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Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.

Com este guia pretendemos facilitar o primeiro contacto
com o hospital e disponibilizar um conjunto de informações
úteis para o internamento ou utilização de outros serviços.

Ajude-nos a cuidar melhor de si.
Participe nos seus cuidados.
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Na capa:
Pormenor de pintura de Élia Ramalho, a partir de poema de João Vieira da Luz



Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. Guia de Acolhimento ao Utente 3

1. Conheça as três Unidades Hospitalares.......................................pág. 4

2. Equipa de Saúde Multidisciplinar.................................................pág. 7

3. Direitos e Deveres........................................................................pág. 8

4. Participe nos seus cuidados.........................................................pág. 10

5. Se for internado............................................................................pág. 11

6. Se vier a uma consulta ou fazer um exame..................................pág. 15

7. Informações úteis.........................................................................pág. 16

Índice



IInntteerrnnaammeennttoo::
Piso 5 - Ginecologia e Obstetrícia 

Neonatologia
Piso 6 - Cardiologia

Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos (UCIC) 
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) 

Piso 7 - Medicina Interna III
Piso 8 - Ortopedia e Traumatologia 
Piso 9 - Medicina Interna I e II 

UUrrggêênncciiaass::
Piso 0 - Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)
Piso 2 - Urgência Médico-cirúrgica 
Piso 5 - Urgência de Ginecologia 

Urgência de Obstetrícia 
Urgência de Neonatologia 

AAmmbbuullaattóórriioo  ee  CCoonnssuullttaa  EExxtteerrnnaa::
Piso 2 - Medicina Física e de Reabilitação 

Consultas externas das várias especialidades 
Piso 5 - Consultas externas de Ginecologia e Obstetrícia 

Consultas externas de Neonatologia 

SSeerrvviiççooss  ddee  AAppooiioo  CCllíínniiccoo::
Piso 1 - Farmácia 
Piso 2 - Bloco Operatório 

Esterilização 
Imagiologia 
Patologia Clínica 
Exames de Gastrenterologia 

Piso 3 - Imuno-hemoterapia 
Piso 6 - Exames de Cardiologia

OOuuttrrooss  SSeerrvviiççooss::
Piso 1 - Casa Mortuária 
Piso 2 - Bar
Piso 3 - Serviço Social 

Refeitório / Bar
Capela 
Serviços Administrativos 

>>>>  UUnniiddaaddee  ddee  AAbbrraanntteess
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IInntteerrnnaammeennttoo::
Piso 3 - Cuidados Paliativos 

Otorrinolaringologia 
Unidade de Cuidados Pós Cirúrgicos (UCPC)
Urologia 

Piso 4 - Oftalmologia
Cirurgia I e II 

Piso 5 - Cirurgia III 
Piso 6 - Medicina IV 

Psiquiatria 

UUrrggêênncciiaass::
Piso 2 - Urgência Básica 

Urgência de Psiquiatria (entre as 9h00 e as 21h00)
Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV)

AAmmbbuullaattóórriioo  ee  CCoonnssuullttaa  EExxtteerrnnaa::
Piso 0 - Medicina Física e de Reabilitação
Piso 2 - Hospital de Dia de Oncologia

Hospital de Dia de Psiquiatria
Cirurgia de Ambulatório
Consultas externas das várias especialidades

Piso 5 - Hospital de Dia de Diabetes

SSeerrvviiççooss  ddee  AAppooiioo  CCllíínniiccoo::
Piso 0 - Farmácia 
Piso 2 - Imagiologia 

Imuno-hemoterapia 
Patologia Clínica
Anatomia Patológica
Exames de Cardiopneumologia e Urologia 

Piso 3 - Bloco Operatório 
Esterilização 

OOuuttrrooss  SSeerrvviiççooss::
Piso 0 - Casa Mortuária
Piso 1 - Refeitório | Bar

Capela
Serviços Administrativos 

Piso 2 - Gabinete do Cidadão 
Serviço Social 

>>>>  UUnniiddaaddee  ddee  TToommaarr
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IInntteerrnnaammeennttoo::
Piso 3 - Pediatria

