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COMPROMISSO DE QUALIDADE 

 

A qualidade em saúde não prescinde da Segurança, antes a exige. Por isso, o nosso foco de atenção está 

no doente e na Segurança de Doente. Essa inclui a dimensão do Ser Pessoa, centro das nossas preocu-

pações e da nossa ação. 

Elaboramos este Guia para o ajudar a orientar-se e a conhecer melhor esta Instituição. 

O Hospital Dr Francisco Zagalo (HFZ) Ovar é uma unidade prestadora de cuidados de saúde, integrada 

na Rede Nacional de Hospitais do Serviço Nacional de Saúde e na Rede Nacional de Cuidados Continu-

ados. 

Presta cuidados de saúde à população em interface com os diversos parceiros, mobilizando energias para 

a proteção da saúde, incluindo nisso o dever de a promover e defender em 

 

MELHOR E MAIOR VALOR EM SAÚDE, MAIS PERTO DE SI 

 

Universalidade, Acesso e Equidade são não apenas garantes dos valores do Serviço Nacional de Saúde, 

mas respostas concretas na cadeia de valor em saúde, em que somos elo. 

Trabalhamos para oferecer os melhores cuidados, tendo em conta a tipologia de cuidados que nos é in-

cumbida sobretudo pelo Ministério da Saúde, a prática baseada na evidência que atende às particularida-

des da situação concreta por profissional possuidores de habilidades técnicas e humanas necessárias à 

prestação de cuidados de saúde.  

Trabalhamos ainda para acolher todo o que se nos dirijam em cidadania e em participação. 
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ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS 

Unidade Hospitalar 

 

CONSULTA EXTERNA  

Prestação de cuidados com marcação prévia. Todos os dias úteis, das 8H00 às 20H00 

 Especialidades cirúrgicas 

 Especialidades médicas 

 Pediatria  

 Especialidades não médicas  

 

Várias especialidades integram a carteira desta organização prestadora como: 

 Anestesiologia 

 Cardiologia 

 Cirurgia geral 

 C.T.A.O (Hipocoagulados) 

 Dermatologia 

 Diabetologia 

 Fisiatria 

 Medicina Interna 

 Nutrição/Dietética  

 Pediatria 

 Podologia 

 Psicologia Clínica 

 Oftalmologia 

 Ortopedia 

 Otorrinolaringologia 

 Urologia 

A marcação das consultas é efetuada mediante solicitação do médico de família, de outro hospital ou 

outras referências. 

O horário do Serviço de Gestão de Doentes (SGD) para informações é das 09:00h às 20:00h (sextas 

feiras até às 18:00h). Pode ainda consultar www.hovar.min-saude.pt 
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As consultas de Pediatria destinam-se ao acompanhamento especializado de crianças e adolescen-

tes em consulta de saúde infantil e juvenil e abrange a faixa etária do nascimento aos 18 anos. 

Estas consultas podem ser pedidas pelo médico de família via ALERT, por outro hospital ou outras 

instituições.  

Para as situações agudas existe diariamente (segunda a sexta feira) um período de consulta aberta de 

cerca de uma hora por pediatra (o que equivale a 3 a 4 doentes/pediatra).  

Funciona como apoio ao Serviço de Urgência Hospitalar da área de intervenção e como tal serão mar-

cadas presencialmente, no próprio dia, estando aberta a toda a comunidade pediátrica. 

 

HOSPITAL DE DIA 

O Hospital de Dia está integrado no espaço da Consulta Externa (rés-do-chão). Destina-se a prestar 

cuidados de saúde, de forma programada a doentes com necessidade de permanecer sob vigilância 

por um período inferior a 8 horas, dotado de uma cama e um cadeirão. 

 

INTERNAMENTO 

O Hospital de Ovar, adiante designado por HO, dispõe de uma lotação oficial de 48 camas distribuídas 

por: 

 Internamento cirúrgico com lotação de 12 camas: Cirurgia Geral, Ortopedia e Urologia 

(1º andar); 

 Internamento médico com lotação de 16 camas (3º andar). 

