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Contactos Úteis       Telefone 
 
 
 
Hospitais da Universidade de Coimbra   239 400 400  
 
Serviço de Cirurgia Geral – Pólo HUC 
Piso 2 
Enfermaria A       239 400 626  
Enfermaria B       239 400 627  
Consulta Externa       239 400 529 
 
Piso 3 
Enfermaria C       239 400 624  
Enfermaria D       239 400 625  
Bloco Operatório Periférico                                                      239 400 528 
 
Outros Serviços 
Piso 1 
Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (Recobro)   239 400 677 
Piso 2 
Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios   239 400 681  
 

 
Hospital Geral        239 800 100 
 
Serviço de Cirurgia Geral – Pólo HG     
Piso 1 
Enfermaria E       239 800 166 

Consulta Externa – Pólo HG                                                     239 800 156 
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Mensagem de boas-vindas 

Seja bem-vindo/a ao serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra, EPE. 

Toda a equipa que aqui trabalha vai procurar prestar-lhe os melhores 

cuidados e estarão disponíveis para o informar sobre a sua doença e 

tratamento de que necessita. 

Esperamos que tenha uma estadia o mais agradável possível e       

desejamos-lhe rápidas melhoras. 

  

Os cumprimentos cordiais de toda a equipa  
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1 | O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra  

 O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) tem como 

missão a prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade e 

diferenciação, num contexto de formação, ensino, investigação, 

conhecimento científico e inovação, constituindo-se como uma referência 

nacional e internacional. 

 É constituído por 6 polos hospitalares: Hospitais da 

Universidade de Coimbra, Hospital Geral, Hospital 

Pediátrico, Maternidade Daniel de Matos, Maternidade 

Bissaya Barreto e Hospital Sobral Cid. 

 O serviço de Cirurgia Geral tem unidades de internamento e consulta 

externa nos Hospitais da Universidade de Coimbra e no Hospital Geral.  

Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) 

Endereço Postal: Praceta Prof. Mota Pinto, 3004-561 Coimbra 
Telefone: 239 400 400 
Email: cirur3dir@chuc.min-saude.pt 

Serviços 

Piso Designação Horário 

0 

Multibanco 
Quiosque 
Cabeleireiro 
Gabinete do Cidadão 
Telefone 
Capela 

 
8-20h 
Dias úteis: 8-18h; Sábado: 9-13h 
Dias úteis: 9-16h30 
 
Missa diária: 17h15; Missa dominical: 11h 

-1 
Bar 
Multibanco 

 

Como chegar 

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” 
 

Comboio: Sair em Coimbra-B 
 
Autocarro (SMTUC): Linhas n.º 6, 7, 29, 35 e 37 
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No pólo HUC, está disponível rede de Wi-Fi de livre acesso e 

gratuita  whucfree. 

 

 

 

No pólo HG, está disponível rede de Wi-Fi de livre acesso e 

gratuita  WIFI-Utente. 
 

  

Hospital Geral (HG) 

Morada: Rua 5 de Outubro, S. Martinho do Bispo, 3049-002 Coimbra 
Telefone: 239 800 100 
Email: sec.cirurgia@chuc.min-saude.pt 

Serviços 

Piso Designação Horário 

1 Serviço Social Dias úteis: das 9h às 16h 

0 
Capela 
Telefone 

 

-1 Bar  
Multibanco No serviço de urgência e consulta externa 

Como chegar 

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

Comboio: Sair em Coimbra-B 
 
 

                  Autocarro (SMTUC): Linhas n.º 6, 14, 14T, 22 
 

mailto:sec.cirurgia@chuc.min-saude.pt
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Consulte o site institucional para encontrar mais informações: 

www.chuc.min-saude.pt 
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2 | O Serviço de Cirurgia Geral 

O serviço de Cirurgia Geral está dividido em 5 enfermarias e 2 serviços 

de consulta externa: 

 Enfermaria A – Unidade de Cirurgia Hepatobiliopancreática; 

 Enfermaria B – Unidade de Cirurgia Colorretal; 

 Enfermaria C – Unidade de Cirurgia do Esófago, Gástrica e Obesidade; 

 Enfermaria D – Cirurgia Geral; 

 Enfermaria E – Cirurgia Geral; 

 Bloco Operatório Periférico; 

 Consulta externa de Cirurgia Geral 2º Piso- pólo HUC; 

 Consulta externa de Cirurgia Geral – piso 0 do edifício das Consultas 

Externas - pólo HG. 

