
 

  

GUIA DE ACOLHIMENTO 

Centro de Referência  

Cardiologia de Intervenção Estrutural  

Secretariado Cardiologia HUC: 239400526 

Email: seccardiologia@chuc.min-saude.pt 

Morada: Praceta Prof. Mota Pinto, 3004-561 Coimbra  

Secretariado Cardiologia HG: 239800093 

Email: seccardiologia@chuc.min-saude.pt 

Morada: Rua 5 de Outubro, S. Martinho do Bispo, 3049-002 Coimbra  

CHUC/269, Versão 0, Mar-20 

HORÁRIOS IMPORTANTES 

Horário de visitas:  

Cardiologia AA e AB (HUC): das 14h30 às 20h00  (duas visitas em simultâneo) 

UCIC/UTICA (HUC): das 15h30 às 16h30 e das 19h00 às 20h00 (só duas visitas em 

simultâneo) 

Cardiologia (HG): das 14h30 às 20h00  (duas visitas em simultâneo) 

UCIC (HG): das 15h30 às 16h30 e das 19h00 às 20h00 (uma visita de cada vez) 

Todos os utentes internados têm direito a receber visitas, contudo é proibida a 

entrada de crianças com menos de 10 anos, pelo risco de infeção hospitalar.  

Horário das refeições: 

Informação Clínica: 

A família deve organizar-se de forma a que todas as informações sobre o seu 
estado de saúde sejam dadas preferencialmente à pessoa de referência.     
Poderão contactar diretamente o enfermeiro e/ou o médico responsável pelo 
doente. A informação clínica ser-lhe-á prestada pelo seu médico de referência 
nos seguintes horários: 

· Serviços HUC: das 12h00 às 13h00  

· Cardiologia HG: das 10h00 às 11h00 (exceto à quarta feira) 

· UCIC HG: das 12h00 às 12h30 

MÉDICO RESPONSÁVEL: _______________ 

ENFERMEIRO RESPONSÁVEL: _______________ 

· Pequeno-almoço: 9h00 - 9h30 

· Almoço: 12h30 - 13h30 

· Lanche: 16h00 - 16h30 

· Jantar: 19h00 - 20h00 
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FICHA TÉCNICA  

Edição, propriedade, textos e fotografias: Serviço de Cardiologia - CHUC 

Versão  1/ 2019 

TRANSPORTES  

COMO CHEGAR AOS HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (HUC) 

De Carro: Vindo pela autoestrada A1, sair na saída Coimbra Sul 
em direção ao IC2 e tomar a indicação de “Hospitais da              
Universidade de Coimbra - HUC ”. 

 

  De Comboio: Sair em Coimbra-B  
 

De Autocarro (SMTUC): Apanhar qualquer dos autocarros para o HUC:  

o Linha 35 (Hospitais UC)  

o Linha 29  (Hospitais UC)   

 o Linha 7 (Tovim)  

COMO CHEGAR AO HOSPITAL GERAL (HG) 

De Carro: Vindo pela autoestrada A1, sair na saída Coimbra Sul 
em direção ao IC2 e tomar a indicação de “Hospital dos Covões”. 

De Comboio: Sair em Coimbra-B com ligação a Coimbra A 
(Estação Nova)  

 

De Autocarro (SMTUC): Apanhar qualquer dos autocarros para o HG:  

o Linha 6 (Hospital Covões – HUC)  

o Linha 14 (Portagem – São Martinho, via estação velha)  

o Linha 14T (Beira Rio – São Martinho, via covões)  

o Linha 22 (Portagem – Escola Inês de Castro, via Fala) 
 

CONTACTOS ÚTEIS:  

Rede de transporte dos SMTUC (239 801 100)  

Rede de comboios CP ( 707 210 220) 

Rede Taxi Politaxis (239 499 090) 

O utente tem o dever de respeitar os direitos 

dos outros utentes e dos profissionais de    

saúde com os quais se relacione; 

O utente tem o dever de respeitar as regras 

de organização e funcionamento dos serviços 

e estabelecimentos de saúde; 

O utente tem o dever de colaborar com os 

profissionais de saúde em todos os aspetos 

relativos à sua situação; 

O utente tem o dever de pagar os encargos 

que derivem da prestação dos cuidados de 

saúde, quando for caso disso. 

