
Sua estadia na unidade 
de observação do  
Serviço de Emergência

Version portugaise
Versão portuguesa
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O que é a unidade de observação (UO)?
Após o tratamento inicial, este é um lugar de cuidados e 
 supervisão dos pacientes à espera:
• de um exame especializado 
• de uma hospitalização 
• de um retorno para casa depois de algumas horas de 

monitoramento.

A unidade está localizada no Serviço de Emergência (Edifí-
cio C, Nível 0).

Qual é o horário de visita?
Das 10:30 horas às 20:00 horas, 7 dias por 7.

Quais são as informações que pode dar a um próximo?
Geralmente, na ausência de um agente terapêutico, é você 
que define a natureza das informações fornecidas e os des-
tinatários para essa informação. Por telefone, a enfermeira 
pode apenas fornecer informações gerais. Em matéria de 
sigilo profissional, o médico de referência pode transmitir-
lhe informações mais específicas desde o final do exame 
médico.

Como pode um próximo ter novidades de você?
• Ligando para o  022 372 33 11, das 9:30 às 20:00.
• Chegando-se no horário de visita (recomendamos que 

ele ligue antes para frente verificar se você ainda esteja 
 presente).

Nota: se for necessário, a equipe de enfermagem contata 
diretamente uma pessoa de referência.

Quais são os documentos emitidos 
quando você sair da UO? 
• O certificado médico e/ou a receita.
• Os documentos medicais (letra de saída, radiografias, etc.). 

Conforme seu pedido, o nosso serviço de emergências 
pode enviar diretamente para o seu médico de família toda 
documentação.

Info +

Na data da sua 
admissão, sugeri-
mos um inventário 
de seus valores. 
Pode colocar os 
seus bens na 
caixa do serviço 
de emergência. 
Caso contrário, 
todos os valores 
com os quais você 
fica ou que traz 
depois fiquem 
trazidas par la na 
sua responsabili-
dade.