 

Unidade Cirurgia de Ambulatório 

Integrada nos serviços cirúrgicos (1º andar) tem como missão operar doentes de várias especialidades 

cirúrgicas (Cirurgia Geral, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Urologia) existentes no Hospi-

tal, em regime de admissão e alta no mesmo dia e cuja permanência seja inferior a 12 horas. 

 

UNIDADE DE CONVALESCENÇA 

A Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença tem uma lotação de 20 camas no 2º andar do 

edifício central. 

Nesta Unidade a admissão de doentes processa-se por referenciação da Rede Nacional de Cuidados Continuados, 

na sequência de uma situação aguda ou recorrência de um processo crónico agudizado. 

Destina-se a doentes com perda transitória de autonomia, potencialmente recuperável até 30 dias, para cuidados 

de reabilitação clínica e medicina física. 
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O objetivo do internamento na UC é de abordagem integral (física/ psíquica e social) para a reabilitação funcional 

e a reinserção social na sequência da sua perda face ao evento atual de doença.   

 

SERVIÇOS TRANSVERSAIS À PRESTAÇÃO DE CUIDADOS (MCDT E OUTROS) 

O Hospital de Ovar tem ao seu dispor os seguintes serviços de apoio: 

 Anestesiologia 

 Bloco Operatório 

 Laboratório de Análises Clinicas 

 Serviço de Esterilização 

 Serviço de Imagiologia 

 Serviço de Medicina Física e de Reabilitação (Fisioterapia; Terapia da Fala e Terapia Ocupacional)  

 Serviços Farmacêuticos  

 Serviço Nutrição e Dietética 

 Serviço Social (Gabinete do Cidadão) 

 Unidade de Suporte Psicológico  

SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO E LOGÍSTICA 

O Hospital de Ovar tem ao seu dispor os seguintes serviços de apoio à gestão: 

 Serviços Financeiros 

 Serviço de Gestão de Aprovisionamento, Imobilizado e Património 

 Serviço de Gestão de Doentes 

 Arquivo Clínico 

 Serviço de Informática 

 Serviço de Manutenção de Instalações e Equipamentos 

 Serviço de Recursos Humanos e Vencimentos 

   

SERVIÇOS HOTELEIROS  

O Hospital de Ovar tem ao seu dispor os seguintes serviços hoteleiros: 

 Alimentação e Dietética 

 Serviços Gerais 

 Limpeza e Higienização 

 Tratamento de Resíduos 

 Tratamento de Roupa 
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INTERNAMENTO 

EQUIPA DE SAÚDE 

Durante a sua permanência neste Hospital, o utente vai ser atendido por vários profissionais que, em 

equipa, e de forma profissional e humana, tudo farão para lhe proporcionar não apenas os melhores 

cuidados, mas o bem-estar que seja possível nas específicas condições. 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde, Técnicos de Diagnostico e Terapêutica, Assis-

tentes Sociais, Assistentes Técnicos, Assistentes Operacionais e outros profissionais fazem o dia a dia 

com o Utente, a quem servem. 

O utente e a sua família ou cuidadores fazem, também, parte integrante desta equipa no seu plano de 

tratamento. 

Por isso, damos relevo à tomada de decisão em saúde, esclarecendo-o e informando-o para que, de 

forma esclarecida e livre, possa consentir nas ações que carecem do seu consentimento. 

 

ADMISSÃO  

No dia programado para o seu internamento deve dirigir-se ao serviço que o convocou. 

O Enfermeiro e a secretária de unidade procederão ao acolhimento e ao preenchimento das formalida-

des administrativas. 