 

 

2.1 | Quem somos 

 A equipa de profissionais de saúde do serviço é constituída por 

médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e assistentes técnicos. 

 

 Durante o internamento, terá sempre um 

enfermeiro responsável por si, em cada turno. Às 

8h, 14h30 e 22h30, decorre uma reunião (passagem 

de turno), onde serão transmitidas todas as 

informações pertinentes para a continuidade de 

cuidados. 

 A visita médica ocorre, preferencialmente, no período da manhã, 

sendo este o momento propício para obter informação sobre o seu 

diagnóstico, tratamento e esclarecimento de dúvidas. 
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 Para além destes profissionais, contamos com o apoio do: 

 Serviço Social: dias úteis, das 9h00 às 16h00, no piso 1. 

 Serviço de Nutrição e Dietética: Sempre que necessário, pode 

ser solicitado apoio em dias úteis, das 8h00 às 16h00. Após a 

sua alta, poderá ser agendada consulta.  

 Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa: No piso 0, existe 

um espaço ecuménico. O hospital disponibiliza ainda os 

serviços religiosos de um capelão, disponível a qualquer hora, 

assim como assistência espiritual de outra crença religiosa, que 

poderá solicitar ao enfermeiro. 

 

2.2 | A Enfermaria E 

A Enfermaria E está localizada no 1º piso do edifício central do Hospital 

Geral (HG) e tem 18 camas.  

As unidades de internamento têm ao seu dispor: 

 Quartos individuais e com 2 camas, com televisão, 

 2 Casas de banho, para ambos os géneros. 

A unidade do utente dispõe de:  

 Cama, campainha, mesa de cabeceira, mesa de apoio, armário e 

cadeira. 

 

2.3 | Carteira de serviços 

 A nossa carteira de serviços encontra-se disponível no 

quadro informativo da enfermaria. Caso pretenda obter mais 

informações, questione a nossa equipa. 
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3 | Acolhimento 

 Após ter sido efetuado o internamento pelo secretariado clínico, será 

acolhido por um enfermeiro, que estará disponível para lhe explicar o 

funcionamento do serviço e esclarecer qualquer dúvida. Irá ser colocada 

uma pulseira de identificação no seu pulso, para que seja mais fácil e 

segura a sua identificação ao longo do internamento. 

 

3.1 | Informações gerais 

 Deve informar o seu médico sobre as suas alergias, 

intolerâncias alimentares, doenças e toda a medicação ou 

produtos de ervanária que esteja a tomar. 

 Não deve ausentar-se do serviço sem dar conhecimento 

à equipa de enfermagem. 

 São proibidas flores nos quartos. 

 É proibido fumar no interior do hospital.  

 Pode usar o telemóvel ou outros dispositivos 

eletrónicos, desde que não interfira com os seus 

tratamentos e/ou equipamentos utilizados. De 

preferência deve manter o telemóvel no modo 

silencioso. 

 Evite falar alto e aconselhe as suas visitas a 

terem o mesmo comportamento. Contribua para 

um ambiente de silêncio, principalmente durante o período das 22h às 8h. 

 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. 

 Por razões de confidencialidade e privacidade, 

não é permitida captação de imagens ou vídeo 

dentro de serviço. 
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3.2 | Objetos pessoais e vestuário 

 Dispomos de artigos indispensáveis de higiene pessoal 

e vestuário. Para sua comodidade, poderá trazer alguns 

acessórios pessoais, nomeadamente:  

- Artigos de higiene pessoal e 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 (joias, dinheiro, etc.). 

O Hospital declina qualquer responsabilidade por 

danos ou extravio se ficarem na posse do utente.  

 Poderá solicitar a guarda dos seus pertences à equipa 

de enfermagem. 

 

3.3 | Alimentação 
 A sua dieta será prescrita de acordo com a sua situação clínica e, se 

necessário, poderá ser ajustada de acordo com as suas preferências. 

 As refeições são distribuídas de forma personalizada pelos funcionários 

do serviço de alimentação. 

 Não deve ingerir alimentos ou bebidas do exterior sem autorização da 

equipa de saúde. 

 

 

                                               Horário das refeições 

Pequeno-almoço: 8h30 – 9h30 

       Meio da manhã: 10h30 – 11h00 

Almoço: 12h30 – 13h30 

                                                Lanche: 16h00 – 17h00 

                                                Jantar: 19h00 – 20h00 
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3.4 | Visitas 

 As visitas, presentemente, regem-se pela Circular Normativa 21/2021 

do Conselho de Administração - “Retoma das visitas aos doentes 

internados com as alterações introduzidas pela Orientação 038/2020 da 

DGS, atualizada a 12/10/2021”.  

