
SERVIÇO MEDICINA II 
PNEUMOLOGIA

GUIA DE ACOLHIMENTO

INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA

8- INFORMAÇÃO DE ENFERMAGEM

Se pretender obter informações, da equipa de 
enfermagem, sobre o seu familiar deve contactar o 
serviço correspondente no seguinte horário:

Pedimos o favor que o contacto telefónico com o 
serviço seja centralizado apenas num só familiar/pessoa 
de referência.

9- INFORMAÇÃO MÉDICA

Se pretender falar com o médico/a assistente do seu 
familiar, deve entrar em contacto com a administra-
tiva/o do serviço:

Todavia, o/a médico/a assistente poderá entrar em 
contacto com o familiar/pessoa de referência

Medicina II A:
3ª feira; 6ª feira; Domingo. 

Medicina IIB/Pneumologia: 
2ª feira; 4ª feira; Sábado.

RESPEITE O TEMPO DE VISITA. Ao lado do 
seu familiar, há alguém à espera, do carinho 
e da companhia dos seus entes queridos!

DURAÇÃO DA VISITA 30 - 45 MINUTOS

11H-12H; 18H-19H

2ª - 6ª FEIRA: 9H – 14H

HORÁRIO de visitas das 15H30-19H30

MEDICINA II A

214 348 327 / 214 34 8 317

214 348 415

MEDICINA II B/ PNEUMOLOGIA 214 348 416

Serviço de Medicina II/Pneumologia 
Localização: Piso 5, Torre Amadora 
Contacto: 21 434 8327 / 21 434 8317
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SEJA BEM-VINDO/A AO

SERVIÇO MEDICINA II / PNEUMOLOGIA

A hospitalização é um evento de crise tanto para a 
pessoa internada como para a família e, nós profissionais 
de saúde, compreendemos a importância da visita, 
do contacto com o outro, do estar, ouvir, partilhar. 
No entanto, devemos manter as medidas de 
prevenção e controlo de infeção para proteger o seu 
familiar/amigo e a si.

 1- CONSIDERAÇÕES GERAIS

Higienizar as mãos com desinfectante (SABA); 

Antes e após a colocação da máscara cirúrgica;

Antes e após o contacto com o seu familiar;

Sempre que achar necessário.

Não retirar a máscara durante a visita;

Trocar a sua máscara por uma nova 
máscara cirúrgica;

3- MEDICAMENTOS

Em caso de existir alguma terapêutica especifica, 
devem dar conhecimento ao médico/a e enfermeiro/a.

TODA A TERAPÊUTICA É ADMINISTRADA PELO 
ENFERMEIRO/A.

4- ASSISTENTE SOCIAL

O serviço dispõe de uma/um Assistente Social. Se 
necessitar de apoio social poderá contactá-la/o 
no seguinte horário.

2a - 6a FEIRA: 9H – 16H : 214 348 399

5-ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

O Hospital dispõe de uma Capela no piso 1. Pode 
solicitar apoio espiritual durante o internamento, seja 
qual for a religião.

6-COMUNICAÇÃO COM EXTERIOR

O serviço dispõe da oportunidade de fazer videocha-
mada, consoante a disponibilidade do mesmo. Poderá 
solicitar a marcação junto do enfermeiro/a.

7- ALTA

A alta é preparada ao longo do internamento.

No dia da alta a pessoa de referência será contactada 
pelo/a administrativo/a sendo feita a articulação 
do transporte.

No momento da alta a família deve:

TRAZER uma muda de roupa para a pessoa internada; 

RECEBER uma carta de alta médica e de enfermagem, 
receitas de medicação, marcação de consultas e exames; 

VERIFICAR que leva todos os seus objetos pessoais.

O toque é uma forma de amor e faz a diferença, mas pense 
em proteger o seu familiar!

Não tocar nos olhos, face e máscara;

Se acontecer, desinfete as mãos.

Não interaja com outros/as doentes ou visitas;

Se precisar de ajuda, chame o/a enfermeiro/a ou auxiliares 
de ação médica.

Evite estar constantemente a tocar nos seus pertences 
(ex. telemóvel; mala/carteira);

Não utilizar as instalações sanitárias dos/das doentes 
internados;

Não trazer quaisquer objetos pessoais, géneros 
alimentares ou outros produtos ao/à doente internado/a 
sem prévia autorização;

Estar presente é o melhor Presente

2- ESPÓLIO

Durante o internamento o/a doente pode ficar 
com telemóvel, artigos de higiene e roupa.

Documentos, dinheiro, jóias e outros valores devem ser 
recolhidos pelos familiares.

INFORMAMOS QUE O HOSPITAL NÃO SE RESPONSABILIZA 
PELOS PERTENCES QUE FICAM NA POSSE DO/DA DOENTE!

Em caso de ter prótese dentária deve solicitar junto ao 
enfermeiro/a, uma caixa própria para que esta fique devida-
mente guardada e identificada.
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