 

FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS 

Por forma a facilitar todo o processo administrativo recomenda-se que se faça acompanhar dos seguin-

tes documentos: 

1. Cartão de cidadão ou em alternativa os seguintes documentos: 

 Bilhete de Identidade  

 Cartão de Utente do SNS 

 Cartão de contribuinte 

 Cartão de Beneficiário de outra entidade responsável financeiramente pelos atos relativos 

à prestação 

2. Cartão Europeu do Seguro de Doença 
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Se o motivo que originou o internamento se deve a acidente de viação, acidente de trabalho, acidente 

escolar ou acidente desportivo, deverá entregar os elementos relativos à companhia de seguros res-

ponsável pelas despesas hospitalares decorrentes do episódio sob pena de ter que ser o próprio a 

suportar as despesas nos termos da legislação em vigor. 

Se é trabalhador, informe a sua entidade patronal do período previsível de ausência ao trabalho. Se 

necessário o Hospital confirmará a sua presença ou hospitalização através de impresso próprio exis-

tente no secretariado. 

INFORMAÇÕES CLINICAS 

Toda a informação clínica sobre o seu estado de saúde ser-lhe-á disponibilizada, bastando para tanto 

que a requisite através do formulário de acesso à informação (existente nos serviços administrativos e 

disponível no site do HO). 

Recomendamos que identifique, na secretária da unidade, o seu acompanhante, bem como os seus 

contactos para ligarmos em caso de necessidade. O seu familiar ou amigo mais próximo pode estabe-

lecer diálogo estreito com a equipa do serviço com vista a uma participação nos cuidados, desde que 

autorizado por si e em inteiro respeito pelas matérias que deve ser reservadas. 

O serviço informá-lo-á das condições de acompanhamento e visita. 

O horário de atendimento dos médicos assistentes encontra-se afixado no respetivo serviço. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Aquando da sua entrada no serviço informe a equipa sobre a medicação que está a tomar e se possível 

traga-a consigo. Siga sempre as recomendações e informações do médico assistente. 

Este deverá informá-lo sobre tudo o que ele considere relevante para o seu estado e tratamento. Essa 

informação é preciosa. Pode salvar-lhe a vida. 

Por isso, a relevância do processo de tomada de decisão em saúde faz-se acompanhar do histórico 

informacional, que releva sempre junto de quem o seguirá. 

Essa informação clínica e outra relevante, que só a si diga respeito, é de carácter sigiloso. E os nossos 

profissionais, que tomam contacto com ela e com os factos da realidade, preservam-na. Estão deonto-

lógica e juridicamente obrigados a isso. 

Os motivos de consulta, os motivos que o levam a fazer um exame médico ou se sujeita a uma prática 

terapêutica ou de intervenção mais profunda, como é o caso de cirurgia convencional ou em ambula-

tório, devem ser narrados com a precisão que lhe seja possível. Essas informações são trabalhadas 

em conjunto com outras insertas em documentos, no seu processo clínico, mesmo que este esteja 

inserido em plataforma eletrónica. 

Toda a medicação aquando o internamento será administrada pelos enfermeiros do serviço. 
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Deve respeitar as regras do internamento, bem como deverá seguir com rigor as orientações e os 

conselhos da equipa médica e de enfermagem. 

Na relação com todos os profissionais, com outros utentes e com os demais, respeite sempre os direitos 

daqueles. Essa é a melhor forma de se sentir acolhido e sobretudo de começar a ter papel fundamental 

na proteção da saúde. 

Todos os demais cumprirão, como se espera, o respetivo dever. 

ACOMPANHANTE 

Alguns doentes internados tem direito a um acompanhante específico nos termos do respetivo regula-

mento. É o caso de menores ou equiparados legalmente 

Deve ler atentamente as indicações descritas no regulamento de Acompanhamento e Visitas do Hos-

pital antes de aceder mesmo a este local. 

O acompanhante é escolhido pelo utente e em certas condições regulamentadas pode ser mesmo 

escolhido pelo Serviço. 

