
 
 
  

           Centro de Referência Coagulopatias Congénitas  

(Polo HUC) 

 
 

Guia de Funcionamento 
 
 

                                                      
Ao elaborar este guia pretendemos: Informar sobre o funcionamento do 
serviço de forma a compreender a sua dinâmica. Salientar aspetos 
orientadores que pensamos essenciais para que se sinta confortável. Horário e 
funcionamento das Consultas e Hospital de Dia. Se tiver alguma dúvida solicite 
toda a ajuda e o esclarecimento que considerar pertinente. A equipa de 
Enfermagem terá todo o prazer em ajudar 
 
 

 
 
 

Contactos Úteis: 

CHUC:239 400 400                                                                                                                                          Diretor do Serviço: Dr. Jorge Tomaz 

Extensão 12612                                                                                                                                                Coordenador do Centro: Dr. Ramon Salvado  
                                                                                                                                                                                                                
Enfermeiras: Ana Ângelo 

ssmtsechemostase@chuc.min-saude.p                                                                                                                                   Goreti Navega       
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Centro de Referência Coagulopatias Congénitas 

 
O Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas (CRCC) é parte 
constituinte do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do CHUC . 
Integra dois polos distintos: polo HUC direcionado a adultos e o 
pólo HP, no Hospital Pediátrico, a crianças e adolescentes até à 
idade dos 18 anos. 
No pólo HUC funciona diariamente das 9h- 16h no Hospital Dia do 
Serviço de Sangue e Medicina Transfusional (SSMT), no piso  rés do 
chão.  A entrada faz-se pela consulta externa, piso -1. No período 
compreendido entre as 16h e as 8 horas deve recorrer ao Serviço de 
Urgência do polo HUC ou contactar telefonicamente para o número, 
239400400, extensão 12525. 
Um médico Imunohemoterapeuta e enfermeira estão de serviço 24horas 
por dia. 

 
O CRCC está organizado em unidades clinico-laboratoriais com equipas 
multidisciplinares sob a responsabilidade de médico 
Imunohemoterapeuta, Dr. Ramon Salvado. 
 
Presta assistência hospitalar, integrado na rede hospitalar de 
cuidados diferenciados do Serviço Nacional de Saúde.  
 
Integra um conjunto de profissionais, instalações e recursos que 
permitem a prestação de serviços de saúde especializados, no âmbito da 
promoção, prevenção e tratamentos de saúde à população com 
Coagulopatias Congénitas, respondendo às necessidades de cuidados 
de saúde da população local, regional e nacional. 

 
Outro domínio de prestação de serviços reside na vertente de 
docência e investigação na área das Coagulopatias Congénitas. 
O Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas é uma 
referência a nível nacional e internacional, no acompanhamento da 
pessoa com coagulopatia congénita. 

 
. 

 

CONSULTA EXTERNA 
 

A Consulta Externa de Imunohemoterapia proporciona cuidados de saúde 
programados a pessoas com Coagulopatias Congénitas. 

 
À chegada ao serviço, o utente deve retirar uma senha e dirigir-se ao 
secretariado para validar a sua marcação, sendo depois encaminhado 
para a sala de espera onde aguardará até ser chamado pela enfermagem 
para a realização de analises clinicas e posteriormente para a consulta. 

Não necessita de vir em jejum, salvo se for avisado pelo médico ou 
enfermagem. 

• Embora esteja estabelecido um período de atendimento para cada 
pessoa, é muito importante que compreenda que, por vezes, surgem 
situações imprevisíveis, pelo que apelamos à sua tolerância quando 
surgirem atrasos no seu atendimento. 

 
AGENDAMENTO 

 
• Poderá ser referenciado para esta consulta a pedido do médico de 
família ou médico assistente da rede de referenciação do CHUC; 

• A primeira consulta deve ser marcada pelo seu médico assistente 
através do sistema “Consulta a Tempo e Horas”, ou através de pedido 
em papel enviado à Consulta Externa do CHUC; 

• A convocatória para a primeira consulta é feita por carta, onde está 
identificada a consulta, o médico, o dia, a hora e o local da consulta. É 
ainda emitido um lembrete no dia anterior à consulta, por SMS. Sempre 
que possível, verifique a sua morada e número de telemóvel, junto do 
secretariado; 

• As consultas, são médicas e de enfermagem, presenciais e não 
presenciais. 

 
ATENDIMENTO 
• Na primeira vinda à Consulta Externa de Coagulopatias Congénitas, 
garanta que vem 30 minutos antes da consulta. 

• À chegada ao Serviço, o utente deve dirigir-se ao secretariado para 
validar a sua marcação, sendo depois encaminhado para a sala de espera 

onde aguardará até ser chamado pelo profissional de saúde. 
 



