
Este documento contém informação importante para 
tornar o seu percurso hospitalar seguro e confortável.

Utente e Família

Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, EPE
Rua dos Cutileiros - Creixomil | 4835 044 Guimarães

Tel. 253 540 330 | Fax 253 513 592
www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt
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Estrutura do HSOG
EDIFÍCIO PRINCIPAL

PISO SERVIÇOS
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Cirurgia Vascular | Internamento Geral | Gastrenterologia | Neurologia | Pneumologia
Medicina Interna

Medicina Interna | Unidade de AVC/ Cuidados Intermédios de Medicina

Cardiologia | Unidade Cuidados Intensivos de Cardiologia | Cirurgia III 
Otorrinolaringologia | Urologia

Ortopedia

Cirurgia I e II
Sala de Partos | Obstetrícia | Ginecologia 
Pediatria | Neonatologia | Esterilização 
Bloco Operatório Central | Serviço de Medicina Intensiva | Urgência | Consulta 
Externa I | Patologia Clínica | Imagiologia | Nutrição e Alimentação | Equipa de 
Gestão de Altas | Assistência Religiosa/Capela | Cuidados Paliativos
Farmácia | Anatomia Patológica | Imunohemoterapia | Relações Públicas 
Administração | Tesouraria | Serviço Social | Gabinete do Cidadão

Planta do Hospital 

2
Saída

Entrada 
e saída principal

CE II

U

CE III

HD
CE I

LEGENDA:
CE I        Consulta Externa I
CE II       Consulta Externa II. Fisiatria, 
               Hospital de Dia,  Psiquiatria e Recobro tardio
CE III      Consulta Externa III, Gastrenterologia, 

 Oncologia e HD e UCA
HD          Hospital de Dia
H             Hospital
U             Urgência



Ajude-se ajudando:
Partilhe informações importantes como: 
alergias, medicamentos que toma, consultas agendadas. 

Questione sobre o seu estado de saúde.

Lembre-se que para serem realizados determinados exames, cirurgias 
e/ou tratamentos  é necessário receber informação do procedimento a 
que vai ser sujeito. Ao assinar o consentimento informado deve fazê-lo  
de forma livre e esclarecida.

Fale sobre as questões ou preocupações que tem. Se não perceber, 
pergunte outra vez. 
A sua saúde é demasiado importante para que se sinta embaraçado se 
não percebeu algo que o seu Médico, Enfermeiro ou outro profissional 
de saúde lhe disse, não tenha medo de questionar.

Pergunte sobre o seu estado clínico. 
Conheça os cuidados e tratamentos planeados e participe em todas as 
decisões sobre o seu tratamento. Você é o centro da equipa de saúde.

Informe-se acerca do seu diagnóstico, dos testes médicos a que irá ser 
submetido e do seu plano de tratamento.

Exija que os profissionais de saúde se apresentem e procure a sua 
identificação.

Respeito pela confidencialidade
O hospital garante a confidencialidade e privacidade da informação 
clínica e dos dados pessoais dos seus doentes.

Admissão
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Internamento

O QUE NÃO DEVE TRAZER
• Objetos de valor (jóias, cartões de crédito, dinheiro, televisão, 

rádio / despertador, bebidas alcoólicas, comida e cigarros...).

O hospital não se responsabiliza pelos seus objetos pessoais.

O QUE DEVE TRAZER
• Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade
• Cartão de Utente; Cartão da Segurança Social ou outro subsistema de saúde (ADSE, 
   IASFA, SAMS,...)
• Lista dos medicamentos que toma
• Nome do médico assistente
• Artigos de higiene pessoal e vestuário adequado (chinelos, pijama, etc.)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
Todos os profissionais do hospital estão identificados com um cartão  contendo 
o nome, fotografia e grupo profissional.
A sua assistência é feita por uma equipa da saúde multidisciplinar, nomeadamente:

• Médicos
• Enfermeiros
• Técnicos de Saúde
• Assistentes Técnicos
• Assistentes Operacionais 
• Assistentes Sociais

Os familiares deverão deixar no secretariado do respectivo serviço o número 
de telefone para o qual poderão ser contactados. Toda a informação que necessitar 
ser-lhe-á fornecida pelos profissionais de saúde em horário estipulado pelo serviço 
(informe-se no secretariado do serviço).