DEVERES DOS DOENTES 
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O Serviço de Cardiologia tem como missão prestar cuidados de saúde 

na área da cardiologia com elevada qualidade e eficiência a todos os 

utentes admitidos, num contexto de formação, ensino e investigação.  

É nosso propósito conduzir as atividades clínicas com base numa       

cultura de qualidade, segurança e humanização dos cuidados, sempre 

focados nas necessidades e expectativas dos utentes e respetiva       

família, sendo este um pilar estruturante do funcionamento do serviço.  

É nosso desígnio garantir cuidados de saúde de excelência baseados no 

respeito pelos valores humanos e conhecimento científico.  

Estaremos sempre disponíveis para ouvir, esclarecer e partilhar         

informações. Agradecemos as sugestões que nos façam chegar, assim 

como as respostas aos inquéritos de satisfação que vos sejam            

entregues para que o serviço possa melhorar o seu desempenho.  

Este documento contém regras básicas de funcionamento do serviço.  

É meramente informativo, estando sujeito a alterações decorrentes de 

regulação interna.  

Contamos consigo para podermos levar a cabo a nossa missão:         

proporcionar-lhe saúde e bem-estar. 

Os profissionais do serviço de Cardiologia do CHUC estão à sua          

disposição procurando que a sua estadia seja satisfatória e decorra  

durante o menor tempo possível.  
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DIREITOS DOS DOENTES 

MENSAGEM AOS NOSSOS UTENTES Direito de escolha 
O utente tem direito de escolha dos serviços e prestadores de cuidados de saúde, na medida dos 
recursos existentes e das regras de organização dos serviços de saúde. 

Direito ao       
consentimento ou 

recusa  

O consentimento ou a recusa da prestação dos cuidados de saúde devem ser declarados de forma 
livre e esclarecida. O utente pode, em qualquer momento da prestação dos cuidados de saúde, 
revogar o consentimento. Para mais informações consulte as perguntas frequentes sobre       
consentimento informado no website da ERS em www.ers.pt/pages/419. 

Direito à          
adequação da 
prestação dos 
cuidados de   

saúde 

O utente tem direito a receber, com prontidão ou num período de tempo considerado            
clinicamente aceitável, os cuidados de saúde de que necessita. O utente tem direito à prestação 
dos cuidados de saúde mais adequados e tecnicamente mais corretos. Os cuidados de saúde 
devem ser prestados humanamente e com respeito pelo utente. No atendimento presencial sem 
marcação prévia, e em quadro clínico de gravidade e complexidade idênticas, deve ser dada  
prioridade aos utentes com deficiência ou incapacidade igual ou superior a 60%. 

Direito à proteção 
dos dados       

pessoais da vida 
privada  

O utente é titular dos direitos à proteção de dados pessoais e à reserva da vida privada.                 
O tratamento dos dados de saúde deve obedecer ao disposto na lei devendo ser o adequado, 
pertinente e não excessivo. O utente é titular do direito de acesso aos dados pessoais recolhidos e 
pode exigir a retificação de informações inexatas e a inclusão de informações total ou parcialmente 
omissas, nos termos da Lei. 

Direito ao sigilo 
dos dados       

O utente tem direito ao sigilo sobre os seus dados pessoais. Os profissionais de saúde estão    
obrigados ao dever de sigilo relativamente aos factos de que tenham conhecimento no exercício 
das suas funções, salvo lei que disponha em contrário ou decisão judicial que imponha a sua revelação. 

Direito à          
informação 

O utente tem o direito a ser informado pelo prestador dos cuidados de saúde sobre a sua       
situação, as alternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do seu estado. 

Direito à          
assistência espiritual 

e religiosa  

O utente tem direito à assistência religiosa, independentemente da religião que professe. Às 
igrejas ou comunidades religiosas, legalmente reconhecidas, são asseguradas condições que  
permitam o livre exercício da assistência espiritual e religiosa aos utentes internados em          
estabelecimentos de saúde do SNS, que a solicitem, nos termos da Lei. 

