
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa equipa é constituída por 

médicos, enfermeiros, assistentes 

operacionais e assistentes técnicos. 

Com a equipa colaboram outros 

profissionais para garantirmos 

cuidados de qualidade: nutricionistas, 

assistentes sociais, entre outros.  

Neste folheto encontra alguma dicas 

e informações práticas para facilitar o 

seu dia-a-dia. 

Durante o internamento, exponha as 

suas dúvidas e solicite o apoio dos 

profissionais e serviços do nosso 

hospital. 

A equipa de Enfermagem do serviço 

de Cirurgia Geral – Enfermaria A e B, 

está ao seu dispor. 
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Serviço de Cirurgia Geral 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

Hospitais da Universidade de Coimbra 

 

Endereço eletrónico 

cirurgia3@chuc.min-saude.pt 

 

Endereço do site  

https://www.chuc.min-saude.pt/  

 

Endereço postal 

Praceta Prof. Mota Pinto, 3004-561 Coimbra 

 

Telefones 

Enfermaria A 239 400 626  

Enfermaria B 239 400 627 

 

 

 

 

Encontre mais informações no site: 

https://eportugal.gov.pt/pt/cidadaos/cuidador-informal 
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O que é um cuidador informal? 

 Qualquer pessoa que cuida, gratuitamente, 

de um familiar ou amigo devido a uma 

doença, incapacidade, problema de saúde 

mental ou dependência.  

 Cuidar de alguém pode ser muito 

gratificante, mas também pode ser difícil, 

desgastante e solitário. 

Como podemos ajudar? 

 Garantimos uma avaliação global dos 

nossos utentes internados e seus cuidadores. 

 A equipa de Enfermagem poderá ajudá-lo a 

lidar com os desafios de cada dia. Estamos 

disponíveis para o capacitar a ser melhor 

cuidador. 

 Sempre que necessário, podemos pedir 

ajuda dos serviços de apoio, nomeadamente: 

- Unidade de Nutrição e Dietética; 

- Serviço Social; 

- Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa; 

- Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em 

Cuidados Paliativos; 

- Serviço de Medicina Física e Reabilitação; 

- Unidade de Psicologia Clínica. 

 

 

 

 

5 PASSOS PARA CUIDAR DE SI 

1 | Procure ajuda 

Fazer tudo sozinho pode conduzi-lo à exaustão. 

Procure ajuda da família e amigos. 

2 | Conheça os recursos da comunidade 

Informe-se sobre os apoios, serviços e 

associações existentes na comunidade, que 

podem ajudá-lo nos cuidados do dia-a-dia. 

3 | Aprenda ao longo do tempo 

À medida que a doença vai progredindo, pode 

ser necessário aprender e adaptar-se a novos 

desafios que vão surgindo. 

4 | Cuide de si 

Identifique sinais de alerta: isolamento social, 

negação da doença, insónias, irritabilidade, 

entre outros. 

Reserve algum tempo do dia para cuidar de si. 

Exponha as suas dúvidas/preocupações. 

5 | Mantenha as suas atividades 

Manter atividades que lhe dão prazer (ex: ler, 

caminhar, etc.) vai ajudá-lo a ser um melhor 

cuidador. 

 

Direitos dos cuidadores 

O Estatuto do Cuidador Informal foi aprovado 

em 2019 (Lei nº 100/2019 de 6 de setembro 

de 2019). 

 
 

Associações de apoio 

Associação Nacional de Cuidadores Informais 
212 268 730 
ancuidadoresinformais@gmail.com 

 

Alzheimer Portugal 
213 610 465 
informarmais@alzheimerportugal.org 
 

Cuidadores 
800 242 252 
geral@cuidadores.pt 

 
Liga Portuguesa Contra o Cancro 
Núcleo Regional do Centro 

239 487 490 
nucleocentro@ligacontracancro.pt 

 
Associação Portuguesa de Ostomizados 

21 859 60 54 
informacoes@apostomizados.pt 

 


