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Esperamos ter contribuído para o esclarecer minimizando desta 

forma, as suas preocupações relativamente ao internamento. 

 

Caro utente, tem direito a uma 2ª opinião sobre a sua situação de 

saúde. Informe-se no Secretariado Clínico do Serviço. 
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INFORMAÇÕES: 

 

O Serviço de Gastrenterologia da Unidade Local de Saúde de 

Castelo Branco – Hospital Amato Lusitano encontra-se certificado, 

desde 23 de Maio de 2006, pela SGS ICS, empresa externa que 

verificou estarem cumpridos os requisitos da norma ISO 9001:2008 

(Sistema de Gestão da Qualidade). 

Foi o primeiro Serviço do género a ser certificado no nosso país. 

Actualmente encontra-se em processo de Acreditação pelo 

Departamento da Qualidade na Saúde, da DGS. 

 

 

DIRECTOR DO SERVIÇO: 

Dr. António José Duarte Banhudo 

 

ENFERMEIRO CHEFE: 

Enfermeiro João Carlos Lourenço Nunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pelas enfermeiras: 

Idalina Ivo 

Isabel Costa 

Otília Caniça 

 

Castelo Branco 
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QUANDO TIVER ALTA 

Antes de abandonar o serviço, deverá: 

 

� Esclarecer todas as duvidas com o médico e/ou o 

enfermeiro. 

� Certificar-se de que não deixa esquecido nenhum dos seus 

objectos pessoais. 

� Verificar se possui toda a documentação (receitas, marcação 

de consulta, nota de alta, atestado de incapacidade 

temporária). 

� Dar  a devida atenção a todas as recomendações que lhe 

forem feitas. 

� Se possível, traga um familiar próximo para que ele ouça as 

indicações que lhe vão ser dadas. 

 

Se desejar abandonar o serviço sem acordo do seu médico 

assistente, pode faze-lo, assumindo toda a responsabilidade por 

esse acto (após assinatura do termo de responsabilidade). 

 

 

 

Caro utente 

 

Oferecemos-lhe o presente Guia para que possa conhecer melhor o 

funcionamento do nosso serviço, saber os meios e a organização 

de que dispomos para o servir. 

 

É nosso desejo ajudar a esclarecer todas as dúvidas que possa ter 

em relação ao serviço e à sua situação clínica. 

 

As suas opiniões  e sugestões são importantes para o podermos 

servir cada vez melhor. 

 

 

 

Queremos ajudá-lo(a) 

 

Colabore connosco! 
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APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

É constituído por: 

 

� Unidade de técnicas onde são realizados vários exames 

como endoscopias altas, colonoscopias, ecografias, etc... 

 

� Internamento com quatro enfermarias e uma unidade 

cuidados intermédios (UCIG). 

 

Ficará internado na enfermaria ou UCIG dependendo da sua 

situação clínica. 

 

Na enfermaria onde estiver internado terá um armário e uma 

mesinha de cabeceira para arrumar os seus objectos pessoais e 

roupas. A sala de refeições dispõe de televisão. 

 

Durante o internamento só deve ausentar-se do serviço após 

informar o enfermeiro responsável. 

 

 

 

Os utentes devem: 

 

� Ser os primeiros responsáveis pela sua própria saúde, 

individual e colectiva, tendo o dever de a defender e a 

promover; 

� Respeitar os direitos dos outros utentes; 

� Observar as regras sobre a organização e o funcionamento 

dos serviços e estabelecimentos; 

� Colaborar com os profissionais de saúde em relação à sua 

própria situação de saúde, 

� Utiliza os serviços de acordo com as regras estabelecidas, 

� Pagar os encargos que derivem da prestação dos cuidados 

de saúde, quando for caso disso. 
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DIREITOS E DEVERES DOS UTENTES 

Lei de bases da saúde (Lei nº 48/90, de 24 de Agosto) 

 

Os utentes têm direito a: 

 

� Decidir receber ou recusar a prestação de cuidados que lhes 

é proposta, salvo disposição especial da lei; 

� Ser tratados com privacidade e respeito; 

� Ser rigorosamente respeitada a confidencialidade dos seus 

dados pessoais; 

� Serem informados sobre a sua situação; 

� Por si ou por quem os represente, a apresentar sugestões 

ou reclamações; 

 

Os utentes serão sempre informados de todos os exames 

complementares de diagnostico a realizar, existindo no serviço 

impressos de “consentimento informado” que o utente assina após 

tomar conhecimento dos mesmos (C.P.R.E., Ecoendoscopia 

digestiva diagnóstica, Biópsia hepática, E.D.A. Colonoscopia, 

Cápsula endoscópica). 

