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Bem-vindo(a) ao Hospital SAMS

Este guia foi elaborado para que se sinta familiarizado com o nosso 
Hospital. A equipa multiprofissional – médicos, enfermeiros, técnicos, 
assistentes clínicos, auxiliares de ação médica, entre outros – tudo fará 
para lhe proporcionar um ambiente de cordialidade e de conforto que 
o(a) ajude a minorar alguns inconvenientes que resultem do seu atual 
estado de saúde e do afastamento do seu meio familiar.

O Hospital SAMS está equipado com os mais avançados meios 
tecnológicos, dispondo de equipas profissionais de elevada 
diferenciação, cuja missão é oferecer cuidados de saúde abrangentes, 
de alto valor para a comunidade, com qualidade, competência e 
empatia.

Enquanto estiver connosco, o nosso desejo é que sinta que lhe 
prestamos cuidados articulados, precisos, acessíveis e clinicamente 
adequados, no calor de uma relação humanizada, assertiva e 
gratificante, sustentada em valores como integridade, empatia, 
colaboração, inovação, segurança e sustentabilidade.

São estes os nossos maiores desejos e a nossa melhor recompensa!

Recomendamos a leitura deste guia, onde encontrará a informação 
institucional útil, desde a admissão até à alta.

A Direção Clínica
A Direção de Enfermagem



ADMISSÃO
Quer dê entrada através do Atendimento Permanente, quer 
através de Consulta Externa, tudo faremos para que seja 
instalado(a) com a brevidade possível, tomando em atenção 
a sua situação clínica.

No dia do internamento, deve comparecer na receção do 
hospital à hora marcada.

Após a admissão, será acompanhado(a) ao piso de 
internamento por um auxiliar de ação médica.

Para que a sua admissão decorra da forma mais cómoda e 
simples, deverá trazer consigo:

n  Cartão de identificação;
n   Cartão de beneficiário de subsistema ou seguro de saúde  

(quando aplicável);
n  Termo de responsabilidade (quando aplicável);
n  Exames auxiliares de diagnóstico e respetivos relatórios, 

referentes à sua situação clínica, nomeadamente análises 
clínicas, RX, ecografias, TAC ou outros;

n  A lista dos medicamentos que toma habitualmente, 
devendo sempre dar conhecimento ao seu médico e ao 
enfermeiro que o recebe na Unidade;

n  Indicação de alergias ou reações adversas a medicamentos 
ou outras substâncias;

O Hospital SAMS tem à sua disposição os artigos indispensáveis 
para a sua estadia. No entanto se achar conveniente, poderá trazer 
artigos de higiene pessoal, roupão, pijama, chinelos de quarto, livros 
ou revistas, telemóvel e outros equipamentos eletrónicos.

O Hospital SAMS não se responsabiliza por quaisquer objetos de 
valor que traga para o internamento.

VISITAS E ACOMPANHANTES
As suas visitas são bem-vindas, mas existem determinadas 
regras que devem ser cumpridas, em favor do bem estar dos 
restantes utentes internados no hospital.

n  As visitas ocorrem todos os dias, entre as 12.00h e as 20.00h;
n  O acesso das visitas realiza-se pela entrada principal;
n  As visitas devem aceder às diferentes Unidades (ambulatório 

ou internamento) pelos elevadores que se encontram na área 
da receção;

n  Fora do horário das visitas, estas apenas são permitidas em casos 
excecionais, devidamente autorizadas pelo(a) enfermeiro(a) 
chefe/responsável de turno do respetivo piso de internamento;

n  O acesso de visitas estará condicionado pela situação clínica 
dos utentes e não poderá prejudicar a atividade assistencial 
nas Unidades, podendo o mesmo ser suspenso, adiado ou 
dado por terminado, por razões clínicas;

n  É desaconselhada a permanência de crianças com idade 
inferior a 12 anos nas Unidades de Internamento;



n  Nos quartos duplos, podem permanecer, em simultâneo, duas 
visitas por utente;

n  Nos quartos individuais, podem permanecer três visitas 
em simultâneo. A partir das 20.00h, a visita interessada em 
pernoitar junto do utente deve dirigir-se à sala de enfermagem 
e formalizar o pedido de estadia;

n  Dadas as suas características, a Unidade de Cuidados 
Intermédios e a Unidade de Medicina Intensiva possuem 
períodos de visitas próprios, cujos horários se encontram 
afixados à entrada daquelas Unidades;

n  Nas situações de necessidade de isolamento do utente, por 
razões de saúde pública, as visitas são limitadas de acordo 
com as normas hospitalares, devendo as mesmas cingir-se 
apenas a familiares próximos e cuidadores;

n  É expressamente proibido fumar nas instalações do Hospital SAMS.
n  A restrição de visitas e acompanhantes pode acontecer por 

indicação das Autoridade de Saúde Pública ou Requisitos Legais:

ALIMENTAÇÃO
As ementas, preparação e confeção das refeições no Hospital 
SAMS são supervisionadas por um(a) dietista, de forma a 
garantir uma alimentação equilibrada e adequada à sua 
situação clínica.