Direito a reclamar 
e apresentar  

queixa  

O utente tem direito a reclamar e apresentar queixa nos estabelecimentos de saúde, nos termos 
da lei, bem como a receber indemnização por prejuízos sofridos. As reclamações e queixas podem 
ser apresentadas no livro de reclamações, no formulário online disponibilizado pela ERS, por carta, 
fax, ou e-mail, sendo obrigatória a sua resposta, nos termos da lei. Os serviços de saúde, os             
fornecedores de bens ou de serviços de saúde e os operadores de saúde são obrigados a possuir 
livro de reclamações, que pode ser preenchido por quem o solicitar. 

Direito de       
associação  

O utente tem direito a constituir entidades que o representem e que defendam os seus           
interesses, nomeadamente sob a forma de associações para a promoção e defesa da saúde ou de 
grupos de amigos de estabelecimentos de saúde. 

Direito de terem 
representantes 

Os representantes legais dos menores e incapazes podem exercer os direitos que lhes cabem, 
designadamente o de recusarem assistência, com observância dos princípios constitucionais. 

Direito ao  

acompanhamento 

Nos serviços de urgência do SNS. Quando se trata de mulher grávida internada em                     
estabelecimento de saúde , durante todas as fases do trabalho de parto. Quando se trata de  
crianças internadas em estabelecimento de saúde, pessoas com deficiência, pessoas em situação 
de dependência e pessoas com doença incurável em estado avançado e em estado final de vida. 

http://www.ers.pt/pages/419
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É um serviço clínico que presta assistência hospitalar, integrado na   

rede hospitalar de cuidados diferenciados do Serviço Nacional de     

Saúde. Integra um conjunto de profissionais, instalações e recursos que 

permitem a prestação de serviços de saúde especializados e no âmbito 

da promoção, prevenção e tratamentos de saúde à população em risco 

de doença cardiovascular ou com patologia cardíaca, respondendo às 

necessidades de cuidados de saúde da população local, regional e    

nacional.  

Outro domínio de prestação de serviços reside na vertente de docência 

e investigação na área da cardiologia. 

O serviço de cardiologia está situado no piso 3 dos Hospitais da        

Universidade de Coimbra (HUC) e no piso 0 do Hospital Geral (HG)  do 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), que é de fácil 

acesso a pessoas com mobilidade reduzida (elevador). Caso necessite, 

existem cadeiras de rodas disponíveis no serviço de internamento/na 

entrada principal e consulta externa para facilitar a sua deslocação ao 

serviço. 

Durante o internamento, a informação clínica ser-lhe-á prestada     

pessoalmente pelo seu médico assistente, contudo outros membros 

da equipa de saúde poderão também dar-lhe indicações. Para        

qualquer questão, indique uma só pessoa (pessoa de referência), da 

família ou amigo, com quem a equipa possa comunicar preferencialmente.  

O Serviço de Cardiologia do CHUC é uma referência a nível nacional e 

internacional, no acompanhamento da pessoa com doença               

cardiovascular. É ainda de referir que o Serviço de Cardiologia integra 

o Centro de Referência na Cardiologia de Intervenção Estrutural e de              

Cardiopatia Congénita. 

3. TESTAMENTO VITAL 

É um documento formal feito por iniciativa do cidadão, onde é possível 

manifestar o tipo de tratamento, ou os cuidados de saúde que pretende 

ou não receber, quando não se encontre capaz de expressar a sua     

vontade de forma autónoma. Permite ainda a nomeação de um         

procurador de cuidados de saúde e pode ser alterado ou revogado pelo 

cidadão a qualquer momento. Tem uma validade de cinco anos.  

Pode ser acedido através do Portal do Utente, onde é descarregado o        

formulário (https://servicos.min-saude.pt/utente/Info/SNS/RENTEV). 

Deve ser preenchido e entregue no agrupamento de centros de saúde 

da sua área de residência.  

Caso tenha preenchido este documento, deve informar o seu médico 

assistente sobre a sua existência.  
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CARDIOLOGIA  

4. TENHO ALTA, VOU NECESSITAR DE AJUDA... E AGORA?  

Se perspetiva que vai necessitar de ajuda quando regressar a casa, deve 

identificar o possível cuidador e falar com o enfermeiro responsável.  

