliação e tratamento pré-operatório de 
eventuais comorbilidades,  
No período pós-operatório, colaboração no 
diagnóstico e tratamento de eventuais 
complicações. 
 

Avaliação e orientação por Psicologia e 
Psiquiatria de Ligação.  

Avaliação da condição psíquica e psicológica do 
utente do CR. 
 

Fisiatria/ Fisioterapia Cinesiterapia pré e pós-operatória; 
Outros procedimentos de fisioterapia pós-
operatória. 
 

Apoio Social 
 

Avaliação das necessidades sociais e articulação 
com a área de Apoio Social. 

Atividade assistencial de enfermagem 
 
 

A metodologia da organização dos cuidados do 
Serviço de Cirurgia geral e do CRHBP é do método 
individual que possibilita a prestação de cuidados 
de enfermagem individualizados e personalizados: 

 Acolhimento 

 Avaliação Inicial 

 Cuidados pré-operatórios 

 Cuidados pós-operatórios 

 Ensino pré e pós-operatório 

 Alimentação oral, entérica e parentérica 

 Avaliação e registo de sinais vitais 

 Cumpre plano terapêutico e avalia os seus 
resultados. 

 Administração e registo de terapêutica 

 Preparação para procedimentos invasivos 
e bloco operatório 

 Registos Enfermagem 

 Apoio Emocional ao doente/ familiar 

 Avaliação das necessidades sociais e 
articulação com a Área de Apoio Social 

 Articulação com a Unidade de Dietética 
Os cuidados de enfermagem assentam na 
valorização do cuidador de referência como a 
pessoa que vive e conhece todo o processo de 
saúde envolvendo-o na equipa, por forma a 
preparar a transferência de cuidados para a alta. 
Capacita os utentes e cuidadores para a promoção 
da saúde e para a autonomia na gestão do seu 
processo de saúde-doença.  
 