Para uma adequada gestão da sua admissão é conveniente que siga 
alguns conselhos deste guia.
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HORÁRIO DE VISITAS

Regime Geral
11H00 às 20H30 - 1 Acompanhante
16H00 às 20H00 - 1 Visita

O doente pode ter o acompanhamento de um familiar ou outra pessoa significativa 
que pode contribuir na preparação do doente para a alta, continuidade de 
cuidados no domicílio, sendo um parceiro dos cuidados no internamento.

Deste regime excluem-se os doentes do OBS, SMI, UCIC, Unidade de AVC, 
Pediatria/Neonatologia, Obstetrícia.

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO
As refeições ser-lhe-ão servidas de acordo com a prescrição do seu médico 
assistente. Nos casos em que a dieta o permita, o utente tem a possibilidade de 
escolher  entre os pratos disponíveis.
Em caso de utentes com hábitos alimentares específicos (tradições, práticas 
religiosas, culturais ou outras) é solicitada a colaboração do Serviço de Nutrição 
Alimentação (SNA).
Não deverá ingerir outros alimentos, além dos que lhe são fornecidos, sem 
autorização prévia.

Pequeno Almoço
Almoço
Lanche
Jantar
Ceia

08H30 - 09H00
12H00 - 12H30
16H00 - 16H30
19H00 - 19H30
22H00 - 22H30

HORÁRIO DE REFEIÇÕES
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Informações Gerais
APOIO ESPIRITUAL E RELIGIOSO
Pode usufruir da assistência religiosa de acordo com a sua religião.
Existe no hospital um capelão que, regularmente, presta assistência religiosa e espiritual 
a quem a pretender. Para tal, basta informar o enfermeiro de serviço da sua vontade.

SERVIÇO SOCIAL
Poderá solicitar a colaboração do Assistente Social, cujo horário de atendi-
mento é de segunda a sexta-feira, entre as 9:30h e as 12:30h, no período da 
manhã, e entre as 14:30h e as 16h no período da tarde, estando disponível no 
respetivo serviço de internamento.

GABINETE DO CIDADÃO
Situado no átrio principal do hospital presta informações sobre os direitos e 
deveres dos utentes. Neste gabinete pode efetuar reclamações, sugestões e elogios.
Horário: Dias úteis 10h -12h e 14h30 -16h

BAR E QUIOSQUE
O hospital dispõe de 3 bares, dois dos quais localizados no edifício principal (um 
no átrio, outro no piso 2), e outro na Consulta Externa III, abertos das 8h às 20h.

CAIXA MULTIBANCO
Uma caixa multibanco no átrio principal do hospital.

PARQUE AUTOMÓVEL
Podem entrar no perímetro do hospital veículos cujo objectivo seja deixar ou 
recolher doentes. Os utentes poderão utilizar o estacionamento pago no parque 
situado junto à urgência.

CENTRO DE DOAÇÃO DE ORGÃOS
O hospital é um centro de recolha de orgãos e tecidos post-mortem para fins de 
transplantação, tendo em vista dar resposta às necessidades dos doentes a aguardar 
transplante.

FUMAR
É proibido fumar dentro das instalações do hospital.

TELEMÓVEL
utilize sempre o modo de vibração ou toque no volume mínimo. Desligue o telemóvel, 
quando isso lhe for solicitado.

TELEFONES
Os telefones públicos estão disponíveis em quase todos os pisos dos três edifícios e 
aceitam moedas e cartões. Se tiver dificuldade em utilizá-los, peça colaboração.



