CARTEIRA DE SERVIÇOS

Internamento:

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ONCOLOGIA ADULTO CANCRO HEPATOBILIO-PANCREÁTICO
A Carteira de Serviços disponível para os utentes do Centro de Referência
Oncologia Adulto – Cancro Hepato-bilio-pancreático, assegura a resposta
necessária ao processo de tratamento integrado. Ao nível do ambulatório
disponibiliza-se atendimento programado ou urgente, quer para avaliação do
utente, quer para realização de MCDT. Abarca ainda resposta em
internamento, com realização de intervenções cirúrgicas programadas ou
urgentes. Os serviços oferecidos resultam da integração e complementaridade
de diferentes serviços do CHL envolvidos no Centro de referência
(Anestesiologia, Anatomia-Patológica, Bloco Operatório, Cirurgia Geral,
Gastroenterologia, Imagiologia, Oncologia Médica, Medicina Intensiva e
Cuidados Paliativos).
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Serviços em Ambulatório
▪
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Primeira Consulta de Cirurgia, Gastrenterologia, Oncologia Médica,
Anestesia, Fisiatria e Cuidados Paliativos
Consulta multidisciplinar não presencial
Consultas de seguimento
Consulta Nutricional
Consulta de Enfermagem
Outras consultas: psiquiatria, psicologia
Apoio social e religioso
Consulta Equipa Intra-hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos
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Exames radiológicos realizados pelos Radiologistas de
Intervenção pertencentes ao Centro Bilio-Pancreático
✓ TAC
✓ RMN com contraste específico, ColangioRM,
AngioRM e Avaliação funcional por RMN
✓ Ecografia e Doppler visceral

Consultas do Centro de Referência Bilio-Pancreática:
✓

Serviço de Cirurgia Geral
Serviço de Gastrenterologia
Unidade de Cuidados Agudos Polivalente
Serviço de Medicina Intensiva
Unidade de Internamento de Cuidados Paliativos
Hospitalização Domiciliária

Hospital de Dia - Equipa Intra-hospitalar de Suporte em Cuidados
Paliativos
▪

De segunda a sexta-feira, das 9:00h às 18:00h

Hospital de Dia - Oncologia
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▪

De segunda a sexta-feira, das 8:00h às 20:00h

▪

Outros Serviços realizados em Ambulatório
✓ Ecoendoscopia diagnóstica e terapêutica
✓ Cuidados Paliativos e Apoio Social
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Técnicas Efetuadas no âmbito do Centro de Referência
✓
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Cuidados prestados de Enfermagem

Cirurgia de ressecção pancreática (Laparotómica e Laparoscópica)
com ou sem ressecção vascular para tumores do pâncreas e região
peri-pancreática
Cirurgia complexa biliar para ressecção de tumores biliares com ou
sem ressecção pancreática e/ou vascular associadas
Técnicas de Radiologia de Intervenção
Biópsias hepáticas e pancreáticas percutâneas guiadas por ecografia
ou TAC
Drenagem de colecções e abcessos por via percutânea guiadas por
ecografia ou TAC
CPRE com colocação de próteses temporárias e definitivas;
Ressecção de tumores peri-ampulares
Técnicas endoscópicas de hemostase e colocação de próteses
digestivas
Colangiografia por tubo em T e sonda Naso-biliar
Endoscopia e colonoscopia
Cuidados paliativos em regime de internamento

FI.CHL.371.01

(2022.02.22)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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
Administração e registo de terapêutica
Preparação para procedimentos invasivos e bloco operatório
Registos de Enfermagem
Apoio familiar
Avaliação das necessidades sociais e contato com Área de Apoio
Social
✓ Articulação com a Unidade de Dietética
✓ Cuidados em fim de vida e monitorização controlo de sintomas no
âmbito dos Cuidados Paliativos
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