
HORÁRIO DAS VISITAS 

 O horário geral é das 15h às 19h para 

utentes com idade ≥ a 12 anos;  

 O horário para crianças com idade      

< a 12 anos é das 18h30 às 19h; 

 O doente internado tem direito a           

2 visitas em simultâneo. 
 

ACOMPANHANTE 

O doente internado tem direito a dois   

acompanhantes alternadamente, a quem é 

permitida a permanência no Serviço de      

Internamento entre o período das 12 e as 20 

horas. 

 

INFORMAÇÕES MÉDICAS 

O período de informação clínica decorre  

entre as 13h e as 17h30, na Unidade de    

Cirurgia Colorretal, no Piso 5 do hospital. 

 

SERVIÇOS DE APOIO 

 Serviço Social /Gabinete do Cidadão, 

no piso 0, dias uteis das 9h às 18h. 

 

 Serviço Religioso 

Solicite junto ao enfermeiro responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

UNIDADE 

DE CIRURGIA 

COLO RETAL 
 

 
 
 

GUIA DE ACOLHIMENTO 

 
 

 

 

Unidade de Cirurgia Colo Retal 

 

 

Contactos: 

Unidade 1 (Homens) – Tel.: 243 300 871 

Unidade 2 (Mulheres) – Tel.: 243 300 844 

 

Secretariado: Tel.: 925 665 411 

Email: uccr@hds-min-saude.pt 

Dias úteis, das 9h às 17h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospital Distrital de Santarém, EPE 
Av. Bernardo Santareno - 2005-177 Santarém 

Tel: 243 300 200 - Fax: 243 370 220  
Site: www.hds.min-saude.pt 
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MISSÃO 

Prestação de cuidados de saúde no âmbito 

das doenças oncológicas colorretais, através 

de procedimentos diagnósticos e terapêuti-

cos, médicos e cirúrgicos e de radioncologia 

especializados promovidos por profissionais 

altamente diferenciados com experiência 

nessa área, de qualidade, acessíveis, em 

tempo oportuno e adequado, num quadro de 

desenvolvimento económico e financeiro   

sustentável. 

 

 

EQUIPA DE SAÚDE 

Cirurgiões: 

Dr. Luís Ferreira (Diretor do Serviço de  

Cirurgia e Coordenador da UCCR) 

Dr. José Gameiro 

Dr.ª Olena Teslyak 

Dr.ª Helena Devesa 

Dr.ª Sónia Martins 

Enfermeiras Chefes: 

Enf.ª Graça Lanhoso (Unidade 1 - Homens) 

Enf.ª Anabela Cunha (Unidade 2 - Mulheres) 

 

LOCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

A Unidade de Cirurgia Colo Retal está             

localizada no piso 5, integrada no Serviço    

Cirurgia Geral do Departamento Cirúrgico, 

constituído pelas Unidade 1 (homens) e     

Unidade 2 (mulheres). 

 

AO ENTRAR NO SERVIÇO 

No primeiro dia de internamento, será         

acolhido pelo enfermeiro que lhe apresentará 

a Unidade e será posteriormente consultado 

pelo cirurgião. Aproveite para esclarecer    

possíveis dúvidas. 

Durante o internamento é sempre acompa-

nhado pela equipa terapêutica. 

A visita da equipa médica é feita, em regra, 

diariamente, durante a manhã.  

Por seu lado, os enfermeiros e assistentes 

operacionais estarão junto de si 24h por dia. 

Não hesite em solicitar a sua presença. 

 

Objetos pessoais permitidos: 

 Camisa ou pijama, roupão e chinelos; 

 Artigos de higiene pessoal (pasta e escova 

de dentes, pente), etc. 

 Se trouxer artigos de valor como telemóvel, 

computador, joias, aparelho auditivo, ou 

prótese dentária/ocular, o Hospital não se 

responsabiliza por eventuais perdas ou  

danos. 

Deve ainda trazer: 

Exames complementares de diagnóstico      

realizados recentemente (Rx, análises,      

ecografias, eletrocardiograma), etc., e a      

medicação que toma em casa. 

Atenção: Os medicamentos que toma em 

casa devem ser entregues ao enfermeiro de 

serviço e não deverá tomar nenhum deles 

sem indicação do enfermeiro ou médico. 

 

REFEIÇÕES 

A sua alimentação é orientada pela equipa   

terapêutica, de acordo com as indicações    

clínicas, as suas necessidades e capacida-

des. Poderá ser prejudicial, ingerir bebidas ou 

alimentos vindos do exterior. 

As refeições são servidas no seguinte horário:

 ▪ Pequeno-almoço: 8h30 - 9h 

▪ Almoço: 12h30 

▪ Lanche: 16h 

▪ Jantar: 18h30 

▪ Ceia: 21h30 


