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Este Guia é meramente informativo e está sujeito a alterações                  

mediante as normas e instruções internas da instituição. 
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NA ADMISSÃO... 

 

No dia da admissão devera fornecer um conjunto de informações sobre 

o seu estado de saúde, a sua estrutura familiar  e as suas condições sociais, 

com vista a agilizarmos o processo de regresso a casa seguro, o mais        

precoce possível. 

 

DURANTE O INTERNAMENTO... 
 

Ser-lhe-ão fornecidas informações ao longo do internamento, assim como 

treino em relação a determinadas técnicas de forma a que possa adquirir 

mais autonomia quando regressar ao domicilio. 

A presença do  seu cuidador informal ao longo do internamento, permitirá 

que  seja envolvido num conjunto de recomendações que lhe são dadas. 

 

NO DIA DA ALTA... 
 

Ser-lhe-ão entregues um conjunto de documentos médicos e de          

enfermagem com reforço  verbal e escrito das informações anteriormente 

referidas. 

Deve esclarecer todas as suas dúvidas antes de ter alta. Caso surjam após 

alta pode esclarecer via  telefone – Não corra riscos desnecessários. 

PREPARAÇÃO DA ALTA 

Contatos Úteis   

Enfermaria  239400628     Ext 12001 

Unidade de Cuidados Intensivos  239400686     Ext 12002 

Unidade de Cuidados Intermédios                         Ext 12003 

Secretariado Clínico                         Ext 12047 

CHUC  239400400 
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O QUE NÃO DEVE TRAZER... 

 Objetos de valor (artigos de ouro, joias, carteira, dinheiro, etc.). 

 Produtos alimentares e/ou bebidas.  

 Tabaco - é proibido fumar dentro do perímetro hospitalar. 

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES 

 

 As suas refeições devem ser realizadas no refeitório, exceto quando o seu 

estado de saúde não o permitir. 

 A água é fornecida pelo hospital, devendo respeitar a quantidade definida 

pela equipa de saúde. 

 Se for intolerante ou alérgico a algum alimento ou regime alimentar       

informe o enfermeiro e o médico. 

 Certas preferências alimentares podem ser contempladas na sua dieta. 

 

SERVIÇO SOCIAL 

 

Os profissionais do CCCT encaminham para a assistente social (gabinete 

do Serviço Social, situado no piso 9 do edifício central) todas as situações que 

consideram necessitar de acompanhamento social. 

 

BARBEIRO 

 
O barbeiro  desloca-se ao serviço à quarta-feira. 

 

 

 

 

Pequeno-Almoço – 9h 

Almoço – 12h (excecionalmente às 13h, no dia da admissão) 

 Lanche – 16h 

 Jantar – 19h ( em situações especificas é servido um reforço alimentar) 
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O Centro de Cirurgia Cardiotorácica (CCCT) coloca ao seu dispor um 

conjunto de serviços de prestação de cuidados, dotados de profissionais 

de saúde com formação qualificada que se comprometem a proporcionar-

lhe as medidas terapêuticas mais adequadas às suas necessidades.  

A sua admissão no CCCT pode efetuar-se das seguintes formas: via 

cirurgia programada, consulta externa ou de urgência. 

A equipa de saúde é constituída por Médicos, Enfermeiros, Técnicos de 

Cardiopneumologia, Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais. 

O período de internamento irá decorrer entre o piso 2 (enfermaria) e 

piso 3 (Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos e Unidade de 

Cuidados Intermédios). 

O serviço não se responsabiliza por qualquer dano, extravio ou perda 

de objetos pessoais/ valores, que traga para o hospital. 

 

UNIDADE DE INTERNAMENTO 

 Esteja atento se confirmam sempre o seu nome antes de qualquer   

procedimento cirúrgico, técnico, colheita de espécimes para análises 

ou administração de terapêutica.  

 Informe o seu médico e enfermeiro de toda a medicação que está a 

tomar, bem com as alergias que conhece.  

 Deve referenciar sempre na admissão o “familiar de referência“ que       

escolheu para serem fornecidas as informações sobre o seu estado de 

saúde - presenciais ou via telefone . 

A SUA SEGURANÇA É A NOSSA PRIORIDADE 
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VISITAS 

As visitas hospitalares, são na sua generalidade, uma fonte de bem estar 

afetivo e psicológico do doente ajudando-o na sua recuperação. Contudo, 

para o bom funcionamento das unidades de internamento é necessário 

respeitar determinadas normas. 

O cuidador informal poderá acompanhar o familiar presencialmente 

envolvendo-se no processo do cuidar dentro do horário 10h-20h. 

 

HORÁRIO DE VISITAS 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Não é recomendada a presença de crianças nos hospitais. 

 Deve circular com tranquilidade e falar em tom baixo, respeitando o 

silêncio, de modo a não perturbar os doentes. 

 Circule só nas zonas de acesso às vistas, respeite as zonas restritas. 

 Respeite a privacidade de todos os doentes. 

 Higienize as suas mãos antes e depois de visitar o seu familiar. 

Enfermaria: 14h:30 - 20h  (2 visitas por doente) 

U.C.Intermédios: 15h:30m - 20h (1 visita por doente) 

U.C.I: 15h:30m - 20h (1 visita por doente com tempo limitado) 

Cuidador Informal: 10h - 20h 
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 Não se sente nem coloque objetos na cama do doente. 

 Não efetue a visita se estiver doente ou com sinais de infeção. Do   

mesmo modo, se o seu familiar tiver visitas restritas, questione primeiro 

o enfermeiro responsável. 

 Respeite as indicações dos profissionais de saúde e as normas cívicas do 

hospital sobre os cuidados a tomar. 

 Para mais informações recomendamos a leitura do Regulamento de  

visitas e Acompanhantes dos Doentes internados no CHUC. Este pode 

ser consultado na internet ou solicitado a um profissional de saúde. 

 

 

 

O QUE DEVE TRAZER... 
 

Documentos  
 

 Bilhete de identidade ou Cartão de cidadão. 

 Cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde. 

 Cartão de beneficiário de subsistema ( ADSE, SAM, outro) em caso de 

beneficiar. Se estiver isento de taxa moderadora, comprovativo de  

isenção válido. 

 Exames complementares de diagnostico atuais. 

 Lista de medicamentos que toma habitualmente. 

 

Artigos Pessoais 
 

 No pré-operatório dever ter consigo apenas - 1 pijama, roupa interior, 

robe, 1 par de chinelos, artigos de higiene pessoal (pente/escova de 

cabelo, escova e pasta dos dentes). 

 Após cirurgia e já na enfermaria o seu familiar poderá trazer-lhe outros 

pertences pessoais, sendo que o hospital não se responsabiliza por 

qualquer perda ou dano. 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 