A família é a relação mais próxima e por isso essa proximidade deve acompanhá-lo e, caso não queira, 

poderá escolher outro acompanhante. Reservamos ainda a possibilidade de ter um cuidador que nor-

malmente trate de si. Se assim for, este é acolhido nos termos desse regulamento. 

Aos acompanhantes solicita-se a permanência junto do doente, dentro dos horários permitidos, e cola-

boração nas tarefas que lhe forem solicitadas pela equipa multidisciplinar do serviço, nomeadamente: 

 inclusão social e na sua relação com os agentes da organização, incluindo outros utentes. 

 na prestação de apoio psicológico; 

 na colaboração durante as refeições; 

 nos cuidados de higiene e conforto ao doente; 

 na sua movimentação, sob orientação dos profissionais; 

 na aprendizagem de tarefas que permitam assegurar os cuidados após a alta hospitalar. 

Recomendamos ainda, atentas as especificidades dos serviços, a leitura dos guias de acesso aos mes-

mos. 
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VESTUÁRIO E OBJETOS PESSOAIS 

Traga apenas os objetos indispensáveis para o internamento, mas não se esqueça dos objetos de 

toilete pessoal, como pente, escova de dentes, e outros de asseio imprescindível e habitual. 

Durante o internamento pode utilizar a sua roupa pessoal (pijama, roupão, toalha e chinelos) garantindo 

que a sua família ou cuidador os irão substituir se necessário. 

Se por razões médicas ou de higiene não puder usar a sua roupa, o hospital fornecerá a mesma. 

Valores 

Por razões de segurança e funcionamento do serviço não aconselhamos que traga objetos de valor 

(peças em ouro e dinheiro, etc.). Se o fizer, deverão ser guardados pelos serviços. 

Todos os demais são da sua inteira responsabilidade, pelo que deve cumprir as formalidades relativas 

ao seu espólio. 

O hospital não se responsabiliza por valores pessoais que não fiquem à sua guarda. 

  

REFEIÇÕES 

Aquando do internamento o seu médico assistente prescreverá a sua dieta alimentar. 

Não se esqueça de que as refeições fazem parte integrante do tratamento, pelo que a sua colaboração 

é indispensável.  

O consumo de alimentos do exterior e extra dieta só deverá ser feito mediante autorização do médico 

ou do enfermeiro responsável de turno. 

Sempre que a sua dieta alimentar permita, poderemos ter condições para levar em consideração as 

suas preferências. Contudo, apenas será possível avaliar essas se nos informar. 

Horários das refeições 

 9h00: Pequeno-almoço 

 10h30: Meio da manhã (só para algumas dietas) 

 12h30: Almoço  

 16h00: Lanche   

 19h00: Jantar 

 21h30: Ceia  
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MEDICAÇÃO 

Deve trazer a sua medicação habitual e indicar aquela que habitualmente toma. No serviço tomarão 

precauções com essa. Para o preservar a si e prevenir intercorrência medicamentosa. 

HIGIENE DIÁRIA 

Desde que não esteja impossibilitado ou sempre que não seja considerado contraindicado pelo seu 

médico, deverá cuidar da sua higiene e arranjo pessoal. 

Tomar banho, lavar os dentes ou a prótese dentária após as refeições, pentear-se, vestir-se, são tarefas 

diárias que estarão a seu cargo, com ajuda de profissionais de necessário for. Há quem entenda que 

por serem atos individuais são expressão e prolongamento da sua pessoalidade e personalidade. 

VISITAS 

 Das 12.00h às 15.00h - uma visita; 

 Das 15.00h às 16.00h - duas visitas; 

 Das 16.00h às 19:45h - uma visita + uma visita de um sócio da LAHDO 

 Aos fins de semana e feriados - duas visitas das 12h00 às 19h45. 

O acesso à visita é sempre feito pela entrada principal do hospital e implica o levantamento de um 

cartão de visitante que é facultado pelo Segurança. 