Alta
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• Partilhe informações importantes como: alergias,  medicamentos que toma, 
consultas agendadas.

• Questione sobre o seu estado de saúde.

• Lembre-se que para serem realizados determinados exames, cirurgias e/
ou tratamentos é necessário receber informação do procedimento a que vai 
ser sujeito. 

Ao assinar o consentimento informado deve fazê-lo de forma livre e esclarecida.

O Regresso a Casa

Na alta do Hospital, certifique-se:
• Leve uma carta de alta para o seu médico de família e/ou enfermeiro;

• Certifique-se que entendeu bem as recomendações do tratamento, os 
medicamentos que tem de tomar  e como os deve tomar;

• Leve as receitas médicas, se necessário;

• Confirmar a data e o local da próxima consulta;

• Verifique a sua situação quanto às taxas moderadoras;

• Não saia do serviço sem informar a equipa de enfermagem;

• Consulte logo que possível o seu médico de família;

A alta a pedido e a recusa de qualquer tratamento é um direito que lhe assiste. 
Para isso terá de assinar o “termo de responsabilidade” que lhe será fornecido no 
serviço, assumindo as consequências desse acto.
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Cuidados Continuados
A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados foi criada com o objectivo de 
melhorar e optimizar a eficiência e a qualidade dos cuidados prestados no Hospital, 
através do planeamento atempado das altas, de modo a assegurar a continuidade de 
cuidados aquando da mesma.
Com este propósito o hospital possui uma Equipa de Gestão de Altas com 
competência para definir os critérios que orientam os processos e circuitos para a 
preparação das altas.
Cabe portanto a esta equipa, orientar e coordenar o planeamento da alta 
hospitalar dos doentes dependentes ou com doença crónica incapacitante que 
necessitam de continuidade de cuidados de saúde e/ou acompanhamento social,  
articulando-se com a equipas coordenadoras locais sediadas nos Centros  de Saúde.

Quem são os destinatários?
As pessoas internadas no hospital que no momento da alta se encontrem em 
alguma das seguintes situações:

• Dependência funcional

• Idosos com critérios de fragilidade

• Doença crónica incapacitante

• Necessidade de tratamentos complexos e/ou controlo da gestão terapêutica

• Doença grave, em fase avançada.

Para onde podem ser referenciados?
• Unidades de convalescença (até 30 dias)

• Unidades de Média Duração (até 90 dias)

• Unidades de Longa Duração  (+ 90 dias)

• Unidade de Cuidados Paliativos

• Equipas de Cuidados Continuados ao Domicílio

Solicite mais informações sobre a rede de cuidados continuados junto dos 
profissionais no serviço.



Considerações Gerais
Para os doentes
• Não se sente na cama de outros doentes;

• A partir das 22h evite fazer barulho - respeite o silêncio;

• Não saia do serviço sem dar conhecimento ao Enfermeiro;

• Respeite os profissionais que cuidam de si.

Para Acompanhante / Visitas
• Desinfete as mãos antes de entrar no quarto / enfermaria; após o contacto com 

o familiar ou amigo, os seus pertences e o ambiente envolvente; depois de tossir 
ou espirrar cobrindo boca e nariz com antebraço ou manga; depois de usar o WC; 
antes de comer.

• Use a solução alcoólica disponível no quarto/enfermaria para desinfeção das mãos.

• Certifique-se junto da equipa de saúde se pode auxiliar o seu familiar ou amigo.

• Não se sente nas camas e tente reduzir o número de visitantes em simultâneo.

• Não use os WC dos quartos/enfermarias.

• Não traga crianças para o hospital. Não traga plantas ou flores naturais.

• Respeite as barreiras colocadas pela equipa de saúde (cortina corrida, porta 
fechada ou outra sinalética).

• Não toque em locais suscetíveis do doente (pensos de feridas ou de fixação de 
cateter, sistema de soro, algália, drenos...)

• Colabore na prevenção das quedas.