A fim de manter os laços afetivos e colaborar na prestação de cuidados, 

o cuidador será convidado a permanecer junto do utente ao longo do 

dia.  

O cuidador será incentivado a prestar cuidados sob orientação do       

enfermeiro, de forma a proporcionar o treino na execução das atividades, 

assegurando assim a continuidade dos cuidados de que necessita no  

domicílio. 

Também pode solicitar apoio à equipa para identificar recursos na      

comunidade.   
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O Centro de Referência de Cardiologia de Intervenção Estru-

tural do CHUC oferece os seguintes procedimentos:  

 Encerramento percutâneo de  Comunicação Interauricular 
(CIA),  Foramen Ovale Patente (FOP)/Canal Arterial Patente 
(PCA); 

 Encerramento percutâneo de Comunicação                       
Interventricular (CIV); 

 Encerramento percutâneo de Apêndice Auricular Esquerdo 
(AAE); 

 Encerramento percutâneo de fugas paravalvulares/
paraprotésicas; 

 Intervenção percutânea Valvular Mitral (com balão, clip ou 
prótese); 

 Intervenção percutânea Valvular Tricúspide  (com clip); 

 Intervenção percutânea Valvular Aórtica (com balão); 

 Colocação de  Valvular Aórtica por via percutânea (TAVI); 

 Intervenção percutânea Valvular Pulmonar (com balão ou 
prótese); 

 Ablação Septal alcoólica percutânea . 
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QUESTÕES FREQUENTES 

1. COMO FAZER UM ELOGIO/SUGESTÃO/RECLAMAÇÃO?  

Se pretende fazer um elogio/reclamação com encaminhamento para a 
Entidade Reguladora da Saúde (ERS) deve dirigir-se ao Gabinete do        
Cidadão e fazer exposição no Livro de Reclamações, de segunda a       
sexta-feira, das 9h00 às 16h00 (HUC piso 0 e HG piso 1). 

Pode também fazê-lo através do email (guhg@chuc.min-saude.pt),     
escrever uma carta dirigida ao Conselho de Administração do CHUC, ou 
utilizar a Plataforma eletrónica da ERS (https://www.ers.pt/).  

Todos os elogios/reclamações e sugestões são reencaminhados da     
melhor forma e têm direito de resposta, sendo registados no Sistema de 
Gestão de Reclamações e Sugestões (desde que identificados com o   
número de Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão do reclamante).  

Para fazer uma sugestão, poderá utilizar a Caixa de Sugestões disponível 
nas unidades, que será analisada apenas internamente, uma vez que 
tem como propósito melhorar a assistência realizada no serviço. 

Caso não esteja satisfeito com o seu médico assistente e pretender a sua 
substituição, pode solicitá-lo à Direção do Serviço através da secretária 
clínica. 
 

2. COMO POSSO SOLICITAR UM RELATÓRIO CLÍNICO? 

No HUC deve dirigir-se ao Espaço Cidadão Utente (situado no piso 0), de 
segunda a sexta-feira, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, e no HG  
deve dirigir-se ao Gabinete de Informação Clínica situado no piso 1 do 
edifício das Consultas Externas, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 
13h00 e das 14h00 às 16h30 onde preencherá um impresso  devendo 
fazer-se acompanhar do seu Cartão de Cidadão.  

Pode também enviar o pedido por e-mail (relatoriosclinicos@chuc.min-
saude.pt (HUC) e informacaoclinicahg@chuc.min-saude.pt (HG),       
identificando claramente a justificação do pedido, anexando a              
digitalização do requerimento devidamente assinado conforme Cartão de Cidadão.  

O Relatório Clínico será necessário se pretender obter uma  segunda  
opinião da sua condição de saúde. 

https://www.ers.pt/
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1. ACOLHIMENTO 

 À chegada ao serviço, o utente deve dirigir-se ao secretariado para    

validar o seu internamento, sendo encaminhado para a sala de espera 

onde aguardará até ser chamado pelo profissional de saúde.  