As visitas de crianças com menos de 10 anos devem ser autorizadas e devem sempre ser devidamente 

acompanhadas. 

Se não quiser visitas deverá informar a enfermeira responsável de turno. 

As visitas terão que cumprir as regras para regular funcionamento da instituição e devem ter uma cida-

dania importante quanto ao respeito e efetividade dos direitos e deveres. 

Essa cidadania pode assumir formas participativa, que ajudam a construir um hospital ainda mais Pró-

ximo. 

LAZER 

Os Serviço estão dotados de: 

 Televisão 

 Livros 

 Revistas e jornais que podem ser requisitados aos voluntários e amigos que o visitem. Esses 

podem ser autorizados na entrada no serviço. 

 



 

MANUAL DE ACOLHIMENTO DO HOSPITAL DE OVAR             Pág. 13 / 

17 

REPOUSO 

O repouso é necessário para a recuperação da saúde, a sua e a dos outros utentes. 

A partir das 22.00 horas, deve diminuir-se o ruído ao mínimo, bem como as luzes apenas manter-se no 

indispensável. 

Deve-se respeitar o repouso dos doentes. Terceiros devem abster-se de lhe telefonarem antes das 

8.00h ou depois das 22.00h. 

Se entender que deve ter apoio e assistência religiosa, podemos avaliar condições para o efeito, me-

diante disponibilidade e reserva para essa. 

TELECOMUNICAÇÕES 

O uso de telemóvel pessoal deve ser feito com moderação, respeitar integralmente as recomendações 

dos profissionais de saúde, bem como os direitos dos demais utentes. 

O telefone do serviço só pode ser utilizado em situações justificadas e autorizadas pelo pessoal de 

enfermagem. 

Oportunamente estará disponível rede Wifi. 

A ALTA 

A ALTA DO DOENTE 

A alta é preparada no aspeto médico, social e administrativo, sendo decisão do médico responsável 

pelo utente. 

Todas as indicações necessárias para continuação do tratamento ser-lhe-ão dadas nessa altura: 

 Carta para o médico de família; 

 Carta de enfermagem para a enfermagem do Centro de Saúde; 

 Guia do receituário; 

 Indicação das consultas marcadas ou a marcar; 

 Certificado de incapacidade temporária para o trabalho (CIT) 

 Sempre que possível, o utente e quem lhe é próximo e conste dos contatos fornecidos serão 

previamente avisados da alta. 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO SERVIÇO 

Queremos avaliar a sua satisfação. Por isso, dedique uns breves minutos ao preenchimento do ques-

tionário. Se for necessário, um profissional poderá ajudá-lo.  
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ALTA A PEDIDO 

Se entender abandonar o hospital contra a opinião do seu médico assistente (alta a pedido), deverá 

previamente assinar um documento assumindo a responsabilidade por esse facto, que pode ter impli-

cações sérias no seu estado. 

 

 OUTROS SERVIÇOS 

SERVIÇO SOCIAL 

As assistentes sociais prestam apoio aos utentes no plano psicossocial, nas circunstâncias relaciona-

das e associadas à sua situação de saúde e promovem a articulação entre os vários serviços e as 

estruturas da comunidade.  

O Serviço Social / Gabinete de Atendimento localiza-se na ala norte da consulta externa onde também 

funciona o Gabinete do Cidadão. 

Horário de funcionamento: 9h00 às 17h00. 

Contactos telefónicos:256579200 ext.277 / 256249642 

Email: serviçosocial@hovar.min-saude.pt 

 

GABINETE DO CIDADÃO 

Coordenado por uma assistente social que informa os cidadãos acerca dos seus direitos e deveres em 

relação aos serviços de saúde, assegura o registo e participa no tratamento sugestões, reclamações, 

agradecimentos e elogios. 

As reclamações podem ser apresentadas no Livro Amarelo disponível no gabinete do Serviço So-

cial/Gabinete do Cidadão, no Serviço de Admissão de Doentes e na Unidade de Convalescença. 