Pneumologia 
Piso 4 - Medicina V 
Piso 5 - Nefrologia 

UUrrggêênncciiaass::
Piso 1 - Urgência Básica 

Urgência de Pediatria 
Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV)

AAmmbbuullaattóórriioo  ee  CCoonnssuullttaa  EExxtteerrnnaa::
Piso 0 - Medicina Física e de Reabilitação 
Piso 1 - Consultas externas das várias especialidades 

Hospital de Dia de Oncologia
Cirurgia de Ambulatório 

Piso 5 - Hemodiálise

SSeerrvviiççooss  ddee  AAppooiioo  CCllíínniiccoo::
Piso 0 - Farmácia 
Piso 1 - Imagiologia 

Imuno-hemoterapia 
Patologia Clínica 
Exames de Cardiopneumologia 

OOuuttrrooss  SSeerrvviiççooss::
Piso -1 - Casa Mortuária
Piso 0 - Serviço Social 

Refeitório 
Capela 
Serviços Administrativos 
Bar

Piso 1 - Bar

>>>>  UUnniiddaaddee  ddee  TToorrrreess  NNoovvaass
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Somos uma equipa de profissionais qualificados, que trabalhamos com o
objetivo de prestar os melhores cuidados de saúde.

OO  êêxxiittoo  ddeesssseess  ccuuiiddaaddooss  ttaammbbéémm  ddeeppeennddee  ddee  ssii..

>>>>  EEqquuiippaa  ddee  SSaaúúddee  MMuullttiiddiisscciipplliinnaarr
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Todas as pessoas têm direitos reconhecidos universalmente, os quais são
indiscutíveis e inalienáveis. Estes direitos adquirem especial relevância
quando se está doente e internado.

DDiirreeiittooss  ddoo  DDooeennttee

1. O doente tem direito a ser tratado no respeito pela dignidade huma-
na;
2. O doente tem direito ao respeito pelas suas convicções culturais,
filosóficas e religiosas;
3. O doente tem direito a receber os cuidados apropriados ao seu esta-
do de saúde, no âmbito dos cuidados preventivos, curativos, de reabili-
tação e terminais;
4. O doente tem direito à prestação de cuidados continuados;
5. O doente tem direito a ser informado acerca dos serviços de saúde
existentes, suas competências e níveis de cuidados;
6. O doente tem direito a ser informado sobre a sua situação de saúde;
7. O doente tem o direito de obter uma segunda opinião sobre a sua
situação de saúde;
8. O doente tem direito a dar ou recusar o seu consentimento, antes de
qualquer ato médico ou participação em investigação ou ensino clínico;
9. O doente tem direito à confidencialidade de toda a informação clínica
e elementos identificativos que lhe respeitam;
10. O doente tem direito de acesso aos dados registados no seu proces-
so clínico;
11. O doente tem direito à privacidade na prestação de todo e qualquer
ato médico;
12. O doente tem direito, por si ou por quem o represente, a apresentar
sugestões e reclamações.
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>>>>  DDiirreeiittooss  ee  DDeevveerreess



DDeevveerreess  ddoo  DDooeennttee

1. O doente tem o dever de zelar pelo seu estado de saúde. Isto signifi-
ca que deve procurar garantir o mais completo restabelecimento e tam-
bém participar na promoção da própria saúde e da comunidade em que
vive;
2. O doente tem o dever de fornecer aos profissionais de saúde todas as
informações necessárias para obtenção de um correto diagnóstico e
adequado tratamento;
3. O doente tem o dever de respeitar os direitos dos outros doentes;
4. O doente tem o dever de colaborar com os profissionais de saúde,
respeitando as indicações que lhe são recomendadas e, por si, livremen-
te aceites;
5. O doente tem o dever de respeitar as regras de funcionamento dos
serviços de saúde.
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FFaaççaa  ppeerrgguunnttaass  ssee  ttiivveerr  ddúúvviiddaass  oouu  pprreeooccuuppaaççõõeess..
Certifique-se de que percebeu as respostas. 
Pode envolver um familiar ou amigo, se for necessário.

