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Bem-vindo  

ão  Hospitãl Sãntã Mãriã  

Mãior, E.P.E. 

Bãrcelos 
Queremos ajudá-lo a conhecer melhor o nosso Hospital 

Desde ã suã fundãçã o que o Hospitãl 

Sãntã Mãriã Mãior, E.P.E.— Bãrcelos 

procurã ser refere nciã no diãgno stico e 

trãtãmento e tãmbe m no                         

ãcompãnhãmento dãs pessoãs que 

vivem ã suã condiçã o de doentes. 

Assim, ã nossã missã o vãi muito pãrã 

ãle m dãs  boãs prã ticãs nos cuidãdos 

de sãu de que lhe prestãmos. Lutãmos 

diãriãmente pelã excele nciã e          

quãlidãde desses mesmos cuidãdos.  

Por formã ã tornãr ã suã presençã no 

HSMM mãs ãgrãdã vel, pãrticipãtivã e 

pro ximã de todos no s, elãborã mos este 

Guiã de Acolhimento, que conte m           

informãçã o essenciãl pãrã fãcilitãr ã 

suã integrãçã o e experie nciã 

As opinio es e sugesto es dos utentes 

sã o fundãmentãis pãrã ã melhoriã dã 

quãlidãde dos serviços, pelo que e  do 

mãior interesse de cãdã um,                  

informãr-se sobre ãs reãlidãdes do 

Hospitãl e pãrticipãr                                               

empenhãdãmente nã suã evoluçã o. 

Desejãmos que o seu contãcto/estãdiã 

sejã o mãis ãgrãdã vel e breve possí vel.  

Solicite todã ã ãjudã e esclãrecimentos 

que necessitãr junto dos profissionãis  

de sãu de. 

É para nós uma honra e um            

privilégio poder cuidar de si. 
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O Hospitãl Sãntã Mãriã Mãior (HSMM) 

estã  integrãdo nã rede hospitãlãr do   

Serviço Nãcionãl de Sãu de. Locãlizã-se nã 

cidãde e concelho de Bãrcelos, distrito de 

Brãgã. 

A ã reã de influe nciã ãbrãnge os concelhos 

de Bãrcelos e Esposende e tem como       

hospitãl de refere nciã o Hospitãl de     

Brãgã. Articulã-se, ão ní vel dã rede de 

cuidãdos de sãu de primã rios, com o ACES 

Cã vãdo III Bãrcelos / Esposende. 

Articulã-se, ãindã, com ã Rede Nãcionãl 

de Cuidãdos Continuãdos Integrãdos 

(RNCCI), promovendo o ingresso e ã  

referenciãçã o de utentes pãrã ãs          

unidãdes de sãu de que integrãm ã RNCCI 

ãtrãve s dã equipã de gestã o de ãltãs do 

hospitãl, e, por fim, com o setor                     

convencionãdo e privãdo, pãrã ã                        

reãlizãçã o de exãmes. 

// Informação Institucional 

O HOSPITAL 

E  missã o do HSMM prestãr cuidãdos 

de sãu de de quãlidãde ã  populãçã o dã 

suã ã reã de influe nciã, promovendo e 

ãssegurãndo, em simultã neo, o        

desenvolvimento dos seus                

profissionãis, num quãdro de           

eficie nciã e de eficã ciã, respeitãndo 

sempre o princí pio dã humãnizãçã o e 

promovendo umã culturã de espirito 

de grupo com forte sentido de orgulho 

pelã pertençã ã  instituiçã o. 

Missão 

O HSMM tem como visã o ser umã     

orgãnizãçã o de refere nciã reconhecidã 

pelos melhores indicãdores nã ã reã de 

prestãçã o de cuidãdos de sãu de, pelã 

suã sustentãbilidãde e                        

comprometimento de todos os seus 

profissionãis, incrementãndo o seu 

ní vel de diferenciãçã o. 

Visão 
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No desenvolvimento dã suã ãtividãde, o HSMM e os seus profissionãis regem-se pelos 

seguintes vãlores: 

ã) Respeito pelã dignidãde  humãnã; 

b) Qualidade, ãssegurãndo os melhores níveis de resultãdos e de serviço;  

c) Atitude centrãdã no primãdo do doente; 

d) Culturã de excele ncia te cnicã e do cuidãr; 

e) Culturã de valorizaça o profissional ãssente nã quãlificãçã o, inovãçã o e              

responsãbilizãçã o. 

Valores 

Nã suã ãtuãçã o, o HSMM pãutãr-se-ã  

pelã prossecuçã o dos seguintes      

objetivos: 

ã) Trãtãr com zelo e equidãde todos 

os utentes ã quem prestã serviços 

de sãu de; 

b) Cumprir ãs metãs negociãdãs com 

ã tutelã; 

Objetivos 

c) Eficã ciã te cnicã, eficie nciã e       

melhoriã contí nuã, num quãdro de 

desenvolvimento econo mico e 

finãnceiro sustentã vel; 

d) Desenvolvimento profissionãl dos 

colãborãdores, promovendo ní veis 

de motivãçã o e comprometimento 

com ã instituiçã o. 
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// Como chegar 

Hospitãl Sãntã Mãriã Mãior, E.P.E.—Bãrcelos 

Localização: Cãmpo dã Repúblicã, Apãrtãdo 181 | 4754-909 Bãrcelos 

Contacto: +351 253  809 200  | Fax: +351 253  817 379 

Email: secãdm@hbãrcelos.min-sãude.pt 

Cãso nã o venhã em situãçã o de             

urge nciã, estãcione o seu ãutomo vel nos 

pãrques exteriores que circundãm o 

hospitãl ou no Cãmpo dã Feirã (exceto 

ã s quintãs-feirãs). 

VIATURA PARTICULAR 

Autocãrros  que servem ã ã reã do     

hospitãl:  

BARCELOS BUS: https://www.cm-barcelos.pt/
viver/mobilidade/barcelos-bus/  

TRANSDEV:  https://www.transdev.pt/  

 

Para mais informações:  

Centrãl de Cãmionãgem de Bãrcelos – 
253 825 815 

AUTOCARRO 

Cãso opte por vir de comboio, ã estãçã o 

situã-se ã cercã de 10 minutos (ã pe ) do 

Hospitãl. 

 

Consulte os horã rios aqui. 

Informãço es dãs 07h00 ã s 23h00 

808 208 208 

 

COMBOIO 

Junto do hospitãl, hã  duãs zonãs de tã xis 

ã s quãis pode recorrer. 

 

Consulte mãis informãço es aqui.  

 

Para mais informações:  

Centrãl de Tã xis de Bãrcelos – 253 811 
299 

TÁXI 

https://www.cm-barcelos.pt/viver/mobilidade/barcelos-bus/
https://www.cm-barcelos.pt/viver/mobilidade/barcelos-bus/
https://www.transdev.pt/
https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios
http://www.pai.pt/taxis/barcelos-barcelos/
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O ãcesso ão HSMM fãz-se tãnto pelo Cãmpo dã Repu blicã, como pelã Av. dos Combãtentes 

dã Grãnde Guerrã.   
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// Localização  

    dos Serviços 

BLOCO A CONSULTAS EXTERNAS / URGÊNCIA 

Piso 1 

 Serviço de Urgênciã Gerãl 

 Serviço de Urge nciã Pediãtriã 

 Serviço de Imãgiologiã (RX) 

 Morgue 

 Instãlãço es do Grupo Gerãdor de Emerge nciã  

 Acesso ã  Consultã Externã  

Piso 2 

 Consultãs Externãs 

 Sãlã de Trãtãmentos / Pequenã Cirurgiã 

 Hospitãl de Diã / Unidãde de Hospitãlizãçã o Domiciliã riã 

 Imãgiologiã (Ecogrãfiã) 

 Esterilizãçã o 

 Administrãçã o; 

 Sãlã de Formãçã o  

Piso 3 

 Serviço de Gestão de Sistemas de Informação 

 Serviço de Auditoria Interna 

 Gabinete da Qualidade/Gabinete de Comunicação 

 Serviço de Formação e Desenvolvimento  Profissional / Biblioteca 

 Serviço se Segurança no Trabalho 

 Sala de Reuniões das Comissões 

 Voluntariado 

 Arquivo 
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BLOCO B INTERNAMENTO 

Piso 1 

 Internãmento de Pediãtriã 

 Pãtologiã Clí nicã e Lãborãto rio de Imunohemoterãpiã 

 Refeito rio 

 Serviço Informãtivo/Portãriã  

 Centrãl Telefo nicã 

Piso 2 

 Internãmento de Pediãtriã 

 Hospitãl de Diã Pediãtriã 

 Cirurgiã de Ambulãto rio 

 Bloco Operãto rio 

 Serviço de Anestesiologiã 

 Consultã Externã de Anestesiologiã  

Piso 3  Internãmento de Especiãlidãdes Ciru rgicãs (Cirurgiã Gerãl e Ortopediã) 

Piso 4  Internãmento de Medicinã Internã 

Piso 5 

 Internãmento de Medicinã Internã 

 Internãmento de Cirurgiã Gerãl  

 Internãmento de Ortopediã 

Piso 6  Bar 
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BLOCO C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Piso -1 
 Armãze m do Serviço de Instãlãço es, Equipãmentos e Trãnsportes 

 Armãze m do Arquivo 

Piso 0 

 Serviços Fãrmãce uticos 

 Armãze m do Serviço de Aprovisionãmento; 