  

 

 
HOSPITAL DE DIA 

 
No Hospital de Dia são proporcionados cuidados de saúde 
programados, a pessoas com Coagulopatias Congénitas, em regime 
de ambulatório, entre as 9 horas e as 16 horas. 
É na consulta que o médico vai decidir se faz ou não tratamento. 

 
 

AGENDAMENTO 

 
• Os exames/tratamentos de Hospital de Dia são marcados 
antecipadamente, com atribuição de data e hora, de acordo com a sua 
disponibilidade e a do serviço. Pode ser convocado via telefónica ou por 
carta. Verifique se a sua morada e contactos telefónicos estão corretos 
junto do secretariado; 

 
• Não falte sem avisar previamente, pois está a comprometer o 
atendimento de outra pessoa.  

 
• Ponderar acrescentar: Se não puder comparecer na consulta, solicite 
antecipadamente a remarcação para o correio electrónico 
ssmtsechemostasechuc.min-saude.pt ou telefone 239400400 extensão 
12612. 

 
• Ponderar acrescentar: Caso falte à consulta, deve apresentar uma 
justificação válida até 7 dias após a mesma, para que lhe seja 
remarcada nova consulta. 

 
• Nunca se esqueça do seu documento de identificação do hospital, 
onde se encontra registado o seu agendamento. 

 
 

INFORMAÇÃO CLÍNICA 
 

A informação clínica ser-lhe-á prestada pelo seu médico assistente, 

com entrega do relatório do procedimento. Outros membros da equipa 

de saúde poderão também dar-lhe indicações. Se envolver uma terceira 

pessoa para qualquer questão, indique uma só pessoa, da família ou 

amigo, com quem a equipa possa comunicar preferencialmente. 

 
 

COMO FAZER UM ELOGIO/SUGESTÃO/RECLAMAÇÃO? 

 

 Se pretende fazer um elogio/sugestão/reclamação com encaminhamento 

para a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) deve dirigir-se ao Gabinete 

do Cidadão e fazer exposição no Livro de Reclamações, de segunda a 

sexta- feira, das 9h00 às 16h00. 

 

 Pode também fazê-lo através do email (Polo HUC - 
gutente@chuc.min- saude.pt, escrever uma carta dirigida ao 
Conselho de Administração do CHUC, ou utilizar a Plataforma 
eletrónica da ERS (https://www.ers.pt/). 

 
  

 Todos os elogios/sugestões/ têm direito de resposta, sendo 
registadas no Sistema de Gestão de Reclamações e Sugestões 
(desde que identificadas com o número de Cartão de Cidadão do 
reclamante). 

 

 Para fazer uma sugestão, poderá utilizar a Caixa de Sugestões 
disponível nas unidades, que será analisada apenas internamente, 
uma vez que tem como propósito melhorar a assistência realizada 
no serviço. 

 

 Caso não esteja satisfeito com o seu médico assistente e 
pretender a sua substituição, pode solicitá-lo à Direção do Serviço 
através da secretária clínica. 

mailto:gutente@chuc.min-
http://www.ers.pt/)


  

Justificação do pedido, anexando a digitalização do 
requerimento devidamente assinado conforme Cartão de 
Cidadão. 

 

2. TESTAMENTO VITAL 
 

É um documento formal feito por iniciativa do cidadão, onde é possível 
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 ainda a nomeação de um procurador de 
cuidados de saúde e pode ser alterado ou revogado pelo cidadão a 
qualquer momento. Tem uma validade de cinco anos. 
Pode ser acedido através do Portal do Utente, onde é descarregado o 

formulário (https://servicos.min-saude.pt/utente/Info/SNS/RENTEV). Deve 

ser preenchido e entregue no agrupamento de centros de saúde da sua 

área de residência. Caso tenha preenchido este documento, deve 

informar o seu médico assistente sobre a sua existência. 

 

 

3. COMO POSSO SOLICITAR UM RELATÓRIO CLÍNICO? 
 

Polo HUC 
 Deve dirigir-se ao setor de Relatórios Clínicos (situado no piso 0), 

de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h00 e das 14h00 às 
16h30 , onde preencherá um impresso devendo fazer-se 
acompanhar do seu Cartão de Cidadão. 

 Pode também enviar o pedido por e-mail 
(relatoriosclinicos@chuc.min-saude.pt), identificando 
claramente a 

 
 

4. PORTAL DO UTENTE 

 
O Ministério da Saúde está a desenvolver iniciativas ao nível do “eSaúde” 
com o objetivo de aumentar a eficácia na partilha de informação dentro do 
Serviço Nacional de Saúde. 
O Portal do Utente insere-se no Registo de Saúde Eletrónico que irá 
incluir no futuro outros serviços para o utente, disponíveis através de um 
clique neste Portal. 
O Portal do Utente está disponível ao público desde maio de 2012 em 
https://servicos.min-saude.pt/utente/. Neste contexto, convidam-se todos 
os utentes do Centro de Referência a fazerem o seu registo no Portal do 
Utente. 