No ato de admissão, o utente deve fazer-se acompanhar de:  

 Documento de identificação pessoal;  

 Todos os exames referentes à respetiva situação clínica,                   

nomeadamente análises clínicas, RX, ecografias;  

 A lista dos medicamentos que toma diariamente;  

 Identificar medicamentos ou alimentos aos quais é alérgico;  

 Desaconselhamos que guarde consigo durante o internamento       

valores, joias ou dinheiro. No entanto, se optar por o fazer, o serviço 

pode tomar à sua guarda os mesmos, declinando qualquer              

responsabilidade por danos ou extravio se ficarem na posse do     

utente.  

Roupa e objetos de uso pessoal: o serviço tem à sua disposição artigos 

indispensáveis de higiene pessoal, contudo, para tornar a sua estadia 

mais agradável, poderá trazer alguns acessórios pessoais,                      

designadamente:  

 Artigos de higiene pessoal e chinelos de banho; 

 Roupão de quarto, pijama e outros artigos de roupa pessoal;  

 Livros ou revistas;  

 Muda de roupa para utilizar no momento da alta.  

 

3. PORTAL DO UTENTE  

O Ministério da Saúde está a desenvolver iniciativas ao nível do 
“eSaúde” com o objetivo de aumentar a eficácia na partilha de            
informação dentro do Serviço Nacional de Saúde. O Portal do Utente 
insere-se no Registo de Saúde Eletrónico que irá incluir no futuro outros 
serviços para o utente, disponíveis através de um clique neste Portal.  

O Portal do Utente está disponível ao público desde maio de 2012 em 
https://servicos.min-saude.pt/utente/. Neste contexto, convidam-se 
todos os utentes do Serviço de Cardiologia a fazerem o seu registo no 
Portal do Utente.  

 

4. APOIO/SERVIÇO DE TRADUÇÃO  

O Serviço de Cardiologia disponibiliza um apoio de tradução que,     
sempre que necessário, o coloca em contacto por telefone com um   
tradutor a fim de facilitar a comunicação com os profissionais do       
Hospital. Para isso, deverá contactar a Linha SOS Imigrante (808 257 257 
ou 218 106 191) e aceder ao Serviço de Tradução Telefónica. Toda a 
pessoa com deficiência (auditiva, visual ou outra) ou com dificuldades 
de comunicação, deverá solicitar apoio junto do seu enfermeiro         
responsável. 

 

5. PRESENÇA DE ESTUDANTES  

O CHUC, enquanto hospital universitário, colabora no processo de     
ensino de vários grupos de profissionais de saúde. Por este motivo,    
pode ser pedida a sua autorização para que um estudante acompanhe o 
profissional de saúde. Os estudantes estão apenas envolvidos na   
aprendizagem e não na tomada de decisões.  

Os cuidados de saúde são sempre da responsabilidade do profissional 
hospitalar, mas se não se sentir confortável, tem o direito de recusar a 
presença destes estudantes na sua consulta/exame/intervenção.  

6 
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EQUIPA DE SAÚDE 

É constituída por várias categorias profissionais, tendo como principal 
objetivo prestar cuidados personalizados.  

Integram esta equipa:  

 Médicos;  

 Enfermeiros;  

 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica ;  

 Assistentes Operacionais;  

 Assistentes Técnicos. 

 

Para além destes profissionais, contamos com o apoio de: 

Serviço social:  

HUC: No piso 9 existe o Gabinete do Serviço Social, onde pode ser solicita-

do apoio de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 

16h00. 

HG: No piso 0 existe o Gabinete do Serviço Social, onde pode ser solicita-
do apoio de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 
16h00. 

Serviço de nutrição e dietética:   

Sempre que necessário, pode ser solicitado apoio de segunda a             
sexta-feira, das 8h00 às 16h00. Após a sua alta, poderá ser agendada   
consulta. 

Assistência religiosa:  

No piso 0 do HUC e HG, existe um espaço ecuménico, dispondo de serviço 
religioso, composto por uma sala de culto espiritual. O hospital disponibi-
liza ainda os serviços religiosos de um capelão, disponível a qualquer hora, 
assim como assistência espiritual de outra crença religiosa.  