 Oficinãs do Serviço de Instãlãço es, Equipãmentos e Trãnsportes 

 Centrãl de Resí duos 

Piso 1 

 Serviço de Gestã o Doentes 

 Arquivo 

 Gãbinete de Codificãçã o e Auditoriã Clí nicã 

 Serviço de Gestã o de Recursos Humãnos 

 Serviços Finãnceiros e Tesourãriã 

 Serviço de Plãneãmento e Apoio ã  Gestã o 

  Serviço de Aprovisionãmento 

 Gãbinete Jurí dico e Responsã vel Acesso ã  Informãçã o (RAI) 

 Gãbinete do Serviço de Instãlãço es, Equipãmentos e Trãnsportes 

BLOCO D OUTRAS CONSULTAS EXTERNAS 

Piso 0 

 Armãze m Serviço de Instãlãço es, Equipãmentos e Trãnsportes 

 Serviço Sociãl/Gãbinete do Cidãdã o 

 Unidãde de  Psicologiã 

 Unidãde de Nutriçã o 

 Imunohemoterãpiã 

 Equipã de Gestã o de Altãs 

 PPCIRA (Controlo de Infeçã o) 

 Outrãs Consultãs Externãs 

BLOCO D 
BLOCO C 
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Com um totãl de 117 cãmãs, o Hospitãl Sãntã Mãriã Mãior Bãrcelos, E.P.E. e  umã entidãde 

hospitãlãr que prestã cuidãdos de sãu de ã s populãço es dos concelhos de Bãrcelos e de    

Esposende. Assim, e com o intuito de sãtisfãzer todãs ãs necessidãdes ão ní vel dos cuidãdos 

de sãu de prestãdos ãos seus utentes, o HSMM desenvolve ã suã ãtividãde nãs  diferentes 

vãle nciãs, repãrtidãs pelãs cinco linhãs de ãtividãdes principãis: Internãmento, Consultã 

Externã,  Urge nciã, Atividãde Ciru rgicã e Hospitãl de diã, oferecendo ãos utentes ãs especiã-

lidãdes   ãpresentãdãs nã seguinte Tãbelã:  

// Carteira de Serviços 

    do Hospital Santa Maria Maior, E.P.E. 

Especialidades/
Valências 

Interna-
mento 

Consulta 
Externa 

Urgência 

Atividade Cirúrgica 
Hospital 
de Dia 

Progrãmãdã 
Urge nciã 

Convenc. Ambulãt. 

Especialidades Médicas 

Anestesiologiã   x x x x x   

Cãrdiologiã   x           

Cirurgiã Gerãl x x x x x x   

Ginecologiã   x           

Imunohemoterãpiã   x         x 

Medicinã Internã x x x       x 

Oftãlmologiã   x     x     

Otorrinolãringologiã  x     x     

Ortopediã x x x x x x   

Pediãtriã x x x       x 

Pneumologiã   x         x 

Urologiã   x     x     
Especialidades Não Médicas 

Nutriçã o   x           

Psicologiã   x           
Unidade de Hospitalização Domiciliária 
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// Direitos e Deveres 

    do Utente 
Enquanto utente dos serviços de saúde e de acordo com a legislação em vigor em Portugal,                            

nomeadamente a Lei n.º 15 / 2014, de 21 de março, tem uma série de direitos e deveres a cumprir.     

Conheça-os, por forma a aumentar a sua capacidade de atuação na melhoria dos cuidados e serviços de 

saúde prestados. 

1. Direito de escolha: O utente dos 

serviços de sãu de tem direito de 

escolhã dos serviços e prestãdores 

de sãu de, nã medidã dos recursos 

existentes. 

2. Consentimento ou recusa: O    

consentimento ou ã recusã dã   

prestãçã o de cuidãdos de sãu de    

devem ser declãrãdos de formã 

livre e esclãrecidã, sãlvo disposiçã o 

especiãl dã lei. O utente dos        

serviços de sãu de pode, em        

quãlquer momento dã prestãçã o de 

cuidãdos de sãu de, revogãr o     

consentimento. 

3. Adequação da prestação de     

cuidados de saúde: O utente dos 

serviços de sãu de tem direito ã 

receber, com prontidã o ou num 

perí odo de tempo considerãdo            

Direitos 

clinicãmente ãceitã vel, consoãnte os 

cãsos, os cuidãdos de sãu de de que 

necessitã. O utente dos serviços de 

sãu de tem direito ã  prestãçã o dos 

cuidãdos de sãu de mãis ãdequãdos e 

tecnicãmente mãis corretos,        

devendo os cuidãdos ser               

humãnãmente prestãdos e com  

respeito pelo utente. 

4. Dados pessoais e proteção da 

vida privada: O utente dos       

serviços de sãu de e  titulãr dos   

direitos ã  proteçã o de dãdos       

pessoãis e ã  reservã dã vidã        

privãdã. O trãtãmento dos dãdos de 

sãu de deve obedecer ão disposto nã 

lei devendo ser o ãdequãdo,       

pertinente e nã o excessivo. O utente 

tem o direito de ãcesso ãos dãdos 

pessoãis recolhidos e pode exigir ã     
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retificãçã o de informãço es    

inexãtãs e ã inclusã o de             

informãço es totãl ou                 

pãrciãlmente omissãs, nos    ter-

mos dã Lei. 

5. Sigilo: O utente dos serviços 

de sãu de tem direito ão sigilo 

sobre os seus dãdos pessoãis. 

Os     profissionãis de sãu de 

estã o obrigãdos ão dever de 

sigilo relãtivãmente ãos fãctos 

de que tenhãm conhecimento 

no exercí cio dãs suãs funço es, 

sãlvo lei que disponhã em con-

trã rio ou decisã o judiciãl que 

imponhã ã suã revelãçã o.  

6. Direito à informação: O     

utente dos serviços de sãu de 

tem direito ã ser informãdo pelo 

prestãdor dos cuidãdos de    

sãu de sobre ã suã situãçã o, ãs 

ãlternãtivãs possí veis de        

trãtãmento e ã evoluçã o         

provã vel do seu estãdo. A      

informãçã o deve ser              

trãnsmitidã de formã ãcessí vel, 

objetivã, completã e inteligí vel. 

7. Assistência espiritual e       

religiosa: O utente dos         

serviços de sãu de tem direito ã  

ãssiste nciã religiosã,               

independentemente dã religiã o 

que professe. A s igrejãs ou                 

comunidãdes religiosãs,          legãlmente 

reconhecidãs, sã o ãssegurãdãs           

condiço es que    permitãm o livre     

exercí cio dã ãssiste nciã espirituãl e 

religiosã ãos utentes internãdos em     

estãbelecimentos de sãu de do SNS, que 

ã solicitem, nos termos dã Lei. 

8. Queixas e Reclamações: O utente dos 

serviços de sãu de tem direito ã        

reclãmãr e ãpresentãr queixã nos    

estãbelecimentos de sãu de, nos termos 

dã lei, bem como ã receber                

indemnizãçã o por prejuí zos sofridos. 

As reclãmãço es e queixãs podem ser 

ãpresentãdãs no livro de reclãmãço es, 

no formulã rio online disponibilizãdo 

pelã ERS, por cãrtã, fãx, ou e-mãil,   

sendo obrigãto riã ã suã    respostã, nos 

termos dã lei. Os serviços de sãu de, os 

fornecedores de bens ou de serviços de   

sãu de e os operãdores de sãu de sã o 

obrigãdos ã possuir livro de              

reclãmãço es, que pode ser                 

preenchido por quem o solicitãr. 

9. Direito de Associação: O utente dos 

serviços de sãu de tem direito ã        

constituir entidãdes que o representem 

e que defendãm os seus interesses, 

nomeãdãmente sob ã formã de          

ãssociãço es pãrã ã promoçã o e defesã 

dã sãu de ou de grupos de ãmigos de 

estãbelecimentos de sãu de. 
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10. Menores e Incapazes: Os        

representãntes legãis dos          

menores e incãpãzes podem     

exercer os direitos que lhes     

cãbem, designãdãmente o de    

recusãrem ãssiste nciã com      

observã nciã dos  princí pios     

constitucionãis. 

11. Direito ao acompanhamento: 

Nos serviços de urge nciã do SNS, ã 

todos e  reconhecido e  gãrãntido o 

direito de ãcompãnhãmento por 

umã pessoã indicãdã pelo doente, 

devendo ser prestãdã essã       

informãçã o nã ãdmissã o pelo   

serviço. Nos cãsos em que ã     

situãçã o clí nicã nã o permitã ão 

utente escolher livremente o 

ãcompãnhãnte, os serviços devem 

promover o direito ão             

ãcompãnhãmento, podendo pãrã 

esse efeito solicitãr ã                  

demonstrãçã o do pãrentesco ou 

dã      relãçã o com o utente       

invocãdos pelo ãcompãnhãnte. 

 

E , tãmbe m, reconhecido e gãrãntido o 

direito de ãcompãnhãmento: 

 Quãndo se trãtã de mulher grã vidã 

internãdã em estãbelecimentos de 

sãu de, durãnte todãs ãs fãses do 

trãbãlho de pãrto.  

 Quãndo se trãtã de criãnçãs              

internãdãs em estãbelecimentos de 

sãu de, pessoãs com deficie nciã,       

pessoãs em situãçã o de depende nciã e 

pessoãs com doençã  incurã vel em 

estãdo ãvãnçãdo e em  estãdo finãl de 

vidã. 

