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Unidade de Cuidados Agudos Diferenciados 

Centro Hospitalar Cova da Beira 
Quinta do Alvito 

6200-251 Covilhã 

 

Telefone: 275 330000 

 

Conheça quem somos em  

www.facebook.com/centrohospitalarcovadabeira 

e saiba mais em 

www.chcbeira.pt 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 Informações relativas ao estado clínico em 

que se encontra o doente e à evolução 

esperada, são dadas pessoalmente ao familiar 

direto ou ao seu representante pela equipa 

médica, que se encontra disponível 

diariamente. Estas informações são dadas 

pessoalmente.  

 

 Aconselhamos a família a eleger um porta-

voz, desta forma facilitará a transmissão de 

informação sobre o doente aos restantes 

membros da família e/ou amigos.  

 

 Sempre que necessário esclareça as suas 

dúvidas perante a equipa de enfermagem ou 

médica que se encontra no serviço.  

 

 Evite telefonar  entre as seguintes horas:  

 8h -11h  

 16h -16:30h 

 Após as  22h  



A UNIDADE: MISSÃO 

 

 

Disponibilizar, métodos e intensidade de 

tratamento ou vigilância mais elevados que os 

praticados em unidades menos diferenciadas, 

designadas como enfermarias e num nível inferior 

a uma unidade de cuidados intensivos.  

Este folheto pretende facilitar a integração do 

doente, da família ou da pessoa significativa na 

UCAD, com informações que pensamos ser 

importantes.  

Os doentes internados na UCAD necessitam de 

uma monitorização constante. Podem ter muitos 

equipamentos à sua volta, necessitar de aparelhos 

que ajudam na respiração, ter soros e vários 

aparelhos ligados a si de modo a controlar o seu 

estado de saúde. Existem aparelhos e monitores 

que têm alarmes próprios do seu funcionamento 

que não podemos evitar.  

Quando um doente entra na UCAD, poderá 

demorar algum tempo até que a equipa consiga 

estabilizar o seu estado. Logo que possível serão 

dadas todas as informações.  

Quando puder entrar na Unidade o Enfº 

responsável irá informá-lo dos cuidados a ter e 

acompanhá-lo até ao doente.  

VISITAS: 

 

A prioridade da equipa é cuidar do doente, 

pelo que a hora da visita poderá ser atrasada 

caso os cuidados com os doentes assim o 

exijam. Aguarde com calma até que o 

venham chamar.  

Durante a visita deverá vestir bata de 

protecção, assim como, antes de iniciar e no 

final é obrigatório higienizar as mãos. Estas 

medidas são de extrema importância para a 

saúde do doente e da comunidade.  

É muito importante ter um ambiente calmo 

e tranquilo. Por favor não se esqueça de 

desligar o telemóvel. Não é permito trazer 

flores, alimentos ou outros bens para dentro 

da unidade.  

Não é permitido aos doentes terem 

telemóvel uma vez que estes interferem com 

o normal funcionamento dos monitores.  

Se necessário será solicitado algum objeto 

pessoal.  

HORÁRIO: 

 

 

São permitidas 2 visitas durante o dia, uma 

de cada vez.  

O tempo de permanência das visitas deve ser 

breve e depende do estado clínico do doente.  

Deverá seguir sempre as orientações do 

enfermeiro.  


