
centro hospitalar de 
trás-os-montes e alto douro
» unidade hospitalar de vila real

avenida noruega
lordelo
5000 508 vila real

www.chtmad.com 
admin@chtmad.min-saude.pt

tel. 259 300 500
fax 259 300 503

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro espera contribuir para o seu rápido 
restabelecimento. O nosso desígnio passa por lhe oferecer cuidados: adequados, eficien- 
tes e humanizados.

Salvo indicação médica, os menores internados podem estar acompanhados pelos pais.

O dia da alta ser-lhe-á comunicado com antecedência, para que possa preparar a sua saída. Se 
possível, peça a um familiar para estar presente, de modo a partilhar das instruções que lhe vão 
ser dadas. Certifique-se de que não deixa nenhum dos seus objetos pessoais.

Antes de sair do hospital, confirme junto do secretário de unidade se já se encontra na posse de 
toda a documentação necessária.

serviço de informações

gabinete do cidadão

Funciona na entrada do átrio principal do hospital. Caso o deseje, pode aí apresentar as 
suas sugestões|elogios|reclamações dentro do seguinte horário: todos os dias úteis no 
período entre 08h 30 e as 16h 45. O “livro amarelo” está, também, disponível no CHTMAD.
telef.: 259 300 500 . ext.: 4500. 

Localiza-se na entrada principal (piso 0) e funciona diariamente no período entre 9h » 21h. No 
serviço de urgência entre 9h » 23h.

Informa sobre o Hospital e seu funcionamento; localização de doentes no internamento e 
na urgência.

horário de visitas

horário geral: 11h » 21h (máximo de 2 visitas em simultâneo).

horários específicos:
   U.C.I.C. (coronárias): 15h 30 » 17h 30 (1 visita por cama max. 15 min. por pessoa, median- 
te disponibilidade do serviço). 
   Serviço de Medicina Intensiva: 15h 30 » 16h e das 18h 30 » 19h (1 visita por cama max. 10 
minutos por pessoa, mediante disponibilidade do serviço)

   serviço de urgência (doentes em OBS): É permitida uma visita por doente, condicionada 
a familiares diretos ou de acordo com a vontade do doente, por períodos que não excedam 
os 10 minutos e no máximo de duas pessoas por dia.

visitas de crianças

Não são permitidas as visitas de crianças com idade inferior a 10 anos, a não ser em caso 
de internamento dos pais.

acompanhamento de menores

alta

guia de acolhimento ao utente
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Durante a sua permanência nos espaços de circulação da instituição pode ser filmado e vigiado 
por meios vídeo e fotográfico por necessidade de garantir a sua segurança e a de todos os res- 
tantes utentes e profissionais do hospital.

segurança no chtmad



São prestadas informações aos familiares. Solicite ao secretário de unidade, informação acerca 
do horário de atendimento. A família deverá centralizar num dos seus elementos a informação. 
Sugere-se que seja um familiar direto ou alguém da sua confiança. Nunca solicite informação 
clínica pelo telefone pois põe em risco a confidencialidade. 

Está disponível na Unidade Hospitalar de Vila Real e é prestado por pessoas prontas a oferecer 
ajuda. Usam uniforme próprio e estão devidamente identificadas.

Pertencem aos grupos a associação Laços e Sonhos para a Vida, Cruz Vermelha Vila Real e Liga 
de Amigos do Hospital de Vila Real. A associação Laços e Sonhos para a Vida apoia o interna-
mento de oncologia e unidade da mama. A Cruz Vermelha Vila Real apoia o hospital de dia onco- 
lógico, radioterapia e consulta de oncologia. A Liga de Amigos do Hospital de Vila Real apoia 
algumas áreas do internamento e consulta externa, hospital de dia e consulta externa de psiquia- 
tria, serviço de urgência e serviço de hemodiálise.

A liberdade de culto é um direito fundamental. A seu pedido, o enfermeiro responsável de turno 
poderá chamar o representante do seu culto, credenciados junto da instituição, pelo serviço de 
assistência espiritual religiosa hospitalar.

Na assistência espiritual religiosa católica, é celebrada missa pelo Capelão do hospital quando 
pedida por algum serviço, ou desde que haja assembleia mínima ao horário indicado.

Poderá ser visitado durante o seu internamento caso o deseje. A capela situa-se no piso 1.
Contacto: Capelão Coordenador Pe. Ricardo Pinto (ext.: 5682), capelania 4856.

Entidade responsável pela prestação de cuidados de saúde diferenciados à população, com 
qualidade e eficiência, em articulação com os outros serviços de saúde e sociais da comunida- 
de. Constituído por:
   unidade hospitalar de Vila Real;
   unidade hospitalar de Chaves;
   unidade hospitalar de Lamego;
   unidade de cuidados paliativos de Vila Pouca de Aguiar.

Para que seja tratado o melhor possível, pode existir a necessidade de ser assistido em qualquer 
uma destas unidades ou outra indicada pelos profissionais.

