
 

Para contactar com o doente, ou qualquer outro 

assunto, pode telefonar para o serviço, entre as 

09.00h e as 22.00h. 

Para obter informações médicas, telefone ou 

dirija-se ao serviço, preferencialmente, das 12.00h 

às 13.00h, de segunda a sexta-feira. 

Se precisar de fazer uma chamada contacte o 

enfermeiro de serviço.  

 

 

 

Será informado com antecedência da alta do seu 

familiar e dos cuidados a prestar em casa. Se tiver 

dificuldade na prestação de cuidados ao doente no 

domicílio, dirija-se ao enfermeiro de serviço.  

No dia da alta deve levar: 

- Receita médica; 

- Carta para o Médico de família; 

- Carta de Enfermagem. 

Se necessitar de qualquer declaração, ou         

documento dirija-se à Secretária Clínica ou      

ao seu Médico. 

 

 

 

Cada doente tem um médico responsável pelo seu 

tratamento e, em cada turno, um enfermeiro 

responsável pela prestação dos cuidados de 

enfermagem. Informe-se sobre quem são. 

 

O seu médico é o Dr.:_________________ 

 

COLABORE CONNOSCO. 

ESTAMOS AQUI 24 HORAS/DIA 

A CUIDAR DE SI E DOS SEUS 

 

Telefone - 254 609 980 

Extensão Medicina A - 2405/2320 

Extensão Medicina B - 2415/2325 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Guia de Acolhimento 

 

  

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes    

e Alto Douro, EPE 

 
 

Unidade Hospitalar  

de Lamego 

 

 

Serviço de  

Medicina Interna 

 

Telefone 

Organização do Serviço 

Preparação da Alta 



 

Sr.(a)________________________________ 
 

 

Pretendemos prestar-lhe os melhores cuidados de 

saúde, de forma a minorar a doença e ter alta o 

mais breve possível. 

 

 

Este guia existe para: 

• Facilitar a sua adaptação; 

• Minimizar a sua ansiedade; 

• Facilitar a sua colaboração. 

 

 

 

O Serviço é composto por duas Unidades com 45 

camas distribuídas da seguinte forma: 

 

• Medicina A – cama 1 à cama 25 

• Medicina B – cama 26 à cama 45 

 

O gabinete do Director Serviço situa-se na  

Medicina A. 

 

 

 

Durante o internamento o doente deve ter consigo: 

pijama, robe, escova de dentes, pente, chinelos. 

Não deve ter consigo objectos de valor e/ou grandes 

quantias de dinheiro. Caso existam, entregue-os ao 

enfermeiro para serem guardados. 

O hospital não se responsabiliza pelos objectos 

desaparecidos que não sejam confiados ao Serviço. 

 

 
 

Horário: 

 

Pequeno-almoço = 08.00h – 08.15h 

Meio da Manhã = 10.00h – 10.15h 

Almoço = 12.45h – 13.00h 

Lanche = 16.15h – 16.30h 

Jantar = 19.15h – 19.30h 

Ceia = 22.00 – 23.00h 

Sempre que possível colabore na alimentação do seu 

familiar. 

Sempre que possível utilize o refeitório. 

Não dê alimentos ao seu familiar sem consultar 

previamente o enfermeiro. 

Evite ter alimentos na mesa-de-cabeceira ou 

gavetões/armários. 

 

 

 

 

O horário de visita aos doentes é das 
 

        11.00h às 21.00h 
 

Cada doente pode receber em simultâneo 

apenas duas pessoas, que devem utilizar a 

entrada principal do hospital. 

 

Não é permitida a visita de crianças com idades 

inferiores a 10 anos, salvo em casos 

excepcionais. 

 

Pelo risco de infecção não deve visitar mais que 

um doente e não deve sentar nas camas dos 

doentes. Quando abandonar a enfermaria deve 

desinfectar as mãos com solução antisséptica. 

 

 

 

Se necessário, pode contactar este Serviço. 

Dirija-se ao seu gabinete, que se encontra junto 

ao laboratório de análises. 

 

 

 

 

Existe uma capela, localizada no edifício 

principal. Há um Capelão, católico, que faz visita 

aos doentes 2 vezes por dia e sempre que é 

solicitado. 

 

Se pretender assistência espiritual no âmbito de 

outra religião contacte o enfermeiro do serviço. 
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