TTrraaggaa  aa  lliissttaa  ddee  TTOODDOOSS  ooss  mmeeddiiccaammeennttooss  qquuee  eessttáá  aa
ttoommaarr..
Guarde a lista. Informe o seu médico sobre qualquer alergia que
tenha. Pergunte sobre os efeitos secundários e o que fazer para
os evitar. 

QQuueessttiioonnee  aacceerrccaa  ddooss  rreessuullttaaddooss  ddee  qquuaallqquueerr  eexxaammee
qquuee  ffeezz  oouu  qquuee  vvaaii  ffaazzeerr..
Pergunte quando e como é que pode ter acesso aos resultados.
Pergunte qual o impacto dos resultados no seu tratamento.

CCaassoo  sseejjaa  ssuubbmmeettiiddoo  aa  uummaa  cciirruurrggiiaa  cceerrttiiffiiqquuee--ssee  qquuee
ccoommpprreeeennddee  ppoorrqquuêê  ee  oo  qquuee  vvaaii  aaccoonntteecceerr..
Pergunte quais os cuidados que deve ter antes e depois da cirur-
gia e quais os resultados esperados. Peça que lhe expliquem
sucintamente o que vai acontecer no bloco operatório.

PPeerrgguunnttee  qquuee  ttiippoo  ddee  sseerrvviiççooss  ee  aassssoocciiaaççõõeess  oo  ppooddeemm
aajjuuddaarr  ppaarraa  aalléémm  ddooss  ccuuiiddaaddooss  pprreessttaaddooss  nnoo  hhoossppiittaall..
Há outros serviços e associações para ajudar doentes em deter-
minadas situações. 

>>>>  PPaarrttiicciippee  nnooss  SSeeuuss  CCuuiiddaaddooss
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Será acolhido no Serviço por um enfermeiro que ficará responsável por
si.  Ser-lhe-ão feitas algumas perguntas para conhecermos melhor a sua
situação e prestar-lhe os cuidados mais adequados. Ser-lhe-ão também
dadas informações sobre as rotinas do Serviço. DDeevvee  iinnffoorrmmaarr  oo  eennffeerr--
mmeeiirroo,,  qquueemm,,  ppaarraa  aalléémm  ddee  ssii,,  rreecceebbee  iinnffoorrmmaaççõõeess  ((nnoommee  ee  ccoonnttaaccttoo))..

DDeevveerráá  ttrraazzeerr::
- Medicamentos que esteja a tomar;
- Exames anteriores;
- Objectos de uso pessoal como próteses, óculos, escova e pasta de den-
tes, espuma/creme de barbear, sabonete, champô, pente, roupa inte-
rior, chinelos (que não escorreguem), pijama e roupão (durante o inter-
namento pode usar o seu pijama e chinelos); 
- Roupa para quando tiver alta. 

NNããoo  ddeevvee  ttrraazzeerr::  
Objetos de valor, como jóias e/ou adornos, nem dinheiro e/ou cheques.

EEvviittee  tteerr  ccoonnssiiggoo::  
Flores naturais;
Alimentos ou bebidas (exceto água).

EEssppóólliioo::
Por razões de funcionalidade e de segurança os valores e bens dos uten-
tes são sujeitos a espólio, nas situações de internamento. 
Assim que for internado e caso tenha oportunidade, entregue os seus
objetos de valor aos seus familiares ou amigos.

>>>>  SSee  FFoorr  IInntteerrnnaaddoo
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CCoonnsseennttiimmeennttoo  iinnffoorrmmaaddoo::
Para ser internado o médico irá solicitar-lhe o seu consentimento.
Também durante o internamento lhe será solicitado o consentimento
sempre que houver necessidade de fazer algum exame ou terapêutica
que o exija. 