Pessoal: Durante a sua estadia no hospital, beneficiará dos cuidados individualizados prestados 
por diversos profissionais que contribuirão para o seu restabelecimento e conforto.

Encargos financeiros: No decorrer da sua permanência no hospital poderá existir lugar ao paga- 
mento de encargos. Os custos dos cuidados hospitalares, com exceção das taxas moderado-
ras, estão cobertos pelo seu subsistema de saúde (Segurança Social, ADSE, SAMS, outros). Se 
for beneficiário de seguros privados de doença ou acidente, deverá disponibilizar as informações 
necessárias que lhe sejam solicitadas. No caso de ser estrangeiro, ser-lhe-ão aplicáveis os regu- 
lamentos e convenções em vigor.

Deve trazer:
   cartão de cidadão ou bilhete de identidade;
   cartão de utente do SNS (caso não tenha cartão de cidadão);
   cartão de beneficiário da Segurança Social (caso não tenha cartão de cidadão) ou do subsis- 
tema em que está abrangido;
   carta de referência do médico que o encaminhou;
   medicamentos que esteja a tomar ou exames que tenha em seu poder.

Não deve trazer: Objetos pessoais de valor ou dinheiro. Se vier acompanhado, entregue o que tiver 
consigo a quem o acompanha. Caso tal não seja possível, dê conhecimento ao enfermeiro que o 
recebe, este providenciará a guarda dos mesmos.

Antes de recorrer ao SU dirija-se aos Cuidados de Saúde Primários. Se a situação necessitar, 
encarregar-se-ão de o referenciar para o SU do hospital.

No SU o atendimento é feito por critérios de prioridade. Será atendido por um enfermeiro que, 
após lhe colocar algumas questões, lhe atribuirá um grau de prioridade e o encaminhará para o 
local onde deve aguardar pela observação médica.

Sempre que um familiar ou acompanhante deseje saber informações, deve dirigir-se ao balcão 
das relações públicas existente neste serviço, o qual também dispõe de um espaço próprio, desi- 
gnado por sala de acompanhantes.

Este serviço funciona 24 horas por dia » telefone: 259 300 500 . ext.: 4547

informação relativa ao doente

voluntariado

culto

centro hospitalar de trás-os-montes e alto douro

sempre que recorrer ao centro hospitalar

quando recorrer ao serviço de urgência (SU)

consulta externa

horário: 8h 30 » 19h, de segunda a sexta-feira.

marcação: a 1ª consulta deve ser pedida pelo seu médico de família. Têm ainda acesso às consul- 
tas os utentes a quem após o internamento, o médico hospitalar marcar consulta.

Ser-lhe-á enviado pelo correio o aviso de marcação onde constará o dia, a hora, o médico e o 
local da consulta.

no dia da consulta: Seja pontual, 20 minutos antes da hora, dirija-se ao Secretariado da Consulta 
correspondente ou Serviço indicado no aviso que tem em seu poder.

Aguarde na sala de espera pela sua chamada.

Para obtenção de qualquer esclarecimento ou documento deve dirigir-se ao respetivo secretariado 
do Serviço através do telefone: 259 300 500 . ext.: 4357

Caso não possa comparecer, telefone, com uma semana de antecedência, para remarcação da 
consulta.

internamento

O internamento pode ocorrer através do serviço de urgência ou da consulta externa.

A decisão de o internar compete ao médico.

Internamento programado (consulta externa)
O médico informa-o da necessidade de internamento. Este é o momento adequado para o 
esclarecimento de quaisquer dúvidas que tenha em relação à sua situação, tratamentos ou 
outros aspetos que o preocupem. Posteriormente, será contactado por escrito ou pelo telefone, e 
será informado do dia, hora e local onde se deverá dirigir para ser internado.

Vai ser internado?
   o que deve trazer » objetos de uso pessoal: roupa de dormir, roupão, chinelos, objetos de 
higiene pessoal (toalha, sabonete, pente, escova e dentífrico para os dentes).
   o que não deve trazer » objetos de valor (dinheiro, joias ou outros).
   o que é que o hospital lhe disponibiliza » os serviços de internamento estão equipados com TV 
e Internet. Nas enfermarias, existem armários para acomodação de vestuário. Junto à sua cama 
existe uma campainha para utilizar sempre que necessário.

Use o telemóvel apenas em caso de necessidade e só até às 22h. Não o utilize em áreas em que 
exista equipamento eletrónico. Se estiver impossibilitado e precisar de estabelecer contacto com 
o exterior, peça ajuda ao pessoal do serviço. 

refeições

As refeições são fornecidas pelo hospital nos seguintes horários:
   pequeno-almoço » entre as 8h 15 e as 8h 30 | almoço » entre as 12h 30 e as 12h 45
lanche » entre as 16h e as 16h 15 | jantar » entre as 19h e as 19h 15.

Em situações específicas, de acordo com a situação clínica e a colaboração do serviço de nutri- 
ção, a dieta pode ser personalizada.

A dieta faz parte do seu tratamento, deve por isso respeitar as indicações que lhe são dadas!


