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Uso do Telemóvel
Há Serviços onde o uso do telemóvel é proibido. O seu uso, quando autorizado, deve evitar perturbar as 
outras pessoas, evitando por exemplo toques muito ruidosos e falar muito alto.

Informações Gerais Portal do Utente
O Ministério da Saúde disponibiliza o Portal do Utente, com um conjunto de funcionalidades que 
permitem uma melhor partilha da informação, e a gestão de algumas situações a partir da internet. 
Deve registar-se em www.servicos.min-saude.pt.

Gravação de Imagens
A Gravação de imagens ou sons, em contexto de prestação de cuidados e sem a autorização de quem 
os presta e de quem usufrui desses cuidados, não é permitida.

A Gravação de imagens ou sons de utentes só pode ser realizada por profissional de saúde tendo obtido 
o consentimento livre e esclarecido, conforme definido na Norma da DGS 015/2013.

1 - Quem, sem consentimento:
 a) Gravar palavras proferidas por outra pessoa e não destinadas ao público, mesmo que lhe sejam 
dirigidas; ou b) Utilizar ou permitir que se utilizem as gravações referidas na alínea anterior, mesmo que 
licitamente produzidas; é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 240 dias.

2 - Na mesma pena incorre quem, contra vontade:
a) Fotografar ou filmar outra pessoa, mesmo em eventos em que tenha legitimamente participado; ou 
b) Utilizar ou permitir que se utilizem fotografias ou filmes referidos na alínea anterior, mesmo que 
licitamente obtidos.

3 - É correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 197.º e 198.º

Tempos de Espera
Para determinadas consultas, cirurgias ou exames poderá existir algum tempo de espera. 

No caso do Serviço de Urgência, e de acordo com a Triagem de Manchester em uso no CHMA, também 

existem tempos de espera por níveis de prioridade (explicado atrás). 

Acesso a Informações Clínicas
Tem o direito de solicitar informação clinica, nos formatos de relatório clínico ou de resultados de 
exames, sobre o que lhe diga respeito. Para o efeito, dirija-se aos nossos balcões de atendimento / 
receção, onde encontra um formulário especifico ou envie um email para rai@chma.min-saude.pt, 
através do qual receberá esclarecimentos para esse fim.

Proteção de Dados Pessoais
A sua privacidade é importante para nós! O CHMA trabalha para garantir um cumprimento integral da 
legislação relativa a proteção de dados pessoais. Assim nomeou uma Encarregada de Proteção de 
Dados a quem, através do endereço eletrónico epd@chma.min-saude.pt ou Centro Hospitalar do 
Medio Ave, EPE Largo Domingos Moreira, 4780 - 371 Santo Tirso, pode apresentar as dúvidas ou  
questões relacionadas com a proteção de dados pessoais.

Segunda Opinião Clínica e Alteração de Seguimento Clínico
Em caso de necessidade, e de acordo com os direitos legais que lhe estão atribuídos, pode pedir uma 
segunda opinião sobre a sua situação de saúde. Aconselhe-se com o seu/sua médico/a. Caso pretenda 
obter essa opinião no exterior do CHMA, deve solicitar um relatório com toda a informação clínica 
relevante, indicando essa finalidade. Para o efeito dirija-se aos nossos balcões de atendimento / 
receção ou envie um email para rai@chma.min-saude.pt. Pretendendo auscultar essa opinião dentro 
do CHMA, concretize a sua opção assinalando-a no formulário que encontra disponível no Gabinete do 
Cidadão.

Assiste-lhe também o direito de, em situações devidamente fundamentadas, mudar de responsável 
clínico pelo seu seguimento, avaliação e prestação de cuidados. Para tal, expresse essa sua intenção, 
assinalando-a no formulário que encontra disponível no Gabinete do Cidadão, invocando os motivos a 
considerar para a concretização dessa mudança.



Culto/Religião
O CHMA dispõe de Assistentes Espirituais para a Religião Católica.

Se professar uma religião diferente, pode solicitar a presença do seu Assistente Religioso. O CHMA tem 
já alguns contactos estabelecidos, para mais fácil ligação, com outras religiões.

No caso do Internamento, deve informar sobre vontade de ter assistência espiritual, indicando qual, 
aquando do acolhimento de Enfermagem.

Gabinete do Cidadão / Sugestões e Reclamações
O Gabinete do Cidadão encontra-se disponível para receber todas as Exposições, Sugestões/Opiniões, 
Reclamações, Elogios/Agradecimentos, Contestações que pretenda dirigir-nos:

• Através do Livro de Reclamações disponível em determinados locais identificados;

• Através de correio eletrónico: gabinete.cidadao@chma.min-saude.pt;

• Presencialmente no Gabinete do Cidadão (das 9h às 12h30 e das 14h às 16h).

Todas as exposições são avaliadas pelo/a responsável máximo/a do serviço visado. Estas são do 
conhecimento e decisão final do Conselho de Administração do CHMA, EPE.

Sempre que aplicável, as exposições são analisadas numa perspetiva de melhoria, e quando implicam 
incidente ou evento adverso, são tratadas no sistema interno de gestão de incidentes e eventos 
adversos, identificando-se medidas que permitam evitar reincidências das mesmas.

Serviço Social
O/a Assistente Social integrado/a na equipa multidisciplinar, presta apoio aos/às utentes e seus 
familiares no plano psicossocial, nas circunstâncias relacionadas com a situação de saúde e promove 
a articulação entre os vários serviços e as estruturas da comunidade.

Poderá recorrer ao Serviço diretamente, junto dos gabinetes localizados em cada uma das Unidades 
Hospitalares, de 2ª à 6ª feira das 9h às 13h e das 14h às 16h.

Voluntariado / Liga dos Amigos
O CHMA possui também apoio de Voluntariado, com equipas específicas, associadas ao Voluntariado 
de Famalicão e à Liga dos Amigos de Santo Tirso.

Cafetaria
O Centro Hospitalar tem em funcionamento em cada 

Unidade uma cafetaria, aberta de segunda a sábado, das 
8h30 as 18h.

Existem ainda máquinas dispensadoras de alimentos, 
bebida e café, em vários locais de ambas as Unidades.

Avaliação da Satisfação
e Qualidade Apercebida

Anualmente, o CHMA seleciona aleatoriamente uma amostra de utentes das várias áreas e promove 
um inquérito à sua satisfação e à qualidade apercebida dos serviços do CHMA, de forma a identificar 
oportunidades onde podemos servi-lo melhor.

Estudantes
O CHMA colabora ativamente na formação de futuros profissionais de saúde, devidamente 
acompanhados e tutelados por profissionais da Instituição. Se porventura não pretender receber 
cuidados por pessoal em formação, deverá referi-lo à equipa de saúde.

Videovigilância
Para sua segurança, existem vários locais do CHMA com videovigilância, que respeita as 
determinações legais sobre esta matéria.

Acesso à Internet
No CHMA tem acesso a internet – Wifi Utente – que é disponibilizada para sua comodidade.



Todos os/as profissionais de saúde merecem respeito, por parte dos/as utentes a quem 
prestam cuidados e por parte dos seus ou suas acompanhantes

Os episódios de violência, quando praticados sobre profissionais de saúde no exercício das suas 
funções, serão assumidos como crimes públicos e portanto, punidos criminalmente.

TODOS DEVEMOS TER RESPEITO POR QUEM CUIDA! 

Segurança de
Profissionais

Siga as indicações para um atendimento civilizado

Tenha consideração por quem presta cuidados

Olhe à sua volta e colabore com os serviços

Proteja quem cuida de si!