• Não faça barulho, fale baixo de modo a não perturbar o descanso dos doentes.

• Respeite os doentes e os profissionais.

• Respeite o horário e o número de visitas ao doente.
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Carta Dos Direitos E Deveres 
Do Utente

1. DIREITO DE ESCOLHA: O utente dos serviços de saúde tem direito de escolha 
dos serviços e prestadores de saúde, na medida dos recursos existentes.

2. CONSENTIMENTO OU RECUSA: O consentimento ou a recusa da prestação de 
cuidados de saúde devem ser declarados de forma livre e esclarecida, salvo 
disposição especial da lei. O utente dos serviços de saúde pode, em qualquer 
momento da prestação de cuidados de saúde, revogar o consentimento.

3. ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE: O utente dos serviços 
de saúde tem direito a receber, com prontidão ou num período de tempo consi-
derado clinicamente aceitável, consoante os casos, os cuidados de saúde de que 
necessita. O utente dos serviços de saúde tem direito à prestação dos cuidados 
de saúde mais adequados e tecnicamente mais corretos, devendo os cuidados 
ser humanamente prestados e com respeito pelo utente.

4. DADOS PESSOAIS E PROTEÇÃO DA VIDA PRIVADA: O utente dos serviços de saú-
de é titular dos direitos à proteção de dados pessoais e à reserva da vida privada. 
O tratamento dos dados de saúde deve obedecer ao disposto na lei devendo ser 
o adequado, pertinente e não excessivo. O utente é tem o direito de acesso aos 
dados pessoais recolhidos e pode exigir a retificação de informações inexatas e a 
inclusão de informações total ou parcialmente omissas, nos termos da Lei.

5. SIGILO: O utente dos serviços de saúde tem direito ao sigilo sobre os seus dados 
pessoais. Os profissionais de saúde estão obrigados ao dever de sigilo relativa-
mente aos factos de que tenham conhecimento no exercício das suas funções, 
salvo lei que disponha em contrário ou decisão judicial que imponha a sua 
revelação. 

6. DIREITO À INFORMAÇÃO: O utente dos serviços de saúde tem direito a ser infor-
mado pelo prestador dos cuidados de saúde sobre a sua situação, as alternativas 
possíveis de tratamento e a evolução provável do seu estado. A informação deve 
ser transmitida de forma acessível, objetiva, completa e inteligível. O doente tem 
igualmente direito a saber os tempos máximos de resposta para satisfação das 
suas necessidades, a sua posição na lista de inscritos para cuidados e a possibili-
dade de referenciação para outra instituição.

7. ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL E RELIGIOSA: O utente dos serviços de saúde tem 
direito à assistência religiosa, independentemente da religião que professe. Às 
igrejas ou comunidades religiosas, legalmente reconhecidas, são asseguradas 
condições que permitam o livre exercício da assistência espiritual e religiosa aos 
utentes internados em estabelecimentos de saúde do SNS, que a solicitem, nos 
termos da Lei.

Direitos
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1. O utente dos serviços de saúde deve respeitar os direitos de outros utentes, bem    
     como os dos profissionais de saúde com os quais se relacione.

2. O utente dos serviços de saúde deve respeitar as regras de organização e 
     funcionamento dos serviços e estabelecimentos de saúde.

3. O utente dos serviços de saúde deve colaborar com os profissionais de saúde 
     em todos os aspetos relativos à sua situação.

4. O utente dos serviços de saúde deve pagar os encargos que derivem da prestação  
     dos cuidados de saúde, quando for caso disso.

Deveres

Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães, EPE 
Email: geral@hospitaldeguimaraes.min-saude.pt 

Site: www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt

Esperamos que melhore o mais rapidamente possível, numa 
estreita relação de interajuda com a equipa multidisciplinar que o 
irá acompanhar.
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1. DIREITO DE ESCOLHA: O utente dos serviços de saúde tem direito de escolha 
dos serviços e prestadores de saúde, na medida dos recursos existentes.