AA  ssuuaa  iiddeennttiiffiiccaaççããoo::
Ao ser internado, colocar-lhe-ão uma pulseira com o seu nome, a data de
nascimento e o número do seu processo clínico. É com base nesta iden-
tificação que lhe serão prestados os cuidados. Antes da administração de
medicamentos, de transfusões de sangue ou antes da realização de um
exame, estes dados serão verificados.

AAlliimmeennttaaççããoo::

Pequeno-almoço – 08h30
Almoço – 12h30
Lanche – 16h00
Jantar – 19h00
Ceia – 22h00

Lembre-se que a alimentação faz parte do tratamento, por isso deve res-
peitar as indicações da equipa clínica. 

O Centro Hospitalar dispõe de dietistas que zelam pelas suas necessida-
des nutricionais.

O Serviço de Alimentação e Dietética dispõe de profissionais especializa-
dos para lhe proporcionarem uma alimentação adequada à sua doença.
Qualquer assunto relacionado com a sua dieta poderá ser esclarecido
pelo dietista. Se tiver dúvidas, fale com o seu enfermeiro, indicando-lhe,
por exemplo, de que alimentos não gosta. Este, fará chegar a informação
aos dietistas.



VViissiittaass::
Os doentes internados necessitam de um ambiente calmo e de proteção
do risco de infeção, pelo que há restrições em relação às visitas, com
períodos específicos para cada Serviço. Informe-se junto da Equipa de
Enfermagem.
A autorização de entrada de crianças com 12 anos, ou menos, é dada
pelo enfermeiro responsável pelo utente.

AAccoommppaannhhaannttee::
Em alguns serviços, durante o internamento, pode ter um acompanhan-
te. 
Ao acompanhante é fornecida uma senha para refeições, mediante de-
terminados critérios. Solicite mais informações ao enfermeiro do Serviço.
O acompanhante deve fazer interligação entre a Equipa de Saúde e a
família, colaborar no plano terapêutico de cuidados e participar na pre-
paração da alta.

IInnffoorrmmaaççããoo::
Cada Serviço de Internamento tem definido horário para:
- Informação presencial - médica ou de enfermagem - ao cuidador indi-
cado pelo utente;
- Informações telefónicas, dadas de forma sucinta.
Solicite junto do enfermeiro o respetivo horário.

PPrreeppaarraaççããoo  ppaarraa  aa  aallttaa::
A sua alta é prevista e planeada com antecedência.
No dia da alta ser-lhe-ão entregues os seguintes documentos:
- Nota de alta para o doente e médico de família;
- Carta de referência de enfermagem;
- Atestado, se necessário;
- Declaração de internamento para comprovar a hospitalização;
Confirme se lhe são entregues todos os documentos.
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TTrraannssppoorrttee::
O regresso ao domicílio é da sua responsabilidade.

O CHMT assegura o transporte apenas em situações excecionais devida-
mente identificadas e justificadas pela equipa de cuidados. Nestes casos
o transporte é justificado pelo médico. 

AA  ddeecciissããoo  ddee  ssaaiirr::
Só o seu médico pode decidir a sua saída do Hospital, mas respeitamos
a sua liberdade. Assim, se pretender sair sem autorização médica, deve-
rá assumir essa responsabilidade por escrito.

CCoonnttiinnuuaaççããoo  ddee  ttrraattaammeennttoo::
Se após o internamento tiver de continuar determinado tratamento,
este ser-Ihe-á prescrito pelo médico, assim como toda a medicação de
que necessitar.

Antes de ter alta esclareça todas as dúvidas e confirme, com os profis-
sionais, as orientações sobre os cuidados a ter em casa (por exemplo,
com medicação e tratamentos).



Dirija-se ao balcão, Central de Consultas ou Serviço onde vai realizar o
exame com, pelo menos 15 minutos de antecedência da hora da marca-
ção.

DDeevvee  ttrraazzeerr::
- Documento comprovativo da marcação da consulta / exame;
- Exames anteriores;
- Medicação que está a tomar;
- Cartão de Utente ou Cartão de Cidadão;
- Documento comprovativo de isenção, se for o caso.

