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European Patient Experience in the Catheterization Laboratory (PATCATH) Questionnaire 

Experiência do Utente Europeu no Laboratório de Hemodinâmica (PATCATH) Questionário 

 

Este questionário foi desenvolvido por utentes e médicos que trabalham em conjunto com a Associação Europeia 

de Intervençâo Cardiovascular Percutânea (EAPCI) e a Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC). Foi desenhado 

para avaliar a sua experiência como doente submetido a um cateterismo cardíaco para diagnóstico (angiografia) ou 

tratamento (angioplastia) de doença arterial coronária.  

Este inquérito é organizado pelo seu médico / hospital e nenhum dado será recolhido pela Associação Europeia de 

Intervenção Cardiovascular Percutânea, ramo da Sociedade Europeia de Cardiologia. Se tiver alguma dúvida, por 

favor contate o seu médico. 

Instruções: Para cada declaração, selecione a resposta que melhor representa a sua experiência 

Pais:  

Nome do Hospital:  

Sexo do paciente:  Masculino                                  Feminino                            

Idade do paciente:  < 45         45-65         66-74        >75 

Parte A: Antes do Procedimento 

 Discordo 

fortemente  

Discordo  Concordo  Concordo 

plenamente 

1. Entendi porque me foi recomendado o 
procedimento de angiografia / angioplastia 

    

2. Senti-me apoiado enquanto estava em casa à espera 
de ser chamado para a angiografia / angioplastia 

    

3. Senti-me apoiado enquanto estava no hospital à 
espera da angiografia / angioplastia 

    

4. Entendi o que era expectável durante o meu 
internamento, desde a admissão à alta hospitalar 

    

5. Entendi quais as opções de tratamento possíveis, 
que me foram explicadas antes do procedimento e 
sabia que essas opções seriam confirmadas aquando 
da realização do procedimento 

    

 

 

Parte B: Durante o Procedimento 
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 Discordo 

fortemente  

Discordo  Concordo  Concordo 

plenamente 

1. Senti-me respeitado enquanto pessoa     

2. Senti que estava em boas mãos     

3. Senti-me confortável durante o procedimento     

4. Tive a oportunidade de fazer perguntas     

5. Entendi as respostas às minhas questões     

6. Entendi que durante o procedimento foi tomada uma 
decisão de tratamento e o porquê dessa mesma decisão 

    

 

 

Parte C: Depois do Procedimento 

 Discordo 

fortemente  

Discordo  Concordo  Concordo 

plenamente 

1. Entendi quais foram as principais conclusões do exame     

2. Entendi se mudanças no meu estilo de vida são ou não 
necessárias 

    

3. Entendi como a adesão a um programa de reabilitação 
cardíaca pode ajudar na minha recuperação 

    

4. Fui informado dos eventuais sinais e sintomas futuros que 
requerem atenção médica urgente 

    

5. Entendo as razões pelas quais me foi prescrita medicação 
específica após o procedimento 

    

6. Sei qual o período de tempo em que devo tomar estes 
medicamentos 

    

 

Inserido por (Nome):  

Inserido em (Data):  

 