 

Limites ao direito de acompanhamento  

Nã o e  permitido ãcompãnhãr ou ãssistir ã 

intervenço es ciru rgicãs e ã outros exãmes 

ou trãtãmentos que, pelã suã nãturezã, 

possãm ver ã suã eficã ciã e correçã o preju-

dicãdãs pelã presençã do ãcompãnhãnte, 

exceto se pãrã tãl for dãdã ãutorizãçã o 

expressã pelo clí nico responsã vel. 

 

Direitos do ãcompãnhãnte – O              

ãcompãnhãnte tem direito ã ser informãdo 

ãdequãdãmente e em tempo rãzoã vel     

sobre ã situãçã o do dente, nãs diferentes 

fãses do ãtendimento, com ãs seguintes 

exceço es: 

 

 Indicãçã o expressã em contrã rio do 

doente; 

 Mãte riã reservãdã por segredo clí nico. 
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1. O utente dos serviços de sãu de deve 

respeitãr os direitos de outros    

utentes, bem como os dos             

profissionãis de sãu de com os quãis 

se relãcione. 

2. O utente dos serviços de sãu de deve 

respeitãr ãs regrãs de orgãnizãçã o e 

funcionãmento dos serviços e    

estãbelecimentos de sãu de. 

Deveres 

3. O utente dos serviços de sãu de deve 

colãborãr com os profissionãis de 

sãu de em todos os ãspetos relãtivos 

ã  suã situãçã o. 

4. O utente dos serviços de sãu de deve 

pãgãr os encãrgos que derivem dã 

prestãçã o dos cuidãdos de sãu de, 

quãndo for cãso disso. 

A informãçã o contidã neste documento nã o dispensã ã leiturã ãtentã dã legislãçã o em 

vigor ãplicã vel (Consulte mãis informãço es no nosso site: http://www.hbãrcelos.min-

sãude.pt/). 

http://www.hbarcelos.min-saude.pt/
http://www.hbarcelos.min-saude.pt/
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// Para os utentes em idade pediátrica, os        

Direitos e Deveres descritos anteriormente               

complementam-se com o  definido na  

Carta da Criança Hospitalizada 

1. A ãdmissã o de umã criãnçã no    

Hospitãl so  deve ter lugãr quãndo 

os cuidãdos necessã rios ã  suã    

doençã nã o possãm ser prestãdos 

em cãsã, em consultã externã ou em 

hospitãl de diã. 

2. Umã criãnçã hospitãlizãdã tem   

direito ã ter os pãis ou seus       

substitutos, junto delã, diã e noite, 

quãlquer que sejã ã suã idãde ou o 

seu estãdo.  

3. Os pãis devem ser encorãjãdos ã 

ficãr junto do seu filho devendo    

ser-lhes fãcultãdãs fãcilidãdes    

mãteriãis sem que isso implique 

quãlquer encãrgo finãnceiro ou 

perdã de sãlã rio. Os pãis devem ser 

informãdos sobre ãs regrãs e ãs 

rotinãs pro priãs do Serviço pãrã 

que pãrticipem ãtivãmente nos 

cuidãdos ão seu filho. 

4. As criãnçãs e os pãis te m o direito ã 

receber umã informãçã o ãdãptãdã ã  

suã idãde e compreensã o. As                   

ãgresso es fí sicãs ou emocionãis e ã 

dor devem ser reduzidãs ão mí nimo. 

5. As criãnçãs e os pãis te m o direito ã 

serem informãdos pãrã que possãm 

pãrticipãr em todãs ãs deciso es 

relãtivãs ãos cuidãdos de sãu de. 

Deve evitãr-se quãlquer exãme ou 

trãtãmento que nã o sejã                

indispensã vel.  

6. As criãnçãs nã o devem ser           

ãdmitidãs em Serviços de ãdultos. 

Devem ficãr reunidãs por grupos 

etã rios pãrã beneficiãrem de jogos, 

recreios e ãtividãdes educãtivãs 

ãdãptãdãs ã  idãde, com todã ã    

segurãnçã. As pessoãs que ãs     

visitãm devem ser ãceites sem    

limites de idãde. 

7. O Hospitãl deve oferecer ã s criãnçãs 

um ãmbiente que correspondã ã s 

suãs necessidãdes fí sicãs, ãfetivãs e 

educãtivãs, quer no ãspeto do equi-

pãmento, quer no do pessoãl e dã 

segurãnçã. 
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8. A equipã de sãu de deve ter          

formãçã o ãdequãdã pãrã responder 

ã s necessidãdes psicolo gicãs e  

emocionãis dãs criãnçãs e dã      

fãmí liã.  

9. .A equipã de sãu de deve estãr    

orgãnizãdã de modo ã ãssegurãr ã 

continuidãde dos cuidãdos que sã o 

prestãdos ã cãdã criãnçã.  

10. A intimidãde de cãdã criãnçã deve 

ser respeitãdã. A criãnçã deve ser 

trãtãdã com cuidãdo e                  

compreensã o em todãs ãs           

circunstã nciãs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Carta foi preparada em 1988 por 

várias associações europeias, em Leiden, 

Bélgica e Portugal foi representado pelo 

Instituto de Apoio à Criança.  
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// Documentos a não        

esquecer 
quando se deslocar ao HSMM 

O que DEVE trazer: 

 Cãrtã o de beneficiã rio do SNS (cãrtã o de utente) e, se tiver, o cãrtã o de beneficiã rio 
de subsistemã (ADSE ou outro);  

 Cãrtã o de cidãdã o ou bilhete de identidãde e cãrtã o de contribuinte;  

 Em cãso de Consultã Externã, e  necessã rio o documento comprovãtivo de mãrcãçã o 
de consultã emitido pelo Hospitãl (Convocãto riã dã Consultã);  

 Exãmes ou ãnã lises recentes e u teis pãrã ã ãvãliãçã o do me dico;  

 Medicãçã o que estã  ã tomãr;  

 Cãso estejã isento de tãxãs moderãdorãs, nã o se esqueçã do comprovãtivo de isençã o 
vã lido. 

O que NÃO DEVE trazer: 

 No momento do internãmento, quãndo vier ã  consultã externã, nã reãlizãçã o de    
exãmes e trãtãmentos ou mesmo nã entrãdã no Serviço de Urge nciã, nã o deve      
trãzer objetos pessoãis de vãlor, cheques, joiãs e dinheiro. 

 Se estiver ãcompãnhãdo, entregue os seus bens ã  pessoã que o ãcompãnhã. Cãso 
contrã rio, ãvise o enfermeiro que o ãtende, que tomãrã  ãs dilige nciãs necessã riãs 
pãrã que os seus bens fiquem guãrdãdos em locãl seguro.  

 

O HOSPITAL NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS BENS QUE NÃO LHE FORAM       
CONFIADOS!  

 18 
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// Consulta Externa 
 

Horário de Atendimento: 

Segunda e Quarta-feira: das 08:00h às 19:30h 

Terça, Quinta e Sexta-Feira: Das 08:00h às 18:30h 

 

O ãcesso ã  Consultã Externã e  sempre referenciãdo pelos Centros de Sãu de dã ã reã de    

influe nciã (me dico de fãmí liã) ou pelo pro prio hospitãl (Urge nciã, Internãmento e            

Consultã). Depois dã receçã o do pedido, o me dico triãdor dã especiãlidãde efetuã ã triãgem, 

ãtribuindo-lhe um grãu de prioridãde ãdequãdo ã  informãçã o clí nicã.   

Apo s ã mãrcãçã o dã consultã, receberã  nã suã reside nciã ou no seu telefone umã               

informãçã o com ã dãtã, horã, especiãlidãde, ãssim como com o locãl dã consultã. 

 

É essencial que os seguintes dados estejam corretos: 

 Nome 

 Dãtã de Nãscimento  

 Morãdã  

 

 

No diã dã consultã deve ãpresentãr-se junto dos serviços ãdministrãtivos 15 minutos ãntes 

dã horã  ãgendãdã. 

Após a consulta: Dirijã-se ão secretãriãdo dãs consultãs externãs pãrã ser orientãdo cãso 

sejã necessã riã ã mãrcãçã o de exãmes complementãres de diãgno stico. 

As tãxãs moderãdorãs e ãs isenço es sã o ãs constãntes nã lei. 

Verifique no secretãriãdo se tem tãxãs moderãdorãs em dí vidã. 

 Nu mero de Telefone 

 Nu mero de Utente 

 Cãso estejã isento de tãxãs moderãdorãs, nã o se 

esqueçã do comprovãtivo de isençã o vã lido.  
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O pedido de consultã e  feito pelos Centros de Sãu de. O Hospitãl de Sãntã Mãior, E.P.E. 

Bãrcelos procede ã  integrãçã o e mãrcãçã o do respetivo pedido e o utente recebe o ãviso 

de mãrcãçã o com indicãçã o dã dãtã, horã e locãl. 

Marcação de Primeiras Consultas 

Apo s ã primeirã consultã, o me dico ãssistente procede ã  mãrcãçã o dãs sucessivãs        

consultãs de   ãcordo com os crite rios clí nicos. 

O me dico ãssistente, ou o secretãriãdo dã Consultã Externã, deve informãr de imediãto o 

utente dã dãtã dã novã consultã. Nã impossibilidãde de mãrcãçã o imediãtã, e                   

posteriormente enviãdo, pãrã ã morãdã e/ou telemo vel constãnte dã fichã de                

identificãçã o do utente, um ãviso de mãrcãçã o. 

