
Alta hospitalar 
 

O que devo saber? 

 

Informação para o Utente/Família e/ou  

Cuidador Informal 

   Durante o seu internamento deve 

prepara-se para a sua alta. 

 

Antes da alta, será instruído, pela 

equipa clínica, sobre cuidados a ter 

durante a sua recuperação. 

 

Este folheto contém as informações 

que precisa para alcançar o melhor 

cuidado após a sua alta e durante a 

sua recuperação. 

 

Por favor , esclareça todas as suas 

dúvidas, antes da sua alta! 

 

 

O que devo fazer se tiver dificulda-

de para entender o idioma utilizado 

nestas instruções? 

 

Solicite, no serviço , o apoio   

   de tradutor para o ajudar  

       na interpretação. 

Contactos Gerais 

Telefone Geral: 21 434 82 00 

e/ou o contacto do serviço da sua alta 

Email: geral@hff.min-saude.pt 

Morada: Prof. Doutor Fernando Fonseca 

E.P.E . 

Informação adaptada da campanha 

Speak Up da The Joint Commission. 

Tradução e adaptação: 

Serviço da Qualidade e  Segurança 

Toda a equipa do HFF 

 

Deseja as maiores felicidades  

e 

rápido restabelecimento. 
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Como vai ser a minha alta? 

A sua alta será um processo natural e é realizado pela 

equipa clínica, habitualmente, irá para a sua casa /

domicilio. 

 

Ser-lhe-á entregue no dia da sua alta um Registo de 

Alta Médica e Alta de Enfermagem, que para além de 

toda a informação sobre a situação Clínica , inclui tam-

bém indicações sobre a terapêutica, orientações sobre  

cuidados (ex. pensos) . 

 

Dê a conhecer no serviço, quem é a “Pessoa e/ou 

entidade de referência”, familiar, acompanhante, Insti-

tuição, que  o pode apoiar a planear a sua alta e recu-

peração; 

 

Deve questionar o seu médico assistente o mais pre-

cocemente possível da necessidade de cuidados no 

pós-alta; 

 

Rede nacional de cuidados continuados (RNCCI); 

Se tiver duvidas em relação ao processo de referencia-

ção à RNCCI pode contactar a equipa de gestão de 

altas do HFF e/ou consulte a informação disponível no 

serviço. 

 

Apoio Social - Caso necessite de orientações relativas 

ao apoio social na comunidade deve dirigir-se, com 

brevidade, à assistente social do serviço onde se en-

contra internado; 

 

Baixa médica - Quando a sua alta estiver prevista, deve 

referir a necessite da Baixa Médica junto da equipa 

clínica/médico; 

Perguntas que devo fazer sobre a minha  

situação clínica:  

 

Tenha consigo , um caderno onde possa es-

crever as suas questões, respostas e obser-

vações, que lhe vão surgindo. 

Após a alta existem limitações para as tarefas do 

cotidiano? Como por exemplo, devo tomar duche em 

vez de banho de imersão? Quando posso retomar a 

vida activa sem restrições? 

 
Quando tempo demorará até me sentir  restabele-

cido? 

 
Quando é expectável regressar ao trabalho? 

 
Posso caminhar, subir escadas, tomar banho, 

cozinhar e conduzir? 

 
Que tipo de ajuda necessito após a alta? Necessi-

to de vigilância 24h /dia? 

 
A que sintomas devo prestar mais atenção? Em 

caso de ter algum o que devo fazer? 

 
Necessito de algum equipamento / dispositivo 

especial em casa? Onde o posso arranjar? Existem 

algumas ajudas de custo? 

 
Tenho de realizar fisioterapia? Necessito de reali-

zar algum exercício físico? Se sim, poderá ser facultado 

informação por escrito sobre o(s) mesmo (s)? 

 
Em caso de ter uma ferida, que procedimento 

devo seguir para a tratar? Em quando tempo é suposto 

cicatrizar? 

 
Tenho de realizar algum exame de acompanha-

mento? Quem devo contactar para agendar e para 

obter os resultados dos exames? 

 
Devo agendar alguma consulta de seguimento 

com o médico? 

 
  Quem posso contactar se tiver alguma complicação 

após a alta?  Contacto SOS? 

Perguntas que devo fazer sobre a  

Medicação? 

Após o meu internamento que medicamentos neces  

 sito de tomar em casa?  

 Posso obter informação da minha medicação?  

 

Existem algumas vitaminas, medicamentos, alimen  

 tos ou plantas/infusões que devo evitar aquando da   

  toma da medicação? 

 

Devo evitar algum tipo de alimentos e/ou bebidas    

 (incluindo álcool) ou plantas/chás aquando da toma   

  da medicação? 

 

O que faço, quem contacto, se sofrer algum efeito     

 secundário?  

 

Faça uma lista de toda a medicação (a que já tomava 

antes deste internamento e da nova medicação). Faça-

se sempre acompanhar dessa lista em todos os proce-

dimentos (exs. Exames, consultas, etc.) associados ao 

seu processo de reabilitação. 
 
Assegure-se que entende todas as instruções.  

Esclareça todas as dúvidas antes da alta! 


