
 

Serviço de Cirurgia Geral 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

Hospitais da Universidade de Coimbra 

 

Endereço postal 

Praceta Prof. Mota Pinto, 3004-561 Coimbra 

 

Telefones 

239 400 529 (2º piso) / 239 400 528 (3º piso) 

 

Endereço eletrónico 

cirurgia3@chuc.min-saude.pt (2º piso) 

cextcir2@chuc.min-saude.pt (3º piso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como chegar ao nosso serviço? 

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 

Mensagem de boas-vindas 

Seja bem-vindo ao serviço de Cirurgia 

Geral do Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra (CHUC). 

Toda a equipa que aqui trabalha vai 

procurar prestar-lhe os melhores 

cuidados. 

Neste guia, pode encontrar indicações 

práticas para uma melhor utilização dos 

nossos serviços no dia da sua consulta. 

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, 

anestesiologistas, assistentes sociais, 

entre outros. Poderá solicitar o apoio de 

outros profissionais. 

Diretor de Serviço 

Prof. Doutor José Guilherme Tralhão 

Coordenador da Consulta Externa 

Dr. Fernando Manata 

Enfermeiros Gestores 

Enf. Fernando Sousa 

Enf. Virginia Abreu 
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Referenciação 

→ Poderá ser referenciado por 

outro hospital, médico de família ou 

médico/enfermeiro de outro serviço. 

Marcação de consultas 

A convocatória de consulta é feita: 

→ Via correio postal, com identificação 

da consulta, dia, hora e local; 

→ Por SMS, sempre que faculte um 
número de telemóvel. 

→ Através de telefonema, principalmente 
em caso de remarcação. 

Se não puder comparecer na consulta, 
solicite a sua remarcação com pelo 
menos 5 dias de antecedência. 

Caso falte à consulta, deve apresentar 

uma justificação válida até 7 dias após a 

mesma, para que lhe seja remarcada nova 

consulta. 

Localização e Horários  
A Consulta externa situa-se no 

piso 2 e 3. Funciona dentro do horário: 
→ Consultas: 8h00-17h00 

→ Secretariado piso 2: 8h30-16h00 

→ Secretariado piso 3: 8h00-15h30 

→ Enfermagem: 8h00-16h00 

 

 

 

Informações úteis 

→ Na primeira vinda à Consulta de Cirurgia 
Geral, chegue 30 minutos antes da hora 
agendada, para que possa tratar do cartão de 
utente na Consulta Externa Geral (piso -1). 

→ Em seguida, dirija-se ao Secretariado da 

Consulta Externa de Cirurgia Geral, no piso 2 

ou 3, conforme convocatória. 

→ Se optar por vir acompanhado, faça-o com 

uma pessoa apenas. 

→ Evite falar alto. 

→ Permaneça na sala de espera até ser 

chamado para a consulta. 

→ Não é permitida a captação de imagens ou 

vídeo dentro do serviço. 

→ Sempre que os seus dados pessoais se 

alterarem, solicitamos que os atualize no 

Secretariado da Consulta. 

 

 

Elogios, sugestões e 
reclamações  

→Pode apresentar elogios, sugestões ou 

reclamações: 

- Presencialmente, no Gabinete do Cidadão 

(Piso 0); 

- Via postal ou correio eletrónico 

(gutente@chuc.min-saude.pt). 

 

→ A sua opinião é fundamental para a 

melhoria da qualidade dos nossos serviços. 

Como tal, solicitamos a sua colaboração no 

preenchimento de um questionário, onde 

poderá manifestar a sua opinião sobre a 

forma como foi cuidado/a. 

Outras informações 

→ Consulte o nosso quadro informativo e 

encontre mais informações sobre direitos e 

deveres do utente, testamento vital, carteira 

de serviços, entre outros. 

→ No piso 0, dispõe de uma loja (com jornais, 
revistas, etc), caixa multibanco, telefone 
público e o Espaço Cidadão - Utente. O bar 
situa-se no piso -1. 

 




