
 

ACOLHIMENTO DA 

PESSOA E FAMÍLIA 

Recursos do Hospital 

Quiosque: 8h às 19h30m de 2ª a 6ª feira, 

sábados das 9h30m às 19h e domingos e feria-

dos das 9h30m às 13h e das 14h às 19h (rés-

do-chão); 

Bar: 8h às 20h de 2ª a 6ª feira; sábados, 

domingos e feriados das 12h às 20h  

(piso -1); 

Multibanco: piso -1 e rés-do-chão; 

Cabeleireiro: 8h às 18h de 2ª a 6ª feira e aos 

sábados das 8h às 13h (rés-do-chão); 

Capela: 8h às 18h30m (rés-do-chão): 

Missa de 2ª feira a sábado: 17h15m; 

Missa aos domingos e feriados: 11h e 17h15m; 

Terço diário: 16h45m. 

 

 

Caso necessite de expor a sua opinião sobre os 

serviços recebidos, poderá dirigir-se ao Gabi-

nete do Cidadão situado no rés-do-chão, 

durante os dias úteis das 9h às 17h. 

 

 

O hospital dispõe de uma rede de telefones de 

moedas e credifone em todos os pisos. 
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Serviço de Ginecologia 
Polo HUC—CHUC 

CONTACTOS 

Geral: 239 400 400 

Serviço: 239 400 636 (9h—20h) 

Email: enfermeirasginc@chuc.min-saude.pt 



Telemóvel: pode utilizá-lo das 9h às 21h, sempre com som 

discreto. Fora deste intervalo de tempo deve retirar o som 

do mesmo ou desligá-lo.  

 

Valores Pessoais: Apenas deve guardar consigo os 

objetos pessoais estritamente necessários. O serviço não 

se responsabiliza por qualquer desaparecimento dos 

seus objetos pessoais. Informe-se com o enfermeiro res-

ponsável pelo acolhimento. 

Não deve trazer para o internamento: flores/plantas e 

televisores. 

No primeiro dia de internamento: Deve comunicar ao 

enfermeiro o nome e o contacto telefónico de um familiar ou 

amigo (pessoa de referência) com o qual possamos falar 

sobre a sua situação clínica. 

Durante o  internamento, sempre que desejar ausentar-

se da enfermaria deve comunicar ao enfermeiro. 

Dia Anterior à Cirurgia, deve:  

Ingerir apenas os alimentos fornecidos no serviço; 

Remover verniz; 

Tomar banho antes de se deitar (com o produto indica-

do pelo enfermeiro); 

Manter-se em jejum a partir das 0h. 

Equipa de Saúde: é constituída pela equipa médi-

ca, equipa de enfermagem, assistentes operacio-

nais e secretária clínica. 

 

Quarto: dispõe de uma cama, mesa-de-cabeceira 

que inclui a mesa de refeição, campainha, luz indivi-

dual de cabeceira, um cacifo e uma casa de banho. 

 

Alimentação: as refeições são distribuídas segundo 

o respectivo horário: 

Pequeno-almoço: 8h30m-9h30m; 

Almoço: 12h30m-13h; 

Lanche: 16h-17h; 

Jantar: 19h-20h. 

Diariamente é fornecida uma garrafa de 1,5l de 

água durante a manhã. 

 

Roupa: deve ter a roupa pessoal necessária para 

uso durante o internamento, com exceção de toa-

lhas. Se necessitar de camisas de dormir e/ou rou-

pão solicite junto dos profissionais.   

 

 

Produtos de Higiene Pessoal: deve ter gel de 

banho, champô, escova e pasta de dentes, escova/

pente. 

Dia da Cirurgia, deve: 

Retirar próteses dentárias e adornos (anéis, brincos, 

fios, pulseiras, relógio, lentes de contacto, piercings) e 

guardá-los à sua responsabilidade; 

Tomar banho, sem molhar a cabeça, com um produto 

indicado pelo enfermeiro; 

Realizar uma adequada higiene oral; 

Vestir uma camisa do hospital com a abertura virada 

para as costas, sem a apertar; 

Deixar na mesa de cabeceira o pijama/camisa de dor-

mir, cuecas para vestir oportunamente. 

 

Dia da Alta: antes de sair do serviço deve comunicar 

ao enfermeiro. 

 

Visitas: o horário é das 14:30 às 20h (no máximo duas 

visitas por doente). 

 

 

As informações médicas: são dadas aos familiares 

pela equipa médica às 4ª e 6ª feiras das 12h às 13h, 

mediante disponibilidade.  

 

 

Pode solicitar o apoio do Serviço Social e da Unidade 

Nutrição e Dietética ao enfermeiro. 