Marcação de Consultas Subsequentes 

Sempre que um utente pretendã desmãrcãr/remãrcãr quãlquer consultã progrãmãdã, 

por motivo de forçã mãior, deve contãctãr o Hospitãl de Sãntã Mãriã Mãior, EPE, e        

mãnifestãr essã vontãde com um perí odo mí nimo de ãntecede nciã desejã vel de umã   

semãnã, de modo ã que o Hospitãl possã preencher ã vãgã com outro utente que se      

encontre em Listã de Esperã. 

Desmarcação/Remarcação de Consultas 



21 

 

// Serviços de 

Internamento 

Pode solicitar mais esclarecimentos ao 

profissional que o atenda. Faremos todos 

os possíveis para que a sua    estadia seja 

confortável, tranquila e segura.  

A admissão ao internamento é realizada por 

indicação clínica, por duas vias: Via Serviço de 

Urgência (Internamento Urgente); Via Consulta 

Externa (Internamento Programado). 

 

AO CHEGAR  

No internamento, terá um profissional a         

acolhê-lo.  

O QUE DEVE TRAZER  

 Pijama, roupão, chinelos de borracha para 

o banho, chinelos de quarto, roupa interior 

e objetos de higiene pessoal;  

 Medicação que tome habitualmente (não 

deverá, contudo, tomar nenhuma         

medicação sem indicação do médico ou do 

enfermeiro); 

 Exames complementares de diagnóstico 

realizados recentemente (análises,        

radiografias, ecografias, TAC);  

 Documentos de identificãçã o: Cãrtã o 

de Cidãdã o ou Bilhete de Identidãde, 

Cãrtã o de Contribuinte, Cãrtã o de 

Utente do SNS, Cãrtã o de Beneficiã rio 

dã Segurãnçã Sociãl e/ou dã Entidãde 

Responsã vel pelo pãgãmento dãs 

despesãs hospitãlãres (ADSE, SAMS, 

Seguro de Sãu de, etc.)  

 

O QUE PODE TRAZER  

Livros, revistãs, tãblets, computãdor 

pessoãl, telemo vel, rã dio portã til (com 

ãuscultãdores), ou outros que o ãjudem ã 

pãssãr o tempo e queirã guãrdãr ã  suã 

responsãbilidãde.  

Nota: O HSMM não se responsãbilizã 

por quãlquer dãno ou extrãvio de objetos 

ou vãlores que sejãm trãzidos pãrã o 

interior do Hospitãl. Evite trãzer joiãs, 

dinheiro ou outros objetos de vãlor.  

Poderã  ser efetuãdã ã guãrdã de ãlguns 

objetos pessoãis (espo lio), no cãso de 

ãuse nciã momentã neã do utente dã en-

fermãriã ou por incãpãcidãde de zelãr 

pelos seus pertences.  
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Durante o Internamento 

 A informãçã o clí nicã ser-lhe-ã       

prestãdã pelo seu me dico ãssistente, 

sempre pessoãlmente. Outros    

membros dã equipã de sãu de        

poderã o tãmbe m dãr-lhe indicãço es. 

Pãrã quãlquer eventuãlidãde, indique 

umã so  pessoã, dã fãmí liã ou ãmigo, 

com quem ã equipã possã fãlãr (em 

horã rio estipulãdo pelo Serviço);  

 Comunique ão seu me dico, ou ão         

enfermeiro, todo e quãlquer sintomã 

que sintã;  

 Sigã todãs ãs instruço es no que diz 

respeito ã  dietã, ão repouso e ão  

trãtãmento;  

 Nã o deverã  ãusentãr-se do Serviço 

sem ãutorizãçã o do enfermeiro ou 

me dico;  

  Pedimos-lhe que, pãrã suã segurãnçã 

e melhor ãssiste nciã, mãntenhã ã        

pulseirã de identificãçã o durãnte 

todo o perí odo de internãmento;  

 Junto dã suã cãmã existe umã       

cãmpãinhã pãrã chãmãr quem o   

possã ãjudãr. Utilize-ã sempre que 

necessã rio. Cãso contrã rio, se nã o o 

puder fãzer, peçã ã ãlgue m que o fãçã 

por si;  

 Nã o fume;  

 Evite fãlãr ãlto e ãconselhe ãs suãs 

visitãs ã terem o mesmo                 

comportãmento. Respeite sempre os 

outros utentes. O sile ncio contribui 

pãrã promover um ãmbiente cãlmo e 

confortã vel, fãvorecendo ã suã     

recuperãçã o e ã concentrãçã o       

indispensã vel ão trãbãlho do         

profissionãl de sãu de;  

 Tente mãnter limpã e ãrrumãdã ã suã 

zonã de internãmento;  

 A conservãçã o dos mãteriãis,        

equipãmentos e instãlãço es deve ser 

dã responsãbilidãde de todos. Por 

fãvor, quãlquer ãnomãliã que detete, 

comunique-ã ão profissionãl de    

sãu de;  

 Nã o utilize ãs mã quinãs de vendã 

ãutomã ticã de ãlimentos e bebidãs. 

Elãs destinãm-se ã s pessoãs nã o   

internãdãs;  

 Durãnte ã suã estãdiã no                 

internãmento, deverã  indicãr um 

Acompãnhãnte, que o poderã  ãpoiãr 

nã suã estãdiã ente ãs 08h e ãs 20h. 

Os fãmiliãres deverã o deixãr no   

secretãriãdo do respetivo piso o  

nu mero de telefone pãrã o quãl pode-

rã o ser contãctãdos. 
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Horário das Refeições 

Nos Serviços de Internãmento, ãs      

refeiço es sã o servidãs nos seguintes  

horã rios: 

 

Refeições                            Horário 

 

Pequeno-Almoço                 09h00-09h30 

Almoço                                   12h30-13h30 

Lãnche                                    16h00-17h00 

Jãntãr                                      19h00-20h00 

Ceiã                                          22h00-23h00 

 

Nota: Em alguns serviços, poderá haver        

alterações nos horários apresentados. 

 

Cumprã com rigor ã dietã prescritã 

pelos profissionãis de sãu de e nã o  

ãceite ãlimentos de fãmiliãres/ãmigos, 

sem fãlãr com o seu profissionãl de 

sãu de. 

 

 

As visitãs sã o, nã suã generãlidãde, umã 

fonte de energiã pãrã ã recuperãçã o do 

doente. Pore m, se nã o forem              

respeitãdãs ãlgumãs regrãs, podem-se 

tornãr prejudiciãis. So  podem, regrã 

gerãl, permãnecer 2 pessoãs de cãdã 

vez junto de si.  

Visitas 

A permissã o dãs visitãs estãrã  sempre 

condicionãdã ã s condiço es clí nicãs dos 

doentes e ã s limitãço es do Serviço. As 

visitãs sã o grãtuitãs e o ãcesso fãz-se 

unicãmente mediãnte ã ãpresentãçã o 

de cãrtã o-de-visitã. 

Os cãrto es-de-visitã sã o fornecidos ã  

pessoã que o utente designou como fiel 

depositã rio e poderã o ser levãntãdos, 

ãpo s comprovãdã ã identificãçã o, junto 

do posto informãtivo.  

 

Recomende a quem o visita: 

 Que respeite sempre o nu mero de    

visitãs estipulãdo por doente;  

 Que evite ser ãcompãnhãdo por   

bebe s e criãnçãs, pois o Hospitãl e  

um locãl de risco infecioso, nã o    

sendo fãvorã vel ã s criãnçãs; 

 Que ã fãmí liã se orgãnizãe de formã ã 

que ãs informãço es sobre o estãdo do 

doente sejãm dãdãs ã um dos        

fãmiliãres e este ãs trãnsmitã ãos 

restãntes;  

 Que circulem com trãnquilidãde e 

respeitem o sile ncio, de modo ã nã o 

perturbãr os doentes;  

 Que nã o invãdãm ãs zonãs de ãcesso 

reservãdo ã profissionãis;  
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 Que respeite ã privãcidãde de todos 

os doentes;  

 Que nã o se sente nem coloque     

objetos em cimã dã cãmã dos        

doentes, por formã ã prevenir      

infeço es;   

 Que higienize sempre ãs mã os, com o 

desinfetãnte disponí vel nã               

enfermãriã, ãntes e depois de        

contãctãr com os doentes;  

 Que sempre que o seu fãmiliãr      

solicite, ou sempre que pretender 

levãntã -lo, dãr-lhe de comer ou be-

ber, procure preservãr ã segurãnçã 

de ãmbos, recorrendo previãmente ã  

orientãçã o do Enfermeiro;  

 Que nã o efetue visitãs se se sentir 

doente ou debilitãdo;  

 Que nã o fotogrãfe nem filme dentro 

do HSMM sem que tenhã ãutorizãçã o 

do Presidente do Conselho de        

Administrãçã o, do Diretor do Serviço 

ou outro legãlmente equipãrã vel;  

 Que utilize o telemo vel com ã mãior 

discriçã o e o desligue sempre que 

houver indicãçã o pãrã tãl;  

 Que nã o fume no interior do HSMM; 

 

 Que nã o deite lixo pãrã o chã o, 

contribuindo pãrã ã limpezã e 

ãsseio do Hospitãl;  

 Que Sãlvãguãrde o pãtrimo nio 

hospitãlãr, com ãbstençã o de 

quãisquer ãtos suscetí veis de 

produzir conseque nciãs dãnosãs; 

 Que nã o trãgã roupã nem comidã 

pãrã o doente sem fãlãr           

previãmente com os profissionãis 

de sãu de ou sem que lhes sejã 

solicitãdo por estes;  

 Que ãpresente o cãrtã o de       

visitãnte sempre que for solicitã-

do pãrã o efeito de controlo de 

visitãs;  

 Que respeite ãs indicãço es dos 

profissionãis de sãu de,               

pãrticulãrmente em situãço es de 

emerge nciã ou de prestãçã o de 

cuidãdos. 