 

 

5. APOIO/SERVIÇO DE TRADUÇÃO 
 

 O Centro de Coagulopatias Congénitas disponibiliza um apoio 
de tradução que, sempre que necessário, o coloca em 
contacto por 

telefone com um tradutor a fim de facilitar a comunicação com 
os profissionais do Hospital. Para isso, deverá contactar a Linha 
SOS Imigrante (808 257 257 ou 218 106 191) e aceder ao 
Serviço de Tradução Telefónica. 

 
Toda a pessoa com deficiência (auditiva, visual ou outra) ou com 
dificuldades de comunicação, deverá solicitar apoio junto do profissional 
de saúde. 



  

 
 

6. PRESENÇA DE ESTUDANTES 
 

 O CHUC, enquanto hospital universitário, colabora no processo de 
ensino de vários grupos de profissionais de saúde. Por este 
motivo, pode ser pedida a sua autorização para que um estudante 
acompanhe o profissional de saúde. 

  Os estudantes estão apenas envolvidos na aprendizagem e 
não na tomada de decisões. 

 Os cuidados de saúde são sempre da responsabilidade do 

profissional em questão, mas se não se sentir confortável, tem o 

direito de recusar a presença destes estudantes na sua 

consulta/exame/intervenção 

 
 
 

RECOMENDAÇÕES 

 Prevenção da infeção: Deve lavar ou desinfetar as mãos com 
as substâncias disponíveis e de acordo com as instruções 
afixadas, de forma a evitar a propagação de doenças. Não se 
esqueça que está num ambiente hospitalar; 

 
 Acompanhantes: O acompanhamento por uma pessoa significativa é 

fundamental, contudo a sua permanência em Hospital de Dia aumenta o 

risco de infeção e a probabilidade de erro, pelo que agradecemos 

que aguarde na sala de espera. Em situações de tratamento a pessoas 

portadoras de incapacidade ou com fragilidade emocional, comunique ao 

profissional de saúde. 

 Objetos de uso pessoal: Traga apenas os objetos de uso 
pessoal indispensáveis à sua permanência. Poderá trazer artigos 
para ocupação do seu tempo de permanência. Poderá utilizar o 
telemóvel ou outros meios audiovisuais, contudo apelamos a que 
minimize o ruído (telefone em modo silencioso), a fim de manter 
um ambiente tranquilo 

 
 Alimentação: Se o seu tratamento se prolongar durante o 

período de almoço, em regime de hospital de dia será assegurada 
uma refeição. Se desejar, poderá trazer o seu lanche de acordo 
com o seu regime alimentar, assim como a sua água. 

 
 Declarações de presença: Deve dirigir-se ao secretariado do 

Centro Coagulopatias e solicitar a declaração de presença para 
si/acompanhante. 

 
 WI-FI: O serviço possui uma rede WI-FI aberta e disponível 

para utilização dos utentes: no polo HUC selecionar 
“whucfree”. 

 

Contacto telefónico: Sempre que necessitar poderá contactar o 
secretariado, através do acesso telefónico direto no horário de 
funcionamento do Hospital de Dia (8h30 às 16h30) ou através do e-mail 
ssmtsechemostase@chuc.min-saude.pt 



  

DIREITOS E DEVERES DO DOENTE 

1. Direito de Escolha 

 O Utente tem direito de escolha dos serviços e prestadores de 

cuidados de saúde, na medida dos recursos existentes 

2. Direito ao consentimento e 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 

que necessita 

 O Utente tem direito á 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 pessoais e à reserva 

da vida privada 

 O tratamento dos dados na área da saúde deve obedecer ao 

disposto 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 deforma 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 indeminização 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 defendem 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 

 
 

Deveres dos Utentes 

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

 

 
TRANSPORTES 

 
COMO CHEGAR AOS HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
(HUC) 
De 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 ”. 
De Comboio: Sair em Coimbra-B 
De Autocarro (SMTUC): Apanhar qualquer dos autocarros 
para o HUC: o Linha 35 (Hospitais UC) 
o Linha 29 (Hospitais UC) 
o Linha 7 (Tovim) 

 

 

 
CONTACTOS ÚTEIS: 
Rede de transporte dos SMTUC (239 801 100) 
Rede de comboios CP ( 707 210 220) 
Rede Taxi Politaxis (239 499 090) 

FICHA TÉCNICA 
Edição, propriedade, textos e fotografias: Centro de referência de 
Coagulopatias Congénitas pólo HUC –CHUC. 