 Em situação de pandemia esta norma poderá sofrer alterações. A sua 

equipa de saúde irá validar consigo e com as suas visitas as atualizações 

que possam existir. 

 

Unidades de Internamento 

É necessário agendar previamente as visitas através 

de email ou telefone; 

- O horário das visitas deve ser preferencialmente 

entre as 14h e as 19h30; 

- Cada utente só pode ter uma visita por dia, salvo em situações 

excecionais; 

    - O número de agendamentos, por dia, não deve exceder os 20% da 

lotação do serviço; 

- A duração da visita não deve exceder os 30 minutos; 

- É obrigatório o uso de máscara cirúrgica durante todo o período de 

visita e durante a permanência na instituição hospitalar; 

         - No acesso ao estabelecimento de prestação de cuidados de saúde, 

os visitantes aos doentes internados devem apresentar Certificado Digital 

COVID da UE válido, nos termos do Decreto Lei n.º 54-A/2021, de 25 de 

julho ou, um resultado negativo num teste para SARSCoV-2: teste rápido 

de antigénio (TRAg) de uso profissional realizado até 48 horas antes, ou 

teste PCR até 72 horas antes da visita. 
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   Indicações para a visita: 

 
- Manter o distanciamento físico entre visitas, 

utentes e profissionais de saúde;  

-Higienizar as mãos à entrada e saída do edifício 

hospitalar, da unidade de internamento e do quarto 

do doente;  

- Não permanecer no quarto durante a realização de procedimentos 

geradores de aerossóis, durante a colheita de amostras respiratórias ou 

outros exames invasivos;  

- Não interagir com outros doentes ou visitantes;   

- Não levar e/ou entregar quaisquer objetos pessoais, géneros alimentares 

ou outros produtos ao utente internado sem prévia autorização;  

- Não utilizar as instalações sanitárias dos utentes internados;   

- Abster-se de se sentar nas camas;  

-Comportar-se com urbanidade, designadamente: respeitar o sossego e 

manter o silêncio; utilizar o telemóvel apenas quando realmente 

necessário e mantê-lo no modo silêncio de modo a não incomodar os 

outros utentes;  

- Cumprir as orientações dos profissionais de saúde;  

- Não circular pelas instalações do hospital, a menos que seja necessário;  

-Informar o serviço onde realizaram visitas sempre que, nas 48 horas 

seguintes à mesma, desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-

19 ou apresentem um resultado positivo para SARS-CoV-2 num teste 

laboratorial. 
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4 | Internamento 

 Comunique à equipa de saúde qualquer 

sintoma que ocorra. 

 Exponha as suas dúvidas e sugestões. 

Somos seu parceiro/a para lhe 

proporcionarmos os melhores cuidados. 

 

 

4.1 | Preparação para a cirurgia 

 

Pré-operatório (período antes da operação) 

 Na véspera da cirurgia, o enfermeiro responsável por si transmite-lhe 

informações gerais sobre a sua cirurgia, como por exemplo: 

· Necessidade de jejum; 

· Preparação intestinal, se necessário; 

· Banho geral com produto específico fornecido pelo enfermeiro. 

  

No dia da operação 

 No dia da operação deve: 

· Permanecer em jejum até que o enfermeiro lhe dê indicações em 

contrário; 

· Tricotomia – consiste em retirar todos os pelos da região da operação; 

· Proceder à remoção de todas as próteses (dentárias, auditivas e 

oculares), assim como objetos de adorno (relógio, óculos, anéis, fios, 

piercings…) e guardá-los convenientemente de forma a evitar o seu 

desaparecimento/dano. 
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· Cuidar da sua higiene (tomar banho geral com produto específico 

fornecido pelo enfermeiro, escovar os dentes e fazer a barba). 

· Vestir apenas uma camisa que lhe será fornecida. 

 Será transportado na sua cama pelo enfermeiro e assistente 

operacional para o bloco operatório. 

  

Pós-operatório (período depois da operação) 

 Depois da operação poderá permanecer algum tempo na UCPA 

(Unidade de Cuidados Pós Anestésicos) ou na UCCI (Unidade de Cuidados 

Cirúrgicos Intermédios). 

 Estará sempre presente um enfermeiro para atender a todas as suas 

necessidades. 

 Durante este período, não se deve levantar sem a presença de um 

enfermeiro e não deve comer/beber até que seja dada indicação para tal. 

