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Conheça quem somos em  

www.facebook.com/centrohospitalarcovadabeira 
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SERVIÇO 

GASTRENTEROLOGIAGASTRENTEROLOGIA  
UNIDADE DE ENDOSCOPIA 

 

DIRECTOR 

Dr. Carlos M. Casteleiro Alves 

Tel / Fax: 275 330000 /1 

 

 

 

 

 

Esperamos que a sua passagem por esta Unida-

de tenha correspondido às suas expectativas.  

 

Ajude-nos a melhorar a qualidade da nossa 

assistência, fazendo-nos chegar até nós as suas 

sugestões. Colabore connosco! 

 

 

A equipa da Unidade de Endoscopia 

 

 



Legenda que descreve a imagem ou gráfico 

A Equipa de Saúde: 

Desejamos-lhe as boas vindas. 

Durante a sua permanência neste Serviço vai ser atendido 
por vários profissionais que em conjunto, se preocupam 
em proporcionar-lhe os melhores cuidados/tratamentos: 

 Médicos (as); 

 Enfermeiros (as); 

 Assistentes Operacionais; 

 Técnicos Superiores de Saúde; 

 Assistentes Técnicas (Secretárias da Unidade). 

 

 

O Que Deve Trazer: 

Apesar de já existir no seu processo individual alguma 

informação administrativa, clínica e social, é 

aconselhável ter consigo: 

 

 Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão; 

Cartões do Hospital, da Segurança Social, do 

Centro de Saúde e do Sub-Sistema de Protecção na 

Doença; 

 Medicação que faz no domicílio; 

 Exames complementares diagnóstico anteriores; 

 Cartões de doença como portadores de Diabetes, 

Doença Cardíaca (ex. Pacemaker, Próteses 

Valvulares Metálicas); Doenças do Sangue (Anti-

Coagulantes); Doenças Infecciosas (ex. Hepatites 

A,B e C, VIH Sida, Tuberculose …), Alergias. 

 

O Que Não Deve Trazer se vier para ficar 
internado: dinheiro, cheques, joias e outros 
objetos de valor. Se não teve oportunidade de os 
entregar à sua família, pode pedir ao/à 
enfermeiro(a) para os guardar (serão guardados 
no cofre do Hospital). 

 

Realização de Exames e Tratamentos/Consultas: 
 
 As consultas são marcadas para uma hora determinada 
pela Assistente Técnica da Unidade, os utentes/doentes 
serão atendidos a partir da hora prevista. 

  

Embora exista a preocupação de marcar previa-
mente os seus exames e tratamentos nem sempre 

é possível realizá-los nos horários previstos. 

 

 Exame: É muito importante a preparação para o        exa-
me.         (Consultar Folhetos Informativos) 

 
 
Consulta: Deve certificar-se da marcação da mesma 
(DATA) e (HORA) da marcação do médico. 

 

Acompanhante: 

Sempre que a sua autonomia esteja posta em causa o acom-

panhamento por um dos seus familiares e/ou amigos são 

contributos importantes para o seu bem-estar e merecem 

acolhimento especial.  

 

Dão informações importantes sobre: 

 Doenças Anteriores,  

 Intervenções Cirúrgicas Anteriores;  

 Medicação do Domicilio; 

 Se tem alergias. Quais?;  

Convicções religiosas 

 Outros Problemas de Saúde relevantes;  

 Exames anteriormente realizados e se possível 

apresentar os relatórios dos mesmos. 

 

Informações Várias: 
 
Os exames são iniciados por volta das 8h00 por 

ordem de chegada de acordo com, a hora que lhe 

foi marcada. Agradecemos que chegue um pouco 

antes para entrega da documentação; 

 

Deve esclarecer com os Profissionais de Saúde que 

cuidaram de si todas as dúvidas e confirmar as 

orientações sobre os cuidados a ter depois do 

exame e tratamento, e para a realização do próximo 

exame e marcação de consulta caso seja necessário. 

 

Se for portador de Doença Crónica deve pedir 

isenção ao seu médico da especialidade.  

 

Preste atenção às recomendações que lhe são feitas 

pelos profissionais. 

 

Sempre que necessite de ajuda não hesite 

em pedi-la. 

 
Não esquecer: 

Que o subsídio de doença só lhe será pago após 

recepção pelos Serviços de Segurança Social do 

“Certificado de Incapacidade Temporária”. 

Deverá ter o cuidado de pedir o mesmo, ao seu 

médico assistente.  

 

Que a sua entidade patronal deverá ser avisada que 

se encontra impossibilitado de trabalhar. 