Nota: Se tiver dificuldades motoras, visuais, 

auditivas ou de comunicação, solicite ajuda de 

um profissional. 
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HORÁRIO DAS VISITAS 

Pediatria:  

Acompanhante: 24h 
Visitante: 15h30—20h (com entrada 
até às 19h30) 
 

Pisos 3|4|5:  
Acompanhante: 12h-20h 
Visitante: 15h30—20h (com entrada 
até às 19h30) 

Tratamento e Segurança 

Colabore no seu tratamento e 

segurança 

 Pãrtilhe informãço es importãntes 

como: ãlergiãs, medicãmentos que 

tomã, consultãs  ãgendãdãs ou 

outrãs que considere relevãntes. 

 Questione sobre o seu estãdo de 

sãu de. 

 Lembre-se que, pãrã serem      

reãlizãdos determinãdos exãmes e 

cirurgiãs, e  necessã rio receber 

informãçã o do procedimento que 

vãi ser sujeito. Ao ãssinãr o        

Consentimento Informãdo deve         

fãze -lo de formã livre e              

esclãrecidã. 

 Todãs ãs cãmãs te m grãdes de 

proteçã o. Nã o ãs movã sem pedir 

ãjudã. Sempre que necessitãr de 

ãjudã, utilize ã cãmpãinhã. 

Confidencialidade 

O Hospitãl Sãntã Mãriã Mãior, EPE 

gãrãnte ã confidenciãlidãde e      

privãcidãde dã informãçã o clí nicã e 

dos dãdos pessoãis dos seus        

doentes. 

Profissionais do HSMM 

Todos os funcionã rios do hospitãl 

estã o identificãdos com um cãrtã o 

contendo o nome, fotogrãfiã e     

grupo profissionãl. 

Alta Hospitalar 

A ãltã e -lhe comunicãdã com       

ãntecede nciã pãrã que possã, em 

conjunto com ã suã fãmí liã, fãzer os 

prepãrãtivos necessã rios ã  suã   

sãí dã. Em cãso de necessidãde,    

solicite ão Enfermeiro ã ãjudã dã 

equipã de voluntã rios ou ãssisten-

tes operãcionãis,, que o              

ãcompãnhãrã  ãte  ã  sãí dã do       

Hospitãl. Nesse momento, ãle m de 

levãr consigo todos os documentos 

e exãmes que forãm necessã rios ã  

suã ãdmissã o, deverã o ser-lhe en-

tregues:  
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 A cãrtã de ãltã (cãrtã pãrã ser       

entregue ão seu me dico e enfermeiro 

de fãmí liã);  

 A mãrcãçã o de consultã (se           

necessã rio);  

 Receitã me dicã e/ou requisiço es de 

exãmes complementãres de          

diãgno stico pãrã efetuãr ãntes dã 

pro ximã consultã (se necessã rio);  

 Certificãdo de incãpãcidãde            

temporã riã (bãixã) ou ãtestãdo     

me dico (se necessã rio);  

 Declãrãçã o de tempo de                   

internãmento (se  necessã rio);  

 Inque rito de sãtisfãçã o (quãndo   

ãplicã vel). Se lhe for entregue um 

inque rito de sãtisfãçã o, ãjude-nos ã 

melhorãr ã quãlidãde dos nossos 

Serviços e preenchã-o. Ele e  ãno nimo 

e serã  entregue ãquãndo dã           

prepãrãçã o dã ãltã. Estã suã ãjudã e  

pãrã no s dã mãior importã nciã!  

 

TENHA EM ATENÇÃO: 

Nã o sãiã do serviço sem informãr ã 

equipã de enfermãgem. 

Consulte logo que possí vel o seu      

me dico de fãmí liã. 

Nã o se esqueçã de pedir ã suã           

medicãçã o (cãso tenhã sido entregue ã  

equipã de enfermãgem) e ã devoluçã o 

dos seus bens, se solicitou ã guãrdã dos 

mesmos.  

Antes de ãbãndonãr o         Hospitãl, 

verifique se tem consigo    todos os 

documentos, em especiãl   receitãs e 

requisiço es necessã riãs com cãrimbos, 

vinhetãs dã instituiçã o e/ou do me dico.  

Deve tãmbe m esclãrecer com os       

profissionãis de sãu de todãs ãs suãs 

du vidãs quãnto ãos cuidãdos ã ter no 

domicí lio. Se ãpo s ã ãltã hospitãlãr lhe 

surgirem du vidãs, pode contãctãr-nos 

por telefone, e-mãil ou pessoãlmente.  

 

 

 

 

 

NOTA: 

A alta a pedido e ã recusa de qualquer 

tratamento é um direito que lhe ãs-

siste. Terã , pãrã isso, que  ãssinãr o 

“termo de responsãbilidãde” que lhe 

serã  fornecido no serviço, ãssumindo 

ãs conseque nciãs desse ãto. 
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// Serviço de 

Urgência 

O Serviço de Urge nciã do Hospitãl    Sãntã 

Mãriã Mãior, EPE  funcionã 24h por dia, 

durãnte os 7 dias da semana. 

O principãl objetivo do Serviço de          

Urge nciã e  proporcionãr os cuidãdos     

necessã rios, urgentes e emergentes, ã  

todos os doentes que deles necessitem, de 

um modo ãtempãdo e ãdequãdo. Se ã suã 

situãçã o clí nicã nã o for Urgente nem   

emergente, deverã  dirigir-se primeiro ão 

Centro de Sãu de dã suã ã reã. Em situãçã o 

de du vidã, pode contãctãr ã Linha SNS 24, 

ãtrãve s do 808 24 24 24.  

Todos os utentes ãdmitidos no Serviço de 

Urge nciã te m direito ã serem                 

ãcompãnhãdos por umã pessoã por si   

indicãdã (incluindo perí odo dã ãdmissã o 

ãte  ã  primeirã observãçã o me dicã). Este 

direito de ãcompãnhãmento pode ser  

excecionãlmente condicionãdo por rãzo es 

de serviço, clí nicãs e te cnicãs especí ficãs.  

E  obrigãto riã ã identificãçã o do           

Acompãnhãnte mediãnte ã Etiquetã de 

identificãçã o do doente. 

O ãutocolãnte deve ser colocãdo em locãl 

visí vel, que lhe serã  entregue no momento 

dã Triãgem. 

O ãcompãnhãnte tem direito ã           

informãçã o ãdequãdã e em tempo     

rãzoã vel sobre o doente, nãs diferentes 

fãses do ãtendimento, com ãs exceço es 

seguintes: indicãçã o expressã em     

contrã rio do doente e/ou mãte riã    

reservãdã por segredo clí nico. 

E  permitidã ã visitã ãos doentes em 

regime de OBS, em horã rios definidos 

pelo Serviço. Informe-se junto do    

Administrãtivo.  

 Foi ãdotãdo neste Serviço o Protocolo 

de Triagem de Manchester que          

clãssificã ã prioridãde de ãtendimento 

dos doentes de ãcordo com ã grãvidãde 

dã suã situãçã o, permitindo um        

ãtendimento ãdequãdo, objetivo e    

eficiente.  

Apo s ã triãgem, de ãcordo com o       

problemã/ sintomã ãpresentãdos, e  

ãtribuí dã ão utente umã cor que define 

ã suã prioridãde de ãtendimento:  
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Ao chegãr ão Serviço de Urge nciã, o utente 

deve dirigir-se ão Bãlcã o de Admissã o de 

modo ã  efetuãr ã suã inscriçã o, ãpo s ã quãl 

serã  chãmãdo ão Gãbinete de Triãgem   

ãtrãve s de um sistemã de som.  

Caso chegue ao Serviço de Urgência do 

Hospital Santa Maria Maior, EPE com 

carta  de recomendação do seu médico, 

terá    prioridade, dentro da cor que lhe 

for  atribuída. 

Urgência Pediátrica 

E  objetivo dã Urge nciã Pediã tricã do HSMM 

trãtãr com quãlidãde e eficie nciã todãs ãs 

criãnçãs e ãdolescentes, menores de 18 

ãnos de idãde, com doençã ãgudã.  

O ãcesso e  globãl,  sendo desejã vel ã      

observãçã o pre viã dãs criãnçãs e            

ãdolescentes pelo seu me dico ãssistente, 

excetuãndo os cãsos de doençã su bitã ou 

violentã . 

Nã Urge nciã Pediã tricã, todos os doentes 

te m direito ã um ãcompãnhãnte em       

permãne nciã. Apo s ã ãltã e ãntes de     

ãbãndonãr o Serviço de Urge nciã            

Pediã tricã, o doente / representãnte legãl 

deve dirigir-se ão    posto ãdministrãtivo e 

ãli vãlidãr todos os documentos que lhe 

forãm entregues (receitãs, credenciãis, 

mãrcãço es de consultã, justificãço es, entre 

outros).  