As sugestões de ementa ser-lhe-ão diariamente apresentadas, 
podendo optar por um dos menus propostos, exceto em 
situações clínicas específicas. Existe ainda a possibilidade de 
personalizar a dieta consoante os seus gostos pessoais.



As refeições ser-lhe-ão servidas nos seguintes horários:

n  Pequeno-almoço | das 8.00h às 9.00h

n  Meio da Manhã | das 10.30h às 11.00h

n  Almoço | das 12.30h às 13.30h

n  Lanche | das 16.00h às 16.30h

n  Jantar | das 19.00h às 20.00h

n  Ceia | às 22.00h

Os seus acompanhantes e/ou visitas podem frequentar a 
cafetaria e o restaurante, situados no Piso 1.

 

ASSISTÊNCIA RELIGIOSA
O Hospital SAMS não dispõe de instalações próprias para o 
culto religioso. Sempre que deseje e desde que a atividade 
assistencial o permita, poderá receber a visita do seu 
assistente religioso. Para qualquer esclarecimento ou apoio 
neste âmbito, fale com o seu enfermeiro.

INFORMAÇÃO CLÍNICA
Defina uma pessoa de referência a quem será transmitida a 
informação clínica relativa ao seu familiar. A informação clínica 
ser-lhe-á prestada pessoalmente, ou à pessoa de referência, pelos 
profissionais de saúde, no âmbito das suas competências. 

As informações por telefone são fornecidas com caráter de 
exceção e devem ser centralizadas apenas na pessoa de 
referência, com possibilidade de identificação telefónica

LIVRE ESCOLHA E OBTENÇÃO 
DE SEGUNDA OPINIÃO MÉDICA
A livre escolha do médico e/ou de outros profissionais de 
saúde é considerada um direito fundamental. Representa 
um compromisso efetivo do SAMS com os seus beneficiários e 
utentes, dando-lhes a possibilidade de decidir, de forma mais 
esclarecida, acerca do tratamento a prosseguir.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Nos termos da legislação em vigor, os beneficiários e utentes 
do SAMS possuem os seguintes direitos relativamente aos seus 
dados pessoais: 

n Direito de acesso

n Direito de retificação

n Direito ao apagamento

n Direito à limitação do tratamento

n Direito de portabilidade

n  Direito de oposição

n Direito de oposição à tomada de decisões com base 
    no tratamento exclusivamente automatizado



SERVIÇO SOCIAL
O Hospital SAMS dispõe de Serviço Social. O atendimento 
é feito por um Assistente Social mediante referenciação ou 
necessidade manifestada pelo utente/família/cuidador. O 
horário de funcionamento é das 9.00h às 17.00h, em dias úteis.

ALTA CLÍNICA
A alta clínica deve ser preparada com antecedência, pelo que 
deverá solicitar toda a informação que necessita e esclarecer 
as suas dúvidas junto dos profissionais de saúde por si 
responsáveis, de modo facilitar a continuidade dos cuidados.
Antes de sair, não esqueça de levar consigo todos os exames 
realizados previamente e/ou durante o internamento e solicitar 
as cartas de alta médica e de enfermagem, bem como 
as indicações e esclarecimentos necessários, referentes a 
prescrições, marcações de próximas consultas, entre outros.

SATISFAÇÃO DO UTENTE
Damos particular importância à avaliação relativamente 
aos serviços e cuidados de saúde que lhe foram prestados, 
pelo que solicitamos que nos conceda um pouco do seu 
tempo para responder ao questionário de satisfação que 
lhe será entregue na altura da alta. As suas observações e 
comentários ajudar-nos-ão a servi-lo(a) melhor.

LOUVORES, RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
Se tiver louvores, reclamações ou sugestões, pode realizá-las 
pelas seguintes vias:

n  Email: louvores.reclamacoes@sams.sbsi.pt;
n  Portal mysams (mensagens);
n  Carta ou impresso adequado disponibilizado nos balcões de 

atendimento e nos serviços;
n  Livro de reclamações físico ou digital, disponibilizado no 

portal da ers: https://www.ers.pt/pages/50.

PREÇÁRIO / CAUÇÃO OU TERMO DE RESPONSABILIDADE
Na receção do Hospital SAMS poderá solicitar o preçário 
em vigor, bem como todas as informações relativamente 
à necessidade de entrega de caução ou termo de 
responsabilidade no momento da admissão.

