
RESUMO DO 

GUIA DE FUNCIONAMENTO: 

CIRURGIA GERAL 

Enfermaria E 

Visitas: O Conselho de Administração delibera 

que todos os serviços podem autorizar as visitas 

de caráter  excecional. Esta deve ser solicitada 

pela família ao médico assistente e caso seja au-

torizada deve ser combinada a hora com o enfer-

meiro para que se obtenha a autorização de aces-

so  à enfermaria 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL 
Internamento E 

 
Hospital Geral 

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

 
 
 

Contactos: 
239800166 

Ext: 33366,33340 
 
 
 
 

Alta do internamento 

Aconselhamos que fale com a sua equipa 

de saúde e família, no sentido de planear o 

momento da alta.  

Caso deseje, o serviço entrará 

em contacto com os seus famili-

ares para os informar da alta.  

 

 

Antes de sair do internamento: 

- Valide junto da equipa de enfermagem 

que estão cumpridos todos os cuidados para 

que possa sair em segurança; 

- Certifique-se que não deixa nenhum 

objeto pessoal ou medicamentos na unida-

de; 

- Proceda ao levantamento de eventuais 

valores ou exames que tenha entregue; 

- Verifique que tem as receitas e informa-

ções sobre os medicamentos, dieta ou ou-

tros cuidados após a alta; 

- Solicite, caso seja necessário, a declaração 

de internamento (no secretariado clínico) 

ou o certificado de incapacidade temporá-

ria/atestado médico (declaração médica); 

- Deverá levar uma carta dirigida ao/à seu/

sua médico/a e enfermeiro/a de família. 
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•Consulta de seguimento: avaliação do tratamento ci-

rúrgico; alta para o médico de família; apoio social. 

•Intervenções cirúrgicas: tiroidectomia, hernioplastia/

herniorrafia; colecistectomia e exploração da via biliar 

principal; ressecções intestinais; apendicectomia; cirurgia  

laparoscópica. 

A enfermaria E 

O internamento E está localizado no º piso 1 do edifício 

central Hospital Geral (HG) e tem  18 camas.  

As unidades de internamento têm ao seu dispor: 

Quartos de  uma e duas camas, com casa de banho 

partilhada, para homens e mulheres. 

Quartos com Televisão e ar condicionado. 

À unidade do utente dispõe de: 

Cama, campainha, mesa de cabeceira, armário, cadeira 

e mesa de apoio. 

 

Informações gerais 

Deve informar o/a seu/sua médico/a ou enfermeiro/a 

da medicação ou produtos de ervanária que esteja a to-

mar, as suas alergias e outros dados importantes sobre a 

sua situação de saúde; 

Não deve ausentar-se do serviço sem dar conheci-

mento à equipa de enfermagem; 

 São proibidas flores no internamento; 

 É proibido fumar no interior do hospital;  

 Pode usar o telemóvel ou outros disposi-

tivos eletrónicos, desde que não interfira com os seus 

tratamentos e/ou equipamentos utilizados; 
Evite falar alto e aconselhe as suas visitas a terem o 

mesmo comportamento.  

Quem somos 

A equipa de profissionais de saúde do serviço é 

constituída por médicos, enfermeiros, assisten-

tes operacionais e assistentes técnicos. 

Durante o internamento, terá sempre um/a 

enfermeiro/a responsável por si, em cada tur-

no. Às 8h, 14h30 e 22h30, decorre uma reunião 

de enfermagem (passagem de turno), onde se-

rão transmitidas todas as informações pertinen-

tes para a continuidade de cuidados. 

 

A visita médica ocorre, preferencialmente, no 

período da manhã, sendo este o momento pro-

pício para obter informação sobre o seu diagnós-

tico, tratamento e esclarecimento de dúvidas. 

Para além destes profissionais, contamos com 

o apoio do: 

Serviço Social: segunda a sexta-feira, das 10h00 

às 12h00 e das 14h00 às 16h00, no piso 0.. 

Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa: 

disponível para diversas crenças religiosas, 

que poderá solicitar ao enfermeiro. 

 

Dispomos da seguinte carteira de serviços: 

•Primeira consulta: diagnóstico/terapêutica e 

seguimento de cirurgia geral; avaliação geral do 

utente; procedimentos cirúrgicos e opções tera-

pêuticas; envolvimento do utente e familiares/

cuidadores; consentimento informado e avalia-

ção social. 

Objetos pessoais e vestuário 
Dispomos de artigos indispensáveis de hi-

giene pessoal e vestuário. Para sua comodi-

dade, poderá trazer alguns acessórios pesso-

ais, nomeadamente:  

- Artigos de higiene pessoal;  

- Chinelos de banho, robe, pijama/

camisa e roupa interior; 

- Livros e revistas; 

- Muda de roupa para usar no momento 

da alta; 

- Auxiliares de marcha ou próteses, caso 

se aplique. 

Evite trazer objetos de valor (jóias, dinhei-

ro, etc.). O Hospital não se responsabiliza 

por danos ou extravios (pode solicitar realiza-

ção de espólio); 

 
Alimentação 
A sua dieta será prescrita de acordo com 

a sua situação clínica e ajustada às suas pre-

ferências; 

Não deve ingerir alimentos ou bebidas do 

exterior sem autorização da equipa de saúde. 

 

Pequeno-almoço: 9h Meio da manhã: 11h 

Almoço:13h Lanche: 16h 

Jantar 19h Ceia: 22h 


