
Guia de Acolhimento ao Utente

Cirurgia Internamento

Hospital SAMS
Unidade de Internamento de Cirurgia
Piso 5 e Piso 6

Rua Cidade de Gabela, 1 – 1849-017 Lisboa
(transversal à Av. de Berlim, 
junto ao complexo desportivo)

Coordenadas GPS 
38,7682, -9,1146 

Transportes públicos

Carris
Av. de Berlim 
- n.º 744 (Paragem a 50 metros)

Av. Cidade de Lourenço Marques 
- n.º 731, 759 (Paragem a 600 metros)

Localização e Acessos

Podem aceder ao Hospital SAMS todos 
os beneficiários e familiares do SAMS, bem 
como os utentes de acordos, parcerias, 
seguradoras, ADSE, assim como utentes 
particulares.

Contactos e Horários

PISO 5 – 218 422 228
PISO 6 – 218 422 232
Médico coordenador – 218 422 226
Enfermeira chefe –  218 422 230

Horário de funcionamento – 24 horas

Horário de visitas – todos os dias, das 12 
às 20 horas

Médico coordenador
Dr. António Canudo

Enfermeira chefe 
Enf.ª Luísa Ribeiro



GUIA DE ACOLHIMENTO AO UTENTE

Bem-vindo(a) à Unidade de Internamento 
de Cirurgia do Hospital SAMS.

Esperemos que este guia lhe seja útil, tor-
nando-se no ponto de partida para que se 
sinta bem, tranquilo e seguro.

Sabemos que pretende os melhores cui-
dados e essa é a nossa principal missão.

Também a sua família nos merece os me-
lhores cuidados e por isso será sempre parte 
integrante ao longo do seu internamento.

De modo a respondermos às finalidades 
anteriores, para além da informação con-
tida neste folheto, colocámos na entrada da 
Unidade um conjunto de informação útil.

Acolher é… Conhecer!

A Unidade de Internamento de Cirurgia 
compreende os pisos 5 e 6 do hospital.

Ambos os pisos dispõem de quartos pri-
vativos e semi-privativos e condições am-
bientais semelhantes (climatização através 

qual lhe será atribuído de acordo com a 
sua preferência e disponibilidade.

Acolher é… Informar!

Se verificar alguma alteração do seu 
estado de saúde previamente à cirurgia, 
informe de imediato a equipa de enferma-
gem e/ou o seu médico.

Não interrompa a sua medicação habi-
tual, à exceção de indicação em contrá-
rio. Cumpra o horário de jejum que lhe foi 
indicado.

Ao chegar ao seu quarto, e se não o fez 
em casa, deverá proceder ao banho pré-
-operatório com o produto indicado. Não 
aplique creme hidratante, maquilhagem 
ou verniz. Qualquer prótese que utilize não 
deverá ser levada para o bloco operatório.

Pode fazer-se acompanhar dos seus 
produtos de higiene e roupas pessoais. No 
entanto, o serviço disponibiliza artigos de 

acompanhado(a) por uma equipa de pro-
fissionais multidisciplinar, cujo objetivo é 
prestar-lhe cuidados de excelência.

Acolher é… Preparar!

O seu processo de alta terá início logo 
no momento da admissão.

Quando lhe for comunicada a alta clí-
nica, apenas deverá abandonar as ins-
talações da Unidade quando a mesma 
estiver confirmada pelo seu médico as-
sistente e equipa de enfermagem e es-
tiver na posse de toda a documentação 
necessária a assegurar a continuidade de 
cuidados. Sendo possível, deverá fazê-lo 
até às 13h.

Caso necessite de apoio/intervenção 
do Serviço Social, pode solicitá-lo junto 
da equipa do seu medico assistente ou da 
equipa de enfermagem.

Verifique sempre que não deixa quais-

quer bens ou objetos de uso pessoal/exa-
mes no quarto.

Acolher é… Colaborar!

No final do seu internamento será soli-
citado que preencha um questionário de 
avaliação de satisfação, no qual poderá 
deixar a sua avaliação e sugestões.

Acolher é… Estar presente!

Conte com uma equipa dedicada e dis-
ponível para tornar a sua estadia o mais 
confortável e tranquila possível!

Caso tenha alguma sugestão de me-
lhoria ou reclamação, agradecemos 
que comunique à equipa ou à chefia de 
enfermagem.

Tal procedimento não obsta a que 
possa utilizar os respetivos livros de recla-
mações ou louvores.

Informações Gerais

Está internado na Unidade 
de Internamento de Cirurgia.

Piso:

Cama:

Médico assistente:

de ar condicionado, luz natural, luz de pre-
sença e casa de banho privativa adaptada 
a pessoas com mobilidade reduzida).

O piso 6 compreende ainda uma Unidade 
de Cuidados Intermédios Cirúrgicos.

Acolher é… Receber!

Ao chegar ao hospital, à hora combi-
nada previamente, deverá dirigir-se à rece-
ção a fim de proceder à sua admissão.

Ser-lhe-á entregue uma pulseira com al-
guns dados biográficos (nome completo, 
n.º de beneficiário/utente e data de nasci-
mento) que irá acompanhá-lo em todo o 
período de internamento.

Posteriormente, será acompanhado 
à unidade de internamento por um ele-
mento da receção.

Já no serviço de internamento, será re-
cebido por um enfermeiro e um auxiliar 
que o(a) encaminharão ao seu quarto, o 

higiene, bem como roupa (pijama, camisa 
de dormir, entre outros).

Deverá trazer artigos/objetos que o aju-
dem a ocupar o tempo livre (livros, revistas, 
tablets, outros).

O serviço dispõe de ligação à internet 
(wifi).

Durante o seu internamento, poderá 
dispor de acompanhamento permanente 
(24 horas) por um familiar/amigo(a), se es-
tiver internado num quarto privado.

O horário das visitas é das 12h às 20h, 
sem limite de visitas. Na Unidade de  
Cuidados Intermédios Cirurgicos, o horá-
rio é o mesmo, mas apenas uma visita de 
cada vez e por breves períodos de tempo.

Acolher é… Cuidar!

Ao longo da sua estadia na Unidade 
d e  I n t e r n a m e n t o  d e  C i r u r g i a  d o 
Hospital SAMS, será permanentemente 


