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SERVIÇO DE NEFROLOGIA 
 
O Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC) resultou da fusão dos Serviços de 
Nefrologia dos anteriores Hospitais da Universidade de 
Coimbra (HUC) e do Hospital Geral do Centro Hospitalar de 
Coimbra (HG). É o maior Serviço de Nefrologia do país em 
movimento assistencial de várias valências, entre elas o 
internamento. 
 
 
 

 DIRETOR DO SERVIÇO – Prof. Doutor Rui Alves  
 COORDENADOR RESPONSÁVEL PELO SETOR DO 

INTERNAMENTO – Dr. Luís Freitas 
 ENFERMEIRO CHEFE – Enf. Fernando Mata 
 

 
 
 
 
 
Os profissionais de saúde da unidade de internamento 
desejam-lhe as boas vindas, garantindo que tudo farão para 
que tenha uma boa estadia, com cuidados de qualidade. 
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 INTERNAMENTO 

 
 A sua admissão no internamento do Serviço de 

Nefrologia pode ser feita das seguintes formas: via 

urgência, via consulta externa ou de forma 

programada. 

 

 O internamento está dotado de vários quartos, com um 

número variável de camas. 

 

 Durante o período de internamento, a informação 

clínica ser-lhe-á prestada pelo seu médico assistente. 

Deverá indicar o nome da pessoa de referência que 

poderá também receber informações sobre a sua 

situação clínica (na impossibilidade de o fazer será o 

familiar direto/cuidador). 

 

 O seu médico assistente fará o atendimento presencial 

da pessoa de referência entre as 11h e as 12h30, com 

marcação no secretariado (a hora de atendimento 

poderá variar de acordo com a disponibilidade 

assistencial do médico). 

 

 Informações clínicas telefónicas só em circunstâncias 

excecionais após autorização do utente – o contacto é 

feito para o secretariado clínico do internamento, que 

regista o nome e telefone do interlocutor – o médico  

 



 
 
 

 INTERNAMENTO 
 

assistente devolverá a chamada entre as 11h e as 

12h30.  

 

 O contacto com a equipa de enfermagem pode ser 

feito presencialmente pela pessoa de referência ou 

através do telefone do internamento (após autorização 

do utente), entre as 11h e as 18h. 

 

 O Serviço de Nefrologia não se responsabiliza por 

eventuais extravios ou danos dos seus objetos 

pessoais/valores. 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 

O QUE DEVE TRAZER  

 

 Cartão de utente do CHUC 

 Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade 

 Exames complementares de diagnóstico realizados 

recentemente (análises, radiografias, TAC, 

ecografias….) 

 Lista da medicação que toma habitualmente 

 Artigos adequados ao internamento (pijamas, roupão, 

roupa interior, chinelos e artigos de higiene pessoal) 

 

O QUE NÃO DEVE TRAZER  

 
 Alimentos e/ou bebidas – a dieta faz parte do seu 

tratamento 

 Objetos de valor (joias, dinheiro, computadores….) 

 Tabaco – além de ser prejudicial à saúde é proibido 

fumar dentro do perímetro do hospital 

 

 
Nota – o serviço dispõe de um cofre onde poderemos guardar 

temporariamente os seus valores (devidamente identificados e 

documentados de acordo com o Regulamento de Espólio da Instituição). 

 

 



 
 
 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES 

 

 

 

 

 

 
 Poderá haver qualquer alteração a estes horários por 

motivos organizacionais. 

 Deve fazer as suas refeições na sala de estar/refeitório 

sempre que o seu estado de saúde o permita. 

 Deve cumprir a dieta prescrita, pois está de acordo 

com as indicações do seu médico. 

 Caso tenha alguma intolerância alimentar ou siga um 

regime alimentar especial deve informar a sua equipa 

de saúde. 

 Sempre que os seus familiares/amigos pretendam 

trazer produtos alimentares, devem informar-se junto 

da equipa de enfermagem ou do seu médico, quais são 

as suas restrições alimentares. 

 

 

 

Pequeno-almoço – 8h15 
Meio da manhã – 10h00/10h30 
Almoço – 12h15 
Lanche – 16h00/17h00 
Jantar – 19h00/20h30 
Ceia – 21h30 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 

SERVIÇO SOCIAL 

 

O Serviço de Nefrologia conta com o apoio do Serviço Social. 