 

Se for internãdo, o doente e o          

ãcompãnhãnte serã o orientãdos pãrã o 

respetivo Serviço do HSMM ou pãrã os 

Hospitãis de Refere nciã nãs respetivãs 

ã reãs de internãmento. 

Tãl como nã Urge nciã Gerãl, ãpo s ã 

triãgem, de ãcordo com o problemã/ 

sintomã ãpresentãdos, e  ãtribuí dã ão 

utente umã cor que define ã suã        

prioridãde de ãtendimento:  
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Constituí do por um conjunto de meios 

te cnicos, fí sicos e humãnos, vocãcionãdos 

pãrã o trãtãmento ciru rgico do doente, 

cujo funcionãmento se ãrticulã com os 

serviços utilizãdores e de ãpoio.  

O HSMM dispo e de 2 sãlãs operãto riãs 

(polivãlentes e multidisciplinãres)         

prepãrãdãs pãrã ã reãlizãçã o de cirurgiã 

diferenciãdã. O funcionãmento do Bloco 

Operãto rio e  orgãnizãdo de formã ã       

sãtisfãzer dois tipos de cirurgiãs: Cirurgiã 

progrãmãdã e Cirurgiã de urge nciã. 

// Outros Serviços  

Clínicos e Não Clínicos 

Bloco Operatório 

Pãrã intervenço es ciru rgicãs que nã o     

requerem internãmento, o Hospitãl dispo e 

de umã Unidãde de Cirurgiã de                

Ambulãto rio (UCA). 

Entende-se por cirurgiã de ãmbulãto rio 

todo o procedimento cirúrgico           

programado, em que o doente é         

admitido e tem alta para o seu            

domicílio no dia da intervenção ou no 

período máximo de 24 horas.  

Cirurgia de Ambulatório 

Pãrã que um utente sejã operãdo em 

ãmbulãto rio, e  necessã rio o            

cumprimento de ãlguns crite rios de 

ãdmissibilidãde ciru rgicos, sociãis e 

ãneste sicos.  

Deverã  ter um ãdulto responsã vel 

pãrã o trãnsportãr e ãcompãnhãr nãs 

primeirãs 24h ãpo s ã ãltã.  

A intervençã o ciru rgicã nã o             

ultrãpãssãrã , em princí pio, os 120 

minutos.  

Apo s ã ãltã, serã  fornecidã informãçã o 

incluindo o nu mero de telefone do 

Serviço, pãrã esclãrecer du vidãs ou 

problemãs que surjãm nãs primeirãs 

24h ãpo s ã cirurgiã.  

Imunohemoterapia 

Todos os diãs existem doentes com 

ãnemiã, doentes que vã o ser            

submetidos ã cirurgiãs, doentes      

ãcidentãdos com hemorrãgiãs,       

doentes oncolo gicos que fãzem      

quimioterãpiã, doentes                    

trãnsplãntãdos e muitos outros que          
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necessitãm de fãzer trãtãmento com      

componentes sãnguí neos.  

E  de sãlientãr que ã prestãçã o de cuidãdos 

de sãu de com utilizãçã o de produtos      

terãpe uticos  biolo gicos de origem humãnã, 

depende do cãrã cter generoso, humãno, 

ãltruí stã e grãtuito dos  dãdores de sãngue.  

Meios Complementares de  

Diagnóstico e Terapêutica 

Pãrã reãlizãr um meio complementãr de 

diãgno stico e terãpe uticã (ãnã lises clí nicãs, 

exãme de imãgiologiã, endoscopiã                 

e fisioterãpiã) deve ser referenciãdo pelo 

seu me dico ãssistente (do hospitãl ou    

centro de sãu de). Vãi ser-lhe indicãdã ã 

horã e o locãl do exãme ou ser-lhe-ã         

entregue todã ã documentãçã o pãrã ã    

mãrcãçã o do mesmo. 

Hospital de Dia 

O Hospitãl de Diã tem um espãço fí sico 

pro prio onde se concentrãm meios         

te cnicos e humãnos quãlificãdos, que     

fornecem cuidãdos de sãu de de modo     

progrãmãdo e nã o progrãmãdo 

(permãne nciãs) ã doentes em ãmbulãto rio, 

em ãlternãtivã ã  hospitãlizãçã o clã ssicã, 

por um perí odo normãlmente nã o superior       

estãdiã durãnte ã noite. O Hospitãl de 

Diã dã  continuidãde ão trãtãmento e 

ãpoio ã doentes cro nicos em              

ãmbulãto rio.  

Serviços Farmacêuticos 

Efetuãm ã distribuiçã o dos                  

medicãmentos nos diferentes serviços 

do Hospitãl, bãseãdos em princí pios de 

gestã o rãcionãl e de quãlidãde.  

A dispensã de medicãmentos ã doentes 

em regime de ãmbulãto rio processã-se 

no horã rio normãl de funcionãmento 

do Serviço: 9h-17h de segunda a     

sexta, existindo pãrã o efeito um 

fãrmãce utico destãcãdo pãrã o         

ãtendimento ão doente e respetivã 

dispensã. 

Serviço de Esterilização 

E  responsã vel pelã recolhã, prepãrãçã o, 

trãtãmento,  ãrmãzenãmento e         

distribuiçã o de todo o mãteriãl de     

ãcordo com ãs normãs te cnicãs em 

vigor e em ãrticulãçã o com ã Comissã o 

de Controlo de Infeçã o e de Resiste nciã 

ãos Antimicrobiãnos. 
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// Unidade de   

Hospitalização Domiciliária 

Tendo em considerãçã o ã suã missã o, o 

HSMM criou ã Unidãde de Hospitãlizãçã o 

Domiciliã riã (UHD), com o principãl        

objetivo de promover o bem-estãr e ã    

quãlidãde de vidã dos utentes, umã vez que 

viãbilizã o internãmento no domicí lio sob ã 

vigilã nciã de umã equipã de profissionãis 

de sãu de, sempre de ãcordo com ã vontãde 

do utente e dã suã fãmí liã.  

 

A Hospitãlizãçã o Domiciliã riã, enquãnto 

modelo de prestãçã o de cuidãdos em cãsã, 

e  umã ãlternãtivã ão internãmento         

convencionãl, fãcilitãndo umã ãssiste nciã 

contí nuã e coordenãdã ãos utentes que, 

requerendo ãdmissã o hospitãlãr pãrã   

internãmento, reu nãm um conjunto de 

crite rios clí nicos, sociãis e geogrã ficos que 

permitãm ã suã hospitãlizãçã o no                

domicí lio, sob ã responsãbilidãde dos         

profissionãis de sãu de que constituem ã 

Unidãde de Hospitãlizãçã o Domiciliã riã, 

com ã concordã nciã do utente e dã          

fãmí liã.  

A ãdmissã o do utente nã Unidãde de 

Hospitãlizãçã o Domiciliã riã e          

concretizãdã ãpo s umã ãvãliãçã o dã 

equipã de profissionãis de sãu de         

ãfetos ão serviço, sendo que, se      

reunir ãs      condiço es clí nicãs, sociãis 

e geogrã ficãs, o utente pãssãrã  ã ser 

ãcompãnhãdo no seu domicí lio por 

umã equipã de sãu de (me dico e      

enfermeiro) durãnte 24 horãs, 7 diãs 

por semãnã, nos 365 diãs do ãno, em 

regime de presençã fí sicã e/ou      

prevençã o.  



 32 

 

// Serviços de Apoio 

Acesso à Informação Clínica 

O ãcesso ãos registos clí nicos, ã  informãçã o 

de sãu de, quer sejãm relãto rios clí nicos, 

fotoco piãs ou exãmes reãlizãdos ãos       

doentes ã quem o HSMM prestã, ou prestou 

cuidãdos de sãu de, deve ocorrer sempre 

ãtrãve s do Responsã vel pelo Acesso ã     

Informãçã o (RAI).  

Localização: Bloco C, Piso 1 

Telefone: 253 809 200 (Ext. 6060) 
 

Correio eletrónico:  

rãi@hbãrcelos.min-sãude.pt  

 

Os pedidos podem ser feitos, através do 

formulário disponibilizado para o     

efeito:  

Presenciãlmente: no Gãbinete de           

ãtendimento. 

Viã postãl pãrã o endereço: Responsã vel 

pelo Acesso ã  Informãçã o  

Hospitãl Sãntã Mãriã Mãior, E.P.E. 

Cãmpo dã Repu blicã, Apãrtãdo 181 

4754-909 Bãrcelos 

Viã correio eletro nico: Pãrã 
rãi@hbãrcelos.min-sãude.pt  

 

 

Sugere-se que ã fãmí liã centrãlize 

num dos seus elementos todã ã 

informãçã o ãcercã do trãtãmento 

ão doente, ou sejã, que hãjã um 

u nico interlocutor entre ã fãmí liã e 

ã equipã prestãdorã de cuidãdos de 

sãu de. Pãrã preservãr ã                 

confidenciãlidãde e ã segurãnçã dã 

informãçã o, nunca solicite             

informação clínica por telefone. 

O ãcesso ou ãs fotoco piãs                

solicitãdãs deverã o ser reãlizãdos/

levãntãdos no Gãbinete Jurí dico do 

HSMM, mediãnte ãpresentãçã o de 

documento de identificãçã o. 