O CIDADÃO NO CENTRO DOS CUIDADOS  

 

1. SEGURANÇA DOS PROCEDIMENTOS 

Antes de qualquer procedimento, colheita de sangue para análises ou 
administração de terapêutica, peça a confirmação do seu nome.        
Certifique-se que o profissional está devidamente identificado.  

Antes da realização de algumas intervenções, exames de diagnóstico, 
tratamentos ou protocolos de investigação, receberá a explicação do 
procedimento a que vai ser submetido e os riscos mais frequentes. Se 
concordar com o que lhe for proposto, deverá assinar uma declaração: 
o Consentimento Informado.  

 

2. PRIVACIDADE, INTIMIDADE E SEGURANÇA DOS DADOS 

O Serviço de Cardiologia assegura a privacidade em todos os momentos 
do seu processo assistencial. Se porventura sentir que a sua privacidade 
está a ser comprometida, não hesite em falar com o seu médico ou   
enfermeiro. O serviço garante aos seus utentes, no que respeita ao uso 
que faz dos seus dados de saúde, que:  

 Respeita a privacidade e a vontade individual dos doentes;  

 Os profissionais estão legal e eticamente vinculados ao segredo 
profissional;  

 Não serão usados fora do contexto do tratamento da sua doença, 
nem de outros contextos que não tenham sido autorizados por si 
ou que estejam previstos na lei;  

 O acesso aos dados é regido por normas e consentido pelos      
doentes;  

 O serviço faz a gestão de dados através de procedimentos         
seguros, responsáveis e auditáveis.  

10 
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2. DURANTE O INTERNAMENTO 

Para a realização do procedimento, deverá ficar internado no serviço de 

Cardiologia no polo HUC ou HG, segundo indicação médica. Assim, deve 

ter em conta alguns aspetos: 

 Comunique ao médico ou enfermeiro todo e qualquer sintoma que ocorra;  

 Utilize a campaínha junto da sua cama, sempre que necessário; 

 Deve cumprir a dieta prescrita; 

 Deve manter o telemóvel em modo silencioso (na Unidade de Trata-

mento da Insuficiência Cardíaca Avançada e Unidade de Cuidados 

Intensivos Coronários dos HUC não é permitida a utilização de telemóvel); 

 Evite falar alto e aconselhe as suas visitas a terem o mesmo         

comportamento. Respeite os outros utentes, principalmente durante 

o período de silêncio (22h às 8h);  

 Tente manter limpa e arrumada a sua zona de internamento,         

utilizando o contentor com saco preto para descartar o lixo; 

 Deve lavar ou desinfetar as mãos com as substâncias disponíveis e de 

acordo com as instruções afixadas, de forma a prevenir infeções; 

 Não permita que as suas visitas se sentem ou coloquem objetos em 

cima da sua cama, no sentido de prevenir infeções;  

 Qualquer anomalia detetada deve ser comunicada de imediato ao 

profissional de saúde; 

 O serviço possui uma rede WI-FI aberta e disponível para utilização 

dos utentes: no polo HG selecionar “HGG”, no polo HUC selecionar 

“whucfree”. 

3. ALTA DO INTERNAMENTO 

Deve falar com a sua equipa de saúde e família, no sentido de planear o 

momento da alta. 

Poderá sair do internamento após a alta clínica providenciada pelo    

médico assistente e a validação pela equipa de enfermagem de que   

estão cumpridos todos os cuidados para que possa sair do hospital em 

segurança.   

Antes de sair do internamento, deve: 

 Verificar se não deixa quaisquer bens ou objetos de uso pessoal;  

 Proceder ao levantamento de eventuais valores ou exames que   

tenha entregue; 

 Levar carta de alta médica e de enfermagem com informações para 

si e para entregar à sua equipa de saúde familiar; 

 Garantir que conhece a data da próxima consulta (pode ser agenda-

da posteriormente); 

 Verificar se tem as receitas e informações sobre os medicamentos,  

a dieta, o exercício e cuidados a ter; 

 Solicitar, caso necessite, a declaração de internamento                   

(no secretariado clínico das 8h às 16h30 nos dias úteis) ou o          

certificado de Incapacidade Temporária (declaração médica). 
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