Horário de funcionamento: 9h00 às 17h00. 

Contactos telefónicos: 256579200 ext.277, 256249642 

Email: GabineteCidadao@hovar.min-saude.pt 

 

 

mailto:GabineteCidadao@hovar.min-saude.pt
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UTILIDADES NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL 

 No átrio exterior existe caixa multibanco. 

 Os voluntários providenciam a circulação de todos os jornais locais e de um jornal diário, que 

fica internamente disponível. 

 O Bar que funciona de 2ª a 6ª feira das 7.30h às 19.00h.  

 Não deixe de aproveitar os benefícios que o Jardim terapêutico hospitalar pode proporcionar-

lhe. 

 Sempre que circular no edifício ou anexos siga as instruções e orientações do Serviço de Se-

gurança. 

 

“Os cidadãos são os primeiros responsáveis pela sua própria saúde, individual e coletiva, tendo o dever 

de a defender e promover" (Base V – Lei Bases da Saúde)  

 

CARTA DOS DIREITOS E DEVERES DO UTENTE 

Consulte a Lei nº 15/2014 de 21.03 

DIREITOS DOS DOENTES 

1. O doente tem direito a ser tratado no respeito pela dignidade humana  

2. O doente tem direito ao respeito pelas suas convicções culturais, filosóficas e religiosas  

3. O doente tem direito a receber os cuidados apropriados ao seu estado de saúde, no âmbito 

dos cuidados preventivos, curativos, de reabilitação e terminais 

4. O doente tem direito à prestação de cuidados continuados  

5. O doente tem direito a ser informado acerca dos serviços de saúde existentes, suas compe-

tências e níveis de cuidados 

6. O doente tem direito a ser informado sobre a sua situação de saúde 

7. O doente tem o direito de obter uma segunda opinião sobre a sua situação de saúde 

8. O doente tem direito a dar ou recusar o seu consentimento, antes de qualquer ato médico ou 

participação em investigação ou ensino clínico 

9. O doente tem direito à confidencialidade de toda a informação clínica e elementos identificati-

vos que lhe respeitam 



 

MANUAL DE ACOLHIMENTO DO HOSPITAL DE OVAR             Pág. 16 / 

17 

10. O doente tem direito de acesso aos dados registados no seu processo clínico 

11. O doente tem direito à privacidade na prestação de todo e qualquer ato médico 

12. O doente tem direito, por si ou por quem o represente, a apresentar sugestões e reclamações 

DEVERES DOS DOENTES 

1. O doente tem o dever de zelar pelo seu estado de saúde. Isto significa que deve procurar garantir 

o mais completo restabelecimento e também participar na promoção da própria saúde e da comu-

nidade em que vive.  

2. O doente tem o dever de fornecer aos profissionais de saúde todas as informações necessárias 

para obtenção de um correto diagnóstico e adequado tratamento. 

3. O doente tem o dever de respeitar os direitos dos outros doentes. 

4. O doente tem o dever de colaborar com os profissionais de saúde, respeitando as indicações que 

lhe são recomendadas e, por si, livremente aceites. 

5. O doente tem o dever de respeitar as regras de funcionamento dos serviços de saúde. 

6. O doente tem o dever de utilizar os serviços de saúde de forma apropriada e de colaborar ativa-

mente na redução de gastos desnecessários. (Fonte: DGS) 

CONTACTOS 

Hospital Dr. Francisco Zagalo-Ovar   

Avenida Dr. Nunes da Silva 

3880-113 Ovar 

Telefone Geral: 256579200 

Fax: 256579209 

Email: hfzovar@hovar.min-saude.pt 

www.hospitalovar.pt 

 

(O Guia de Acolhimento será dotado de ilustrações e imagens que auxiliam na sua compreensão.) 

  

mailto:hfzovar@hovar.min-saude.pt
http://www.hospitalovar.pt/
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