  

4.2 | Privacidade e Proteção de dados 

 Todos os profissionais do serviço de 

Cirurgia Geral garantem aos seus utentes o 

respeito pela sua privacidade e proteção de 

dados: 

- Os profissionais estão legal e eticamente 

vinculados ao sigilo profissional; 

- Os seus dados não serão usados fora do 

contexto do tratamento da sua doença, nem de outros contextos que 

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 de Cirurgia Geral faz a gestão de dados através de 

procedimentos seguros, responsáveis e auditáveis. 
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4.3 | Consentimento informado 

 O consentimento informado consiste na explicação do procedimento a 

que vai ser submetido e os riscos mais frequentes. 

 Durante o internamento no nosso serviço 

poderá ser sujeito a alguns procedimentos, 

exames de diagnóstico, tratamentos ou 

protocolos de investigação, que exigem a sua 

autorização. 

 Esclareça todas as suas dúvidas com o seu 

médico. Se concordar com o que lhe foi 

proposto, deverá assinar o consentimento 

informado. 
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5 | Alta do internamento 

 A sua alta será decidida pela equipa médica e, 

sempre que possível será informado com 

antecedência da sua data. Aconselhamos que fale com 

a sua equipa de saúde e família, no sentido de planear 

o regresso a casa. 

 Caso deseje, o serviço entrará em contacto com os seus familiares 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 unidade; 

- Proceda ao levantamento de eventuais valores ou exames que 

tenha entregue; 

- Verifique se leva consigo toda a documentação de que necessita:  

   Carta de alta médica 

   Carta de alta de enfermagem 

   Receitas 

- Solicite, caso seja necessário, a declaração de internamento (no 

secretariado clínico) ou o certificado de incapacidade 

temporária/atestado médico (declaração médica); 

- Exponha todas as dúvidas antes de sair (dieta, medicação, 

tratamentos, etc.). 

 

 A sua opinião é fundamental para a melhoria 

da qualidade dos serviços que prestamos. Como 

tal, solicitamos a sua colaboração no 

preenchimento de um questionário, onde poderá 

manifestar a sua opinião sobre a forma como foi 

cuidado/a. 
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6 | Outras informações 

 

6.1 | Direitos e Deveres do Utente 

Lei Nº15/2014, 21 de março  

1 - Direito de escolha 

 O utente tem direito de escolha dos serviços e prestadores de cuidados 

de saúde, na medida dos recursos existentes. 

 O direito à proteção da saúde é exercido tomando em consideração as 

regras de organização dos serviços de saúde. 

 

2 - Direito ao consentimento ou recusa 

 O consentimento ou a recusa da prestação dos cuidados de saúde 

devem ser declarados de forma livre e esclarecida, salvo disposição 

especial da lei. 

 O utente pode, em qualquer momento da prestação dos cuidados de 

saúde, revogar o consentimento. 

  

3 - 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. 

  

4 - Direito aos dados pessoais e proteção da vida privada 

 O utente é titular dos direitos à proteção de dados pessoais e à reserva 

da vida privada. 

 O tratamento dos dados na área da saúde deve obedecer ao disposto 
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na lei, garantindo designadamente, que os dados recolhidos são os 

adequados, pertinentes e não excessivos para as finalidades prosseguidas. 

 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. 

  

5 - Direito ao sigilo 

 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. 

  

6 - 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. 

 A informação deve ser transmitida de forma acessível, objetiva, 

completa e inteligível. 

  

7 - 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. 

 

8 - 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 
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indemnização por prejuízos sofridos. 

 As reclamações e queixas podem ser apresentadas no livro de 

reclamações, por carta, fax, e-mail ou no formulário online disponibilizado 

pela ERS, 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. 

   

9 - 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. 

  

10 - Direito dos menores e incapazes 

 A lei deve prever as condições em que os representantes legais dos 

menores e incapazes podem exercer os direitos que lhes cabem, 

designadamente o de recusarem assistência, com observância dos 

princípios constitucionais. 

  

11 - 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. 
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O utente dos serviços de saúde: 

1 - DEVE respeitar os direitos de outros utentes, e dos profissionais de 

saúde com os quais se relacione. 

2 - DEVE respeitar as regras de organização e funcionamento dos 

serviços e estabelecimentos de saúde. 

3 - DEVE colaborar com os profissionais de saúde em todos os aspetos 

relativos à sua situação. 

4 - DEVE pagar os encargos que derivem da prestação dos cuidados de 

saúde, quando for caso disso. 

