
PARA 
CUIDAR DE SI!

IN
F.

H
D

IA
.0

01
.v

1 
| F

E
V

 2
01

9

Serviço de Oncologia Médica

GUIA DE 
ACOLHIMENTO

HOSPITAL DE DIA DE ONCOLOGIA

O número da extensão de telefone do Hospital de Dia de Oncologia é:

Unidade de Famalicão: 2208
Unidade de Santo Tirso: 3385

Horário de Funcionamento

• Hospital de Dia de Famalicão

Horário contínuo, das 08:00 horas às
16:00 horas, nos dias úteis, de segunda a
sexta-feira.

• Hospital de Dia de Santo Tirso

Horário contínuo, das 08:00 horas às
15:00 horas, nos dias úteis, de segunda a
sexta-feira.

A Consulta de Grupo Oncológico é
uma consulta multidisciplinar de decisão
terapêutica. É realizada na Unidade de
Famalicão às 2ª e 5ª feira.

Unidade de Famalicão

Unidade de Santo Tirso

Número do Telefone do Hospital:
252300800

Em ambas as 
Unidades, em todos 
os dias úteis, de segunda a 
sexta-feira, existem consultas de 
oncologia médica. Existe um horário 
pré-definido, para cada médico
em consulta, para atendimento de
situações agudas não programadas.

Informe-se com o seu médico ou
enfermeiro do hospital de dia.



Regras que deve conhecer

• Quando chegar ao Serviço deve dirigir-se ao 
secretariado, onde se deve identificar e seguir as 
instruções dadas pelos funcionários presentes 
nesse local;

• Enquanto tiver que aguardar, seja por consulta de 
enfermagem, consulta médica ou tratamento, os 
doentes devem permanecer sempre na sala de 
espera. Desta forma pretende-se manter uma 
melhor organização e funcionamento do Serviço;

• Sempre que se apresente mais debilitado deverá 
comunicar a um elemento do Serviço para seja 
admitido num local com mais conforto e maior 
vigilância;

• Receberá um cartão onde serão efetuadas todas 
as marcações de consultas e tratamentos (data e 
hora);

• As consultas e /ou tratamentos serão agendados 
de acordo com os esquemas terapêuticos e obe-
decem a regras uniformemente definidas e aceites.

O Serviço
de Oncologia Médica do CHMA

A prestação dos cuidados ao doente ocorre preferen-
cialmente em ambulatório:

• Consulta de Oncologia Médica

• Consulta de Grupo Oncológico

• Hospital de Dia de Oncologia

Engloba duas unidades funcionais com hospital de dia 
de oncologia , localizadas na Unidade de Famalicão e na 
Unidade de Santo Tirso do CHMA.

O que é 
o Hospital de Dia de Oncologia?

O Hospital de Dia é uma modalidade de atendimen-
to médico que visa a prestação de cuidados dife-
renciados e cuja permanência no estabelecimento 
de saúde é inferior a 24 horas.

O Hospital de Dia de Oncologia Médica destina-se 
a todos os doentes do foro oncológico, a realizar 
tratamentos antineoplásicos de quimioterapia, 
hormonoterapia, ou qualquer medicação de suporte 
no âmbito da doença oncológica, em regime ambu-
latório.

Todos os doentes podem ter um acompanhante 
consigo durante todo o tempo que se encontrar no 
Hospital de Dia.

BEM VINDO 

AO SERVIÇO DE ONCOLOGIA MÉDICA 
/ HOSPITAL DE DIA DE ONCOLOGIA

É nossa Missão prestar cuidados de saúde 
aos doentes com patologia oncológica, de 
forma integrada e multidisciplinar, com 
eficiência, rigor e qualidade.

Pretendemos ainda assegurar o máximo de 
conforto ao doente e respetivos 
acompanhantes, mantendo relações de 
cordialidade e respeito mútuo.

Este Guia pretende dar a conhecer o 
Serviço, as suas normas de 
funcionamento e regras que permitem 
uma gestão e funcionamento eficaz.