No cãso de ser um terceiro ã ãceder 

ou ã levãntãr ã documentãçã o,     

deverã  fãzer-se ãcompãnhãr de 

declãrãçã o de consentimento do 

titulãr dos dãdos. O ãcesso ã dãdos 

de sãu de de pessoã fãlecidã ãpenãs 

serã  ãutorizãdo se, devidãmente 

explicãdos os fins ã que se destinã ã 

informãçã o solicitãdã, se considerãr 

que pode ser sãcrificãdo o direito ã  

privãcidãde dã pessoã fãlecidã. 

Encontre ãqui os formulã rios: 

http://www.hbarcelos.min-saude.pt/category/cidadao/
outras-informacoes-uteis/  

 

http://www.hbarcelos.min-saude.pt/category/cidadao/outras-informacoes-uteis/
http://www.hbarcelos.min-saude.pt/category/cidadao/outras-informacoes-uteis/
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Gabinete do Cidadão 

O HSMM  dispo e de um Gãbinete do        

Cidãdã o que informã os utentes sobre os 

seus direitos e deveres  relãtivos ãos      

serviços de sãu de, recebe reclãmãço es, 

sugesto es e elogios sobre o funcionãmento 

dos Serviços ou comportãmentos dos             

profissionãis e  redige ãs reclãmãço es orãis 

feitãs, quãndo os utentes nã o ãs possãm 

fãzer por escrito. Sempre que desejãr pode 

ãpresentãr reclãmãçã o ou dãr sugesto es 

pãrã melhorãr os serviços. 

Localização: Bloco D 

Horário de Funcionamento:  

09h00—16h00 

Telefone: 253 809 200 (Ext. 6102) 
 

Correio eletrónico:  

gc@hbãrcelos.min-sãude.pt  

Serviço Social 

 O Serviço Sociãl fãz pãrte integrãnte dã 

equipã prestãdorã de cuidãdos de sãu de, 

sendo um elo de ligãçã o entre o utente, ã 

fãmí liã, ã equipã terãpe uticã e ã                    

comunidãde. Orientã -lo-ã  sobre os ãpoios 

disponí veis nã comunidãde, bem como 

ãjudã -lo-ã  ã ãdãptãr-se ã  suã novã situãçã o 

funcionãl. 

Se estiver internãdo ou ã ser            

seguido em consultã, sãibã que pode 

fãlãr com ã ãssistente sociãl.  Pãrã isso, 

solicite ão Enfermeiro/Me dico  pãrã 

providenciãr ã suã presençã. 

Localização: Bloco D 

Horário de Funcionamento:  

09h00—16h00 

Telefone: 253 809 200 (Ext. 6102) 
 

Correio eletrónico:  

ssociãl@hbãrcelos.min-sãude.pt  

Equipa de Gestão de  

Altas 

E  umã equipã hospitãlãr                        

multidisciplinãr pãrã ã prepãrãçã o e 

gestã o de ãltãs hospitãlãres com     

outros serviços, pãrã os doentes que 

requerem seguimento dos seus       

problemãs de sãu de e sociãis, quer no 

domicí lio, quer em ãrticulãçã o com ãs 

unidãdes de convãlescençã, com ãs 

unidãdes de me diã durãçã o e           

reãbilitãçã o e com ãs unidãdes de    

longã durãçã o existentes nã ã reã de         

influe nciã hospitãlãr. 
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Serviço de Assistência  

Espiritual e Religiosa 

Como Serviço de Assiste nciã Espirituãl 

e Religiosã, somos responsã veis por         

gãrãntir ,ã cãdã um, o respeito pelã 

suã identidãde espirituãl e religiosã.  

O Serviço de Assiste nciã Espirituãl e        

Religiosã (SAER) prestã ãpoio          

espirituãl ãos doentes e seus           

fãmiliãres, bem como ãos profissionãis 

do hospitãl, procurãndo    encãminhãr 

o pedido de ãssiste nciã pãrã ã          

confissã o religiosã ã que tiver         

declãrãdo pertencer. 

 

COMO TER AJUDA DO SAER? 

 Por iniciãtivã (pedido) do utente, 

dos cuidãdores ou fãmiliãres        

pro ximos. 

 Por iniciãtivã do Assistente                

Espirituãl e Religioso, cãso sejã           

ãutorizãdã ã suã    visitã. 

 O Assistente Espirituãl e Religioso       

cãto lico visitã diãriãmente os           

doentes internãdos. Poderã                 

ãproveitãr essã   oportunidãde pãrã 

lhe mãnifestãr ãlgumã necessidãde 

ou desejo. 

 

 

 

CONTACTOS 

HORÁRIOS 

Unidade Funcional de  

Psicologia 

A Unidãde Funcionãl de Psicologiã exerce 

ã suã ãtividãde clinicã e de consultã em 

ãrticulãçã o com os  serviços ãssistenciãis, 

nã o so  ão ní vel do ãmbulãto rio como 

tãmbe m do  internãmento. Apoiã             

tecnicãmente todã ã ã reã de prestãçã o de 

cuidãdos, nã promoçã o e mãnutençã o dã 

sãu de, prevençã o e trãtãmento dã doençã 

e dãs disfunço es psicolo gicãs ã elã            

ãssociãdãs, nã o so   do utente e seus        

fãmiliãres, como tãmbe m dos pro prios 

profissionãis de sãu de. 

 

08h30—12h30 | 13h30—17h30  (diãs u teis)  

psicologiãdir@hbãrcelos.min-sãude.pt  

HORÁRIO E CONTACTO 
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Outros Serviços 

 Serviço de Aprovisionãmento; 

 Serviço de Auditoriã Internã; 

 Serviço de Plãneãmento e Apoio ã  

Gestã o; 

Localização: Bloco C, Piso 1 

Horário de Funcionamento:  

09h00—16h00 

Telefone: 253 809 200 (Ext. 6167) 
 

Correio eletrónico:  

tesourãriã@hbãrcelos.min-sãude.pt  

 

Neste serviço pode efetuãr o           

pãgãmento de fãturãs ãssistenciãis, 

tãxãs moderãdorãs e entregãr       

documentãçã o relãtivã ã fãturãçã o ã s 

compãnhiãs de seguros.  

Serviços Financeiros 

Tesouraria 

// Serviços de Gestão e  

Logística 

 Serviço de Gestã o de Doentes; 

 Serviço de Segurãnçã e Sãu de no 

Trãbãlho / Serviço de Sãu de   

Ocupãcionãl; 

 Serviço de Gestã o de Recursos 

Humãnos; 

 Serviço de Gestã o de Sistemãs de 

Informãçã o; 

 Serviço de Instãlãço es, Equipã-

mentos e Trãnsportes; 

 Serviços Hoteleiros; 

 Serviço de Formãçã o Desenvolvi-

mento Profissionãl (incluindo 

Bibliotecã; 

 Gãbinete de Comunicãçã o; 

 Gãbinete de Gestã o dã Quãlidãde; 

 Gãbinete Jurí dico. 
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// Voluntariado 

A Associãçã o de Voluntã rios do      

Hospitãl Sãntã Mãriã Mãior, EPE e  

umã Instituiçã o sem fins lucrãtivos, 

com estãtutos pro prios e tem como 

objetivos: 

 Promover e ãpoiãr iniciãtivãs de 

cãrã ter culturãl e sociãl que visem ã 

criãçã o de um melhor  ãcolhimento 

de doentes e seus fãmiliãres; 

 Colãborãr com os serviços e os    

profissionãis de sãu de nã ãjudã ãos 

doentes, nomeãdãmente nãs ã reãs 

de ocupãçã o de tempos livres e seu 

ãcompãnhãmento e de seus          

fãmiliãres, nã Instituiçã o e nã       

Comunidãde; 

 Cooperãr com entidãdes pu blicãs, 

coletivãs e singulãres em tudo o que 

digã respeito ã  melhoriã do          

ãtendimento e prestãçã o de            

cuidãdos de sãu de, tendo sempre 

em vistã ã dignificãçã o dã pessoã do 

doente e defesã dos seus direitos.  

 

O Voluntariado no Hospital Santa   

Maria Maior existe desde o ano 

1988 e é coordenado pelo Serviço 

Social. 

 

 

O Voluntãriãdo numã Instituiçã o    

Hospitãlãr exige: 

 Recrutãmento 

 Seleçã o 

 Formãçã o 

 Integrãçã o 

 Acompãnhãmento/Avãliãçã o 

 

Perfil dos voluntã rios: 

 Mãiores de 18 ãnos 

 Estãr em boãs condiço es fí sicãs e 

psí quicãs 

 Boã cãpãcidãde de relãçã o            

interpessoãl e interesse pelã ã reã dã 

sãu de 

 Ter disponibilidãde, flexibilidãde, 

estãr motivãdã, ter humildãde,     

discriçã o, boã vontãde, pãcie nciã e 

ser umã pessoã pãrticipãtivã. 

 

E-mãil: 

voluntãriãdohbãrcelos@live.com.pt  

 

mailto:voluntariadohbarcelos@live.com.pt
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//Serviços de  

Conveniência 

MULTIBANCO 

O hospitãl dispo e de umã cãixã multibãnco nã entrãdã principãl / Portãriã (Bloco 

B—Edifí cio de Internãmento). 

  

 

RESTAURAÇÃO 

O Hospitãl dispo e de um Bar, situãdo no 6º piso  

Dispo e, ãindã, de um Refeito rio, locãlizãdo nã Entrãdã do Bloco B—Edifí cio de 

Internãmento). 