SERVIÇOS DE APOIO
Receção
Local onde pode obter informações e tratar de documentação 
relacionada com o internamento.
Piso 1 - dias úteis, das 7.30h às 20.00h

Cafetaria e Restaurante
Piso 1 - dias úteis, das 7.30h às 21.30h

Loja de conveniência 
Piso 1 - dias úteis, das 8.30h às 20.00h. 
Sábados, das 8.30h às 13.00h. Domingos e feriados, encerrado.

ATM – Multibanco
Piso 1



LIGAÇÕES TELEFÓNICAS E WI-FI

Chamadas telefónicas para o exterior
O telefone instalado no quarto permite efetuar ligações para o 
exterior, marcando o “0” (zero), seguido do número de telefone 
pretendido. O custo das chamadas telefónicas será debitado 
na conta. Em regra, as companhias de seguros e outras 
entidades responsáveis não aceitam estes custos pelo que o 
seu pagamento será solicitado no momento da alta.

Chamadas telefónicas desde o exterior
O telefone instalado no quarto permite receber chamadas 
telefónicas diretamente do exterior. Solicite ao Enfermeiro 
Responsável de Turno um cartão com os contactos 
importantes da Unidade, incluindo o número do quarto.

Wi-Fi
O Hospital SAMS dispõe de rede wi-fi, cujo acesso é gratuito. 
Não é permitido o uso de telemóveis nos locais onde existam 
equipamentos médicos eletrónicos em funcionamento.



COMO CHEGAR
Morada
Rua Cidade de Gabela, 1
1849 017 Lisboa

Coordenadas | 38,7682, -9,1146

Autocarros CARRIS

Carreira 708 – Martim Moniz / Parque das Nações 
Paragem Av. Berlim – 300m

Carreira 731 – Av. José Malhoa / Moscavide 
Paragem Piscina Olivais – 300m

Carreira 744 – Marquês do Pombal / Moscavide
Paragem Piscina Olivais – 50m

Carreira 759 – Restauradores / Estação do Oriente
Paragem Av. Berlim - Viveiros – 300m

Carreira 781 – Prior Velho / Cais do Sodré
Paragem Av. Berlim – 300m

Metropolitano de Lisboa

Linha Vermelha 
Estação Encarnação  – 950m 
Estação Olivais  – 1200m
Estação Oriente – 1300m

CP – Comboios de Portugal
Estação Lisboa Oriente – 1300m



CARTA DOS DIREITOS E DEVERES DOS DOENTES

Direitos

1.  O Doente tem direito a ser tratado no respeito pela dignidade humana;

2.  O Doente tem direito ao respeito pelas suas convicções culturais,
  filosóficas e religiosas;

3.  O Doente tem direito a receber os cuidados apropriados 
 ao seu estado de saúde, no âmbito dos cuidados preventivos, 
 curativos, de reabilitação e terminais;

4.  O Doente tem direito à prestação de cuidados continuados;

5.  O Doente tem direito a ser informado acerca dos serviços de saúde 
 existentes, suas competências e níveis de cuidados;

6.  O Doente tem direito a ser informado sobre a sua situação de saúde;

7.  O Doente tem o direito de obter uma segunda opinião sobre 
 a sua situação de saúde;

8.  O Doente tem direito a dar ou recusar o seu consentimento, antes de
  qualquer ato médico ou participação em investigação ou ensino clínico;

9.  O Doente tem direito à confidencialidade de toda a informação 
 clínica e elementos identificativos que lhe respeitam;

10.  O Doente tem direito de acesso aos dados registados 
 no seu processo clínico;

11.  O Doente tem direito à privacidade na prestação de todo 
 e qualquer ato médico;

12.  O Doente tem direito, por si ou por quem o represente, a apresentar 
 sugestões e reclamações.

Deveres

1.  O Doente tem o dever de zelar pelo seu estado de saúde. 
 Isto significa que deve procurar garantir o mais completo
 restabelecimento e também participar na promoção da própria
  saúde e da comunidade em que vive;

2.  O Doente tem o dever de fornecer aos profissionais de saúde
  todas as informações necessárias para obtenção de um 
 correto diagnóstico e adequado tratamento;

3.  O Doente tem o dever de respeitar os direitos dos outros Doentes;

4.  O Doente tem o dever de colaborar com os profissionais 
 de saúde, respeitando as indicações que lhe são recomendadas 
 e, por si, livremente aceites;

5.  O Doente tem o dever de respeitar as regras de funcionamento
  dos serviços de saúde;

6.  O Doente tem o dever de utilizar os serviços de saúde de forma 
 apropriada e de colaborar ativamente na redução de gastos
  desnecessários.
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