Antes de fazer o exame, informe o enfermeiro, o técnico ou o médico  se
cumpriu as orientações dadas e se houve alguma intercorrência.

O Hospital de Dia é um Serviço onde os utentes podem fazer tratamen-
tos demorados e/ou com produtos de utilização exclusiva hospitalar, em
ambiente resguardado, sem necessitarem de internamento. 

Sempre que vier a uma sessão de Hospital de Dia dirija-se ao balcão/se-
cretariado para efetivação do tratamento, fazendo-se acompanhar de:

- Documento comprovativo da marcação; 
- Exames anteriores;
- Medicação que está a tomar;
- Cartão de Utente ou Cartão de Cidadão;
- Documento comprovativo de isenção, se for o caso;
- Roupa e calçado confortável.
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>>>>  SSee  VViieerr  aa  uummaa  SSeessssããoo  ddee  HHoossppiittaall  ddee  DDiiaa

>>>>  SSee  VViieerr  aa  uummaa  CCoonnssuullttaa  oouu  FFaazzeerr  uumm  EExxaammee



As refeições, em caso de tratamentos prolongados, são coordenadas
pela equipa.

Ao longo dos tratamentos poderá estar acompanhado/a por pessoa re-
presentativa, apesar de nalguns momentos poder ser necessária a sua
saída temporária.

Em caso de tratamentos prolongados pode trazer algo que o ajude a ocu-
par o tempo de permanência.

No momento da saída certifique-se com o secretariado que está tudo
em ordem para regressar a casa. 

AAssssiissttêênncciiaa  RReelliiggiioossaa::
Pode solicitar assistência religiosa e espiritual por ministro de qualquer
culto religioso ou representante da tendência espiritual.

GGaabbiinneettee  ddoo  CCiiddaaddããoo::
Caso pretenda apresentar as suas sugestões ou reclamações deve dirigir-
-se ao Gabinete do Cidadão, a funcionar junto do Serviço Social das três
Unidades, nos dias úteis, entre as 9h00 e as 18h00. 

SSeerrvviiççoo  SSoocciiaall::
O hospital dispõe de Serviço Social, que colabora de forma articulada no
processo de tratamento, reabilitação e readaptação da doença através
do  apoio e acompanhamento  social, do doente e sua família.

>>>>  IInnffoorrmmaaççõõeess  ÚÚtteeiiss
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Uma equipa que se compromete a encontrar soluções consigo no
horário das 9h00 às 18h00.

PPrroommoovvaa  oo  rreeppoouussoo::
O Hospital é um local onde algumas  pessoas necessitam de repouso
absoluto. Assim, não deve falar alto ou provocar outros ruídos, nem per-
mitir que as suas visitas o façam.

A maioria dos microorganismos são inofensivos, mas podemos adquirir
alguns que causam infeções!

Quando nos esquecemos de lavar as mãos, ou não as lavamos correta-
mente, podemos passar microorganismos a outras pessoas, ou a nós
mesmos, quando tocamos com as mãos nos olhos, boca, nariz ou em
feridas.

LLaavvee  sseemmpprree  aass  mmããooss!!

>>>>  PPoorrqquuee  éé  ttããoo  iimmppoorrttaannttee  llaavvaarr  aass  mmããooss??
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UUnniiddaaddee  ddee  AAbbrraanntteess
Largo Eng.º Bioucas
2200-202 Abrantes

GPS +39° 27' 24.66", -8° 11' 58.30"

UUnniiddaaddee  ddee  TToommaarr
Av. Maria de Lourdes Mello e Castro

2304-909 Tomar
GPS +39° 36' 35.95", -8° 23' 44.52"

UUnniiddaaddee  ddee  TToorrrreess  NNoovvaass
Av. Xanana Gusmão

2350-754 Torres Novas
GPS +39° 28' 4.62", -8° 32' 11.38"

http://www.chmt.min-saude.pt/           e-mail: geral@chmt.min-saude.pt
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Telf: 249 810 100      Fax: 249 810 106