Em vã rios locãis do hospitãl, poderã  encontrãr, tãmbe m, ma quinas de venda   

automática. 
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// Segurança  

no Hospital Santa Maria Maior 

Para sua segurança, o HSMM  sugere 

que: 

 Confirme sempre, junto do profissionãl, 

o seu nome e dãtã de nãscimento, bem 

como nãs requisiço es, vinhetãs e exãmes 

no momento em que ãs recebe e entregã;  

 Mãntenhã ã pulseirã de identificãçã o        

durãnte todo o perí odo de internãmento, 

permãne nciã no Serviço de Urge nciã ou 

trãtãmento em Hospitãl de Diã;  

 Informe o seu profissionãl de sãu de se 

for portãdor de quãlquer tipo de ãlergiã;  

 Trãnsmitã ão seu me dico/enfermeiro ã 

medicãçã o que tomã hãbituãlmente em 

cãsã;  

 Durãnte o ãcompãnhãmento do utente 

pediã trico, ãvise ã equipã de enfermã-

gem sempre que se ãusentãr de junto dã 

criãnçã/jovem. 

 

Para prevenção e controlo da infeção:  

 Higienize ãs mã os com o desinfetãnte 

que se encontrã disponí vel, ãntes de 

entrãr e depois de sãir dãs diversãs ã reãs 

de internãmento, consultãs e sãlãs de              

trãtãmentos .                                                                   

 

  Lãve ãs mã os com ã guã e sãbã o 

ãntes dãs refeiço es, depois de ir 

ão WC e sempre que estãs se  

encontrem visivelmente sujãs;  

 Evite circulãr pãrã ãle m dã ã reã 

que lhe e  destinãdã;  

 Trãgã um nu mero reduzido de 

objetos pessoãis pãrã o hospitãl e 

estes devem ser utilizãdos so  por 

si.  

 

Para prevenir a ocorrência de 

quedas:  

 Solicite, sempre que necessã rio, 

cãdeirã de rodãs ou mãcã nãs 

entrãdãs do hospitãl; 

 Use sempre cãlçãdo confortã vel, 

fechãdo, ãjustãdo ão pe , de      

prefere nciã ãntiderrãpãnte. No 

internãmento, use tãmbe m      

chinelo de borrãchã pãrã o bãnho 

no WC;  

 Verifique se o percurso que vãi 

fãzer se encontrã livre de                       
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obstã culos e que o piso estã  seco;  

 Utilize ã cãmpãinhã pãrã chãmãr e pedir 

ãjudã pãrã se levãntãr e se deslocãr  

sempre que necessã rio, tenhã especiãl 

ãtençã o em cãso de tonturãs, nã useãs e 

frãquezã;  

 Ajuste sempre ã ãlturã dã cãmã pãrã o 

ní vel mãis bãixo possí vel;  

 Levãnte-se do leito grãduãlmente e    

permãneçã sentãdo nã beirã dã cãmã 

com os pe s ãpoiãdos no chã o durãnte 

ãlguns minutos ãntes de se levãntãr.  

 

Em caso de Incêndio ou Catástrofe:  

 Atente ã  plãntã de emerge nciã do locãl 

onde se encontrã e sigã rigorosãmente ãs 

instruço es trãnsmitidãs pelos               

profissionãis de sãu de;  

 Nã o utilize os elevãdores;  

 Cãso ocorrã ãcumulãçã o de fumo muito 

significãtivã, utilize um lenço molhãdo 

pãrã cobrir o nãriz e ã bocã e procure 

deslocãr-se o mãis pro ximo do ní vel do 

pãvimento que conseguir;  

 Se tocãr numã portã quente nã o ã ãbrã e 

procure outrã sãí dã.  

 

Colabore na correta separação do 

lixo no hospital:  

 Coloque o lixo comum (equipãrãdo 

ão lixo dome stico) sempre no     

contentor com sãco preto; 

 O contentor com sãco brãnco e      

destinãdo unicãmente ã resí duos 

com vestí gios de sãngue e/ou     

contãminãdos;  

 As ãgulhãs (ex.: ãgulhãs de insulinã) 

devem ser colocãdãs em recipiente 

pro prio pãrã o efeito.  

 

 

 

 

 

 

 

Respeite sempre as recomendações 

da equipa de saúde, solicite         

informação e ajuda sempre que 

necessário  

A Segurança do Doente é a nossa 

prioridade.  
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// Testamento Vital 

 

No ã mbito do Testãmento Vitãl, disponibilizãmos, no site do HSMM, o Modelo de    

Diretivã Antecipãdã de Vontãde (DAV), que poderã  fãzer downloãd, imprimir,            

preencher e entregãr no ACES/ULS dã suã ã reã de reside nciã pãrã registo nã              

plãtãformã RENTEV (Registo Nãcionãl do Testãmento Vitãl). 

 

http://www.hbãrcelos.min-sãude.pt/  

 

O registo do Testãmento Vitãl, no RENTEV, permitirã  ã disponibilizãçã o ãtempãdã 

dã informãçã o constãnte no seu Testãmento pãrã consultã pelos me dicos.  

 

http://www.hbarcelos.min-saude.pt/
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Hospital Santa Maria Maior, EPE—Barcelos ............................................ 253 809 200 

 Acesso ã  Informãçã o Clí nicã (RAI) .............................................. rãi@hbãrcelos.min-sãude.pt 

 Administrãçã o ............................................................................. secãdm@hbãrcelos.min-sãude.pt 

 Anã lises Clí nicãs ..................................................................................... lãbsec@hbãrcelos.min-sãude.pt 

 Bloco Operãto rio  .............................................................................. blocodir@hbãrcelos.min-sãude.pt 

 Consultã Externã ................................................................ consultãsec@hbãrcelos.min-sãude.pt   

 Fãrmã ciã ........................................................... 253 809 209 | fãrmãciã@hbãrcelos.min-sãude.pt   

 Gãbinete de Comunicãçã o ................... 915 303 366 | comunicãcão@hbãrcelos.min-sãude.pt   

 Gãbinete do Cidãdã o .................................................................................... gc@hbãrcelos.min-sãude.pt   

 Hospitãl de Diã .............................................................................. hospdiãenf@hbãrcelos.min-sãude.pt   

 Serviços Finãnceiros / Tesourãriã .................................... tesourãriã@hbãrcelos.min-sãude.pt   

 Serviço de Assist. Espirituãl e Religiosã ........................................ sãr@hbãrcelos.min-sãude.pt   

 Serviço de Pediãtriã .........................................................  pediãtriãdir@hbãrcelos.min-sãude.pt   

 Serviço Sociãl ........................................................................................... ssociãl@hbãrcelos.min-sãude.pt  

 Unidãde de Cirurgiã de Ambulãto rio .................................. ucãenfch@hbãrcelos.min-sãude.pt   

 Urge nciã ........................................................................................... urgenciãsec@hbãrcelos.min-sãude.pt   

 Voluntãriãdo ..................................................................................... voluntãriãdohbãrcelos@live.com.pt  

 

 

Centros de Saúde 
 

 Centro de Sãu de de Bãrcelos /Bãrcelinhos (Bãrcelos) ................................. 253 808 300 

 Centro de Sãu de de Bãrcelos /Bãrcelinhos (Bãrcelinhos) .......................... 253 830 400 

 Centro de Sãu de Esposende ...................................................................................... 253 969 740 

 

 

 

 

//Contactos Úteis  
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GNR | Polícia | Bombeiros 

 Guãrdã Nãcionãl Republicãnã (Bãrcelos) .......................................................... 253 830 180 

 Polí ciã de Segurãnçã Pu blicã (Bãrcelos) ............................................................ 253 802 570 

 Bombeiros Voluntã rios de Bãrcelos ...................................................................  253 802 050 

 Bombeiros Voluntã rios de Bãrcelinhos ............................................................. 253 839 700 

 Bombeiros Voluntã rios de Viãtodos ..................................................................  252 960 800 

 

 

Linhas de Emergência 
 

 Nu mero Europeu de Emerge nciã ............................................................................................  112 

 Intoxicãço es  INEM ....................................................................................................... 808 250 143 

 Linhã SNS 24 ................................................................................................................ ... 808 24 24 24 

 

 

Linhas de Apoio 
 

 Linhã Rãrã (Doençãs Rãrãs)  .................................................................................... 300 505 707  

 Linhã Vidã—SOS Drogã .............................................................................................................  1414 

 Linhã Cãncro ................................................................................................................ .... 800 100 100 

 Linhã do Medicãmento ................................................................................................ 800 222 444 

 Linhã SOS SIDA .............................................................................................................. . 800 201 040 

 Linhã SOS  Grã vidã ........................................................................................................ 808 201 309 

 Linhã de Apoio ã  ví timã ......................................................................... 116 006 | 707 200 007 

 Sexuãlidãde em linhã ................................................................................................... 808 222 003 

 

 

 

Pode enviar sugestões para melhoria deste Guia de Acolhimento 
para comunicacao@hbarcelos.min-saude.pt 
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//Notas  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR, E.P.E.—BARCELOS 

 

Cãmpo dã Repu blicã, Apãrtãdo 181 

4754 – 909 Bãrcelos 
 

Telefone: 253 809 200 | Fãx: 253 817 379 | www.hbãrcelos.min-sãude.pt  
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NOTA:  As normas e regras de funcionamento dos Serviços contempladas 

neste Guia de Acolhimento poderão ser temporariamente alteradas por       

Planos de Contingência em vigor.  

Verifique sempre a existência dos mesmos. 

http://www.hbarcelos.min-saude.pt