 

APRESENTAÇÃO DA EQUIPA 

A equipa de saúde que o vai acompanhar é formada por: 

 

MÉDICO 

Deve saber quem  é o seu médico e pedir os esclarecimentos que 

desejar. 

A presença física médica obedece aos seguinte horários: 

Segunda a sexta – feira:  8h ás 20h 

Sábados: 8h ás 13h 

Toda a equipa médica e de enfermagem  realiza visita geral à terça-

feira. 

 

ENFERMEIROS 

Sempre disponíveis para o cuidar. Usam fardas brancas ou verdes 

e estarão junto de si 24 horas por dia. Não hesite em solicitar a sua 

presença e os seus cuidados. 

 

ASSISTENTE OPERACIONAIS 

Usam farda azul. Colaboram nos cuidados de higiene e em todas as 

tarefas solicitadas pelos enfermeiros. 
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SECRETÁRIA DE UNIDADE 

Responsável pela parte administrativa do internamento e marcação  

de exames complementares de diagnóstico. 

 

BRIGADA DE LIMPEZA 

Usa farda azul clara. Responsável pela manutenção e limpeza do 

serviço.  

 

DIETISTA 

Em caso de necessidade personaliza a sua dieta 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

Poderá ajudá-lo na resolução de problemas sócio - económicos. 

 

CAPELÃO 

A sua presença requer solicitação. 

 

 

 

 

 

INFORMAÇOES GERAIS 

O doente deve cumprir as indicações da equipa de saúde; 
 

Não deve ausentar-se do serviço sem autorização; 
 

Respeitar a hora de descanso noturno – Desligar luzes, TV, 

computador ás 22.30h. 

 

O hospital dispõe de : 

� Serviço religioso 

� Voluntariado 

� Gabinete do utente 

� Multibanco 

� Quiosque 

 

É celebrada missa na capela do hospital, junto à entrada principal, 

aos domingos e dias santos, às 17:30h. 

 

O hospital tem capelão católico, para dar assistência religiosa aos 

doentes que a desejem. Se pertence a outra religião, pode solicitar 

ajuda através do responsável de serviço. 
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MEIOS DE CONTACTO 

 

Após a admissão no serviço deverá indicar o número de telefone 

de contacto com a sua família. 

 

Poderá receber chamadas telefónicas entre as 10h e as 21.00h para 

o seu telemóvel ou : 

 

 

Número do hospital : 272 000 272 

 

           Número do serviço :  272 000 131 

 

             

Para efectuar chamadas pode solicitar ajuda junto dos enfermeiros 

ou secretário da unidade. 

Pode ainda dirigir-se à cabine telefónica do hall de entrada do 

hospital. 

 

REFEIÇÕES 

Fornecem-se diariamente com o seguinte horário: 

 

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES 

PEQUENO-ALMOÇO 09:30h 

ALMOÇO 12:30h 

LANCHE 16:30h 

JANTAR 19:00h 

CEIA 22:00h 

 

A dieta faz parte do  tratamento e é-lhe prescrita pelo seu médico. 

Respeite as indicações médicas e de enfermagem; em caso de 

dúvidas peça esclarecimento. 

 

As refeições  serão  tomadas no refeitório ou no leito, conforme a 

sua situação clínica. 

 

Para os doentes diabéticos é fornecido um lanche no intervalo das 

principais refeições. 
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PODE TRAZER CONSIGO 

� Os seus artigos de higiene pessoal, pente, escova, copo e 

pasta de dentes, sabonete, robe, pijamas e 

chinelos. 

 

� Exames complementares de diagnóstico  realizados 

recentemente(RX, análises, ecografias, electrocardiogramas, 

etc.) 

 

� Os medicamentos que está a tomar em casa. Estes devem 

ser entregues ao enfermeiro de serviço, não deverá tomar 

nenhum deles sem indicação do médico ou do enfermeiro. 

 

� Água 

ACONSELHAMOS A  NÃO TRAZER 

� Jóias ou objectos de valor (em caso de perda o hospital não 

se responsabiliza) 

 

� Alimentos ou bebidas (não deve ingerir alimentos trazidos 

pelos familiares sem prévio consentimento).                         

 
                                    

 

VISITAS 

 

 

 

Na UCIG são permitidas duas visitas por doente.  

 

Interdita a permanência a crianças com idade inferior a 10 anos. 

 

O doente tem  direito a acompanhante das 12.00h às 20.00h, 

devendo para isso solicitar um cartão junto do enfermeiro chefe do 

serviço. 

 

Excepcionalmente são permitidas visitas fora do horário habitual. 

 

As visitas não devem perturbar o seu sossego nem o sossego dos 

outros doentes. 

� Quantias avultadas de dinheiro                                                                  

HORÁRIO 

14.30h  - 16.00h 

19.00h - 20.00h 

 
 