2. CONSENTIMENTO OU RECUSA: O consentimento ou a recusa da prestação de 
cuidados de saúde devem ser declarados de forma livre e esclarecida, salvo dis-
posição especial da lei. O utente dos serviços de saúde pode, em qualquer mo-
mento da prestação de cuidados de saúde, revogar o consentimento.

3. ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE: O utente dos serviços 
de saúde tem direito a receber, com prontidão ou num período de tempo consi-
derado clinicamente aceitável, consoante os casos, os cuidados de saúde de que 
necessita. O utente dos serviços de saúde tem direito à prestação dos cuidados 
de saúde mais adequados e tecnicamente mais corretos, devendo os cuidados 
ser humanamente prestados e com respeito pelo utente.

4. DADOS PESSOAIS E PROTEÇÃO DA VIDA PRIVADA: O utente dos serviços de saú-
de é titular dos direitos à proteção de dados pessoais e à reserva da vida privada. 
O tratamento dos dados de saúde deve obedecer ao disposto na lei devendo ser 
o adequado, pertinente e não excessivo. O utente é tem o direito de acesso aos 
dados pessoais recolhidos e pode exigir a retificação de informações inexatas e a 
inclusão de informações total ou parcialmente omissas, nos termos da Lei.

5. SIGILO: O utente dos serviços de saúde tem direito ao sigilo sobre os seus dados 
pessoais. Os profissionais de saúde estão obrigados ao dever de sigilo relativa-
mente aos factos de que tenham conhecimento no exercício das suas funções, 
salvo lei que disponha em contrário ou decisão judicial que imponha a sua re-
velação. 

6. DIREITO À INFORMAÇÃO: O utente dos serviços de saúde tem direito a ser infor-
mado pelo prestador dos cuidados de saúde sobre a sua situação, as alternativas 
possíveis de tratamento e a evolução provável do seu estado. A informação deve 
ser transmitida de forma acessível, objetiva, completa e inteligível. O doente tem 
igualmente direito a saber os tempos máximos de resposta para satisfação das 
suas necessidades, a sua posição na lista de inscritos para cuidados e a possibili-
dade de referenciação para outra instituição.

7. ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL E RELIGIOSA: O utente dos serviços de saúde tem 

direito à assistência religiosa, independentemente da religião que professe. Às 
igrejas ou comunidades religiosas, legalmente reconhecidas, são asseguradas 
condições que permitam o livre exercício da assistência espiritual e religiosa aos 
utentes internados em estabelecimentos de saúde do SNS, que a solicitem, nos 
termos da Lei.

8. QUEIXAS E RECLAMAÇÕES: O utente dos serviços de saúde tem direito a recla-
mar e apresentar queixa nos estabelecimentos de saúde, nos termos da lei, bem 
como a receber indemnização por prejuízos sofridos. As reclamações e queixas 
podem ser apresentadas no livro de reclamações, no formulário online disponi-
bilizado pela ERS, por carta, fax, ou e-mail, sendo obrigatória a sua resposta, nos 
termos da lei. Os serviços de saúde, os fornecedores de bens ou de serviços de 
saúde e os operadores de saúde são obrigados a possuir livro de reclamações, 
que pode ser preenchido por quem o solicitar.

9. DIREITO DE ASSOCIAÇÃO: O utente dos serviços de saúde tem direito a 
constituir entidades que o representem e que defendam os seus interesses, 
nomeadamente sob a forma de associações para a promoção e defesa da saúde 
ou de grupos de amigos de estabelecimentos de saúde.

10. MENORES E INCAPAZES: Os representantes legais dos menores e incapazes 
podem exercer os direitos que lhes cabem, designadamente o de recusarem as-
sistência, com observância dos princípios constitucionais.

11. DIREITO DE ACOMPANHAMENTO: O acompanhante tem direito a ser informa-
do adequadamente e em tempo razoável sobre a situação do doente.