Poderá contactar a assistente social solicitando a sua presença 

junto da equipa de enfermagem, ou dirigindo-se ao gabinete 

do Serviço Social (situado no Piso 9, no hall dos elevadores). 

 

 

 

 

 

 
ASSSTÊNCIA ESPIRITUAL E RELIGIOSA 

 

 No piso 0, em frente aos elevadores, situa-se um 

espaço ecuménico. 

 Caso a sua situação de saúde não permita ausências do 

internamento, o Hospital disponibiliza os serviços de 

um capelão, bem como de um Assistente Espiritual de 

outras crenças religiosas.  

 

 

 

 

Horário de Atendimento – das 8h30h às 16h30, de segunda a 

sexta-feira. 

Contacto telefónico – 239 400 568, extensão 15505 ou 

234 400 400, extensão 15505 

 



 
 
 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 

BARBEIRO 

 
 O serviço de Nefrologia é visitado pelo barbeiro todas 

as quartas-feiras. 

 

CABELEIREIRO  

 

 O salão de cabeleireiro do hospital situa-se no Piso 0, 

atrás dos elevadores. Funciona de segunda a sexta-

feira entre as 8h e as 18h e aos sábados entre as 8h e 

as 13h. Encerra ao domingo. 

 

BAZAR 

 
 Localizado no Piso 0, à entrada do edifício central, 

funciona de segunda a sexta-feira entre as 8h e as 

19h30. Aos sábados entre as 9h e as 19h e aos 

domingos e feriados das 9h às 13h e das 14h às 19h. 
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VISITAS 

 
As visitas hospitalares são, na sua generalidade, uma fonte de 

energia para a recuperação dos doentes internados, uma vez 

que têm um papel importante no apoio afetivo e psicológico 

dos mesmos. É, no entanto, necessário respeitar algumas 

normas. 

 

 

SR. VISITANTE 

 Só podem permanecer 2 pessoas de cada vez junto do 

utente. 

 A permissão das visitas estará sempre condicionada às 

condições clínicas do utente. 

  Lave sempre as mãos antes e depois da visita. 

 Respeite a privacidade dos utentes. 

 São interditas as visitas de crianças com idade inferior a 

10 anos. 

 Circule com tranquilidade e fale em tom de voz baixo, 

para não perturbar os utentes. 

 Não invada as zonas de acesso reservado a pessoal 

hospitalar. 

 Não se sente nem coloque objetos na cama do utente. 

 Respeite as indicações dos profissionais de saúde. 

 

Para mais informações, consulte o regulamento de 

acompanhantes e visitas do CHUC. 

HORÁRIO DE VISITAS 
14H30 às 20h00 



 
 
 

PREPARAÇÃO DA ALTA 

 
NO INÍCIO DO INTERNAMENTO 

Tão cedo quanto possível, deverá fornecer à equipa de 

enfermagem algumas informações: 

 Contactos telefónicos 

 Hábitos, alergias, preferências pessoais 

 Se vive sozinho ou com alguém 

 Se tem apoio de terceiros ou de alguma instituição 

quando necessário 

 Condição social e se necessidade de apoio 

 

AO CUIDADOR 

 Se vai ajudar a cuidar do seu familiar no domicílio, 

deverá manifestar esta vontade junto da equipa de 

enfermagem. 

 A fim de manter os laços afetivos, aprender e colaborar 

na prestação de cuidados, poderá permanecer junto do 

utente ao longo do dia. 

 Para mais informações sobre os termos de 

acompanhamento a utente internado, consulte 

regulamento de acompanhantes e visitas do CHUC. 

 

Aquando da alta, deverá levar consigo a nota de alta médica e 

de enfermagem, assim como outros documentos de que 

poderá necessitar (atestado de incapacidade temporária, 

declaração de internamento, receitas médicas). 
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CONTACTOS ÚTEIS 

 

 

 

 

ENFERMARIA – 239 400 643; 239 400 400, ext – 10501 

SECRETARIADO CLÍNICO – 239 400 400, ext – 15510 

ASSISTENTE SOCIAL – 239 400 400, ext - 15505 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDICO RESPONSÁVEL_______________________ 

 

ENFERMEIRO_______________________________ 
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