 

Decreto-Lei n.º 44/2017 de 20 de abril - Artigo 4.º -A - Atendimento  

 — Em relação a utentes com um quadro clínico de gravidade e 

complexidade idênticas, deve ser dada prioridade de atendimento às 

pessoas com deficiência ou incapacidade igual ou superior a 60 %.   

— O disposto no número anterior não se aplica às situações de 

atendimento presencial ao público realizado através de marcação 

prévia. 

 

  

6.2 | Testamento vital 
 

 O Testamento Vital é um documento formal feito 

por iniciativa do cidadão, onde pode 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 a nomeação de um procurador de cuidados de saúde e tem 

uma validade de 5 anos. 

 Pode ser alterado ou revogado pelo cidadão a qualquer momento. 

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

formulário (https://servicos.min-saude.pt/utente/Info/SNS/RENTEV). 
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Deve ser preenchido e entregue no agrupamento de centros de saúde da 

sua área de residência.  

 Informe o seu médico assistente caso preencha este documento. 

 

6.3 | Portal do Utente e MySNS 

 

 

 

 

 

 O portal do utente está disponível em 

https://servicos.min.saude.pt/utente/. 

 É uma iniciativa do Ministério da Saúde, a fim de melhorar a eficácia da 

partilha de informação dentro do Serviço Nacional de Saúde. 

 O MySNS é uma aplicação móvel que 

foi criada numa perspetiva de aumentar a 

proximidade com o utente e a 

transparência dos serviços prestados. É 

possível aceder a esta aplicação de uma 

forma fácil e intuitiva através de 

dispositivos móveis. 

 

 

6.4 | App MYCHUC 

 
 O CHUC tem disponível uma aplicação de comunicação para estar mais 

próximo de si: a App MYCHUC.  

 O registo na aplicação pode ser feito através da Chave Móvel Digital ou 

do número de telemóvel e número de utente do SNS.  
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 A App MYCHUC agiliza e simplifica a comunicação consigo. Tem acesso 

ao pedido de relatórios clínicos, atestados médicos de incapacidade multi-

usos, taxas moderadoras em dívida, comprovativos de episódios e pedidos 

de reagendamento ou cancelamento de consultas, para além de poder 

visualizar os seus agendamentos e receber notificações, verificar o seu 

registo em lista de espera para consulta e/ou cirurgia, consultar o seu 

histórico no CHUC, entre muitas outras informações úteis.  

 Para descarregar a App MYCHUC aceda ao QR Code (para Android ou 

IOS) ou aceda através do link: https://my.chuc.min-saude.pt/#/register 

 

 

 

 

6.5 | Como solicitar um relatório clínico 

 O Relatório Clínico será necessário se pretender obter 

uma segunda opinião da sua condição de saúde ou para 

outros efeitos. 

 Dirija-se ao Gabinete de Informação Clínica (situado no 

piso 1 do edifício das Consultas Externas), em dias úteis das 8h30 às 13h00 

e das 14h00 às 16h30.  

 Deve fazer-se acompanhar do seu Cartão de Cidadão e preencher um 

impresso. 

 Pode também enviar o pedido através do e-mail 

informacaoclinicahg@chuc.min-saude.pt.   

 Identifique claramente a justificação do pedido e anexe a digitalização 

do requerimento, devidamente assinado conforme Cartão de Cidadão.  
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6.6 | Como solicitar uma segunda opinião médica 

 Todos os cuidados de saúde são assegurados por uma equipa 

multidisciplinar, em presença física, sob a responsabilidade do Diretor de 

Serviço e do Enfermeiro Gestor. 

 Caso pretenda obter uma segunda opinião médica, o seu médico 

responsável elabora um relatório completo da sua situação clínica, após 

solicitação do mesmo como acima descrito. 

 

6.7 | Como realizar um elogio/sugestão/reclamação 

 Todos os elogios/sugestões/reclamações têm direito de resposta, 

sendo registados no Sistema de Gestão de Reclamações e Sugestões 

(desde que identificadas com o número de Bilhete de Identidade/Cartão 

de Cidadão do reclamante).  

 Dirija-se ao Gabinete do Cidadão (piso 1) e faça uma exposição no Livro 

de Reclamações, em dias úteis, das 9h às 16h. 

 Em alternativa, pode solicitar o Livro Amarelo ao enfermeiro 

responsável do turno. 

 Pode também fazê-lo por e-mail 

(guhg@chuc.min-saude.pt), escrevendo uma carta 

dirigida ao Conselho de Administração do CHUC, ou 

utilizar a plataforma da Entidade Reguladora da 

Saúde (ERS – https://www.ers. pt/). 
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