
GUIA DE 
ACOLHIMENTO

O Hospital da Venerável Ordem Terceira de São 
Francisco do Porto, inaugurado em 1783, é uma 
referência na prestação de cuidados de saúde e tem, 
desde o início, primado pela qualidade das instalações 
médicas e cirúrgicas, aliando a experiência à inovação 
e a um tratamento personalizado e atento a todos 
aqueles que nos procuram.
O Hospital é dotado de estruturas que permitem 
um vasto leque de procedi mentos, assim como de 
uma unidade de internamento e de convalescença 
que garantem o conforto e bem-estar, com quartos 
espaçosos e com um atendimento cuidado e atento. 
O Piso das Clínicas Doutor Elísio Alves Pimenta e 
o Piso das Clínicas Rei D. Manuel II, recentemente 
inaugurados, dispõem de gabinetes modernos  e 
contam com profi ssionais de saúde experientes.
Prestação de serviços de elevada qualidade, com o 
maior conforto, rapidez e efi cácia.

Geral
 m Rua da Bolsa, 80, 4050-116 Porto
 c 222 062 100
 @ geral@ordemsaofrancisco.pt

Marcação de consultas
 c 222 062 114/28
 @ atendimento@ordemsaofrancisco.pt

www.hospitalsaofranciscoporto.pt

Sempre próximo de si.

UNIDADE DE INTERNAMENTO



O Hospital de São de Francisco 
do Porto dá-lhe as Boas-Vindas.
De forma a tornar a sua estadia numa 
experiência agradável e proporcionar 
condições para uma rápida recuperação, 
criamos este Guia de Acolhimento, 
onde pode encontrar as informações 
necessárias. 

Preparação para a cirurgia
 3 Siga as instruções que lhe foram dadas 
pelo seu médico e cumpra o horário de 
jejum que lhe foi indicado.
 3 Siga as recomendações de higiene que 
lhe foram transmitidas.
 3 Não use hidratante, maquilhagem nem 
verniz nas unhas das mãos e dos pés.
 3 Não use lentes de contacto, joias ou 
acessórios.

Admissão  
Ao chegar ao Hospital de São Francisco 
do Porto, será orientado pela Portaria 
para onde se deve dirigir para efetuar a 
sua admissão no Hospital.
A admissão cirúrgica deverá ser feita 3 
horas antes da cirurgia, salvo se lhe forem 
dadas outras indicações por parte da sua 
equipa médica.

O que trazer para o Hospital
 3 Documentos de identificação pessoal 
(CC ou BI);
 3 Todos os exames médicos mais recentes 
(análises clínicas, RX, Ecografias, ECG, 
RMN e TAC) sempre que solicitado;
 3 Teste COVID 19;
 3 Medicamentos de toma habitual;
 3 Artigos de higiene;

 3 Roupão de quarto, pijama e chinelos.

O que não trazer para o Hospital
Alimentos, joias, valores e quantias 
elevadas de dinheiro. 
O Hospital de São Francisco do Porto 
não se responsabiliza pela segurança de 
bens e valores dos doentes.

Visitas e Acompanhantes
O Hospital de São Francisco do Porto 
disponibiliza nas suas instalações quartos 
privados e enfermarias, possibilitando, 
em alguns casos, a presença de um 
acompanhante, para além dos visitantes.

Na tabela abaixo encontra as informações 
sobre acompanhantes e visitas:

Quartos 
Particulares Enfermarias
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por quarto, conforme 
as condições tabe-
ladas e teste PCR 
negativo

Não 
permitido
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Tendo em conta o 
atual contexto de 
pandemia, as visitas 
funcionam de acordo 
com o estabelecido 
nas normas e orien-
tações da DGS e 
estão  descr i tas 
seguidamente.

Não 
permitido

Agendamento de Visitas
Todas as visitas têm que ser agendadas 
previamente, através dos seguintes 
contatos: 
Telefone: 222 062 114/28

Doentes internados em regime de quarto 
particular
 3 É permitido uma visita diária, por um 
período de 30 minutos, entre as 16h00 
e as 19h00;
 3 No dia da cirurgia, poderá ter o 
acompanhamento de um familiar que, 
caso deseje, poderá aguardar no quarto 
até ao seu regresso do bloco operatório.

Doentes cirúrgicos internados em regime 
de enfermaria (quarto partilhado com 
outro doente)
 3 Mantém-se restrição de visitas;
 3 Poderão ser autorizadas visitas com 
carater excecional.

Autorização excecional de visita
Todas as visitas autorizadas, com caráter 
de exceção, são agendadas com a 
equipa de enfermagem da Unidade de 
Internamento.

Devido ao atual contexto de pandemia 
pedimos aos visitantes que cumpram as 
seguintes regras:
 3 Não permanecer no quarto ou 
enfermaria durante a realização de 
procedimentos geradores de aerossóis 
ou durante a colheita de amostras 
respiratórias; 
 3 Não utilizar as instalações sanitárias dos 
utentes internados; 
 3 Não interagir com outros doentes ou 
visitantes; 
 3 Não levar e/ou entregar quaisquer 
objetos pessoais, géneros alimentares 
ou outros produtos ao utente internado 
sem prévia autorização; 

 3 Não se dirigir ao hospital para visitas, 
caso apresente sintomas sugestivos de 
infeção por COVID 19;
 3 Informar o serviço sempre que, 
nas 48 horas seguintes à visita, 
desenvolvam sintomas sugestivos 
de COVID-19 ou apresentem um 
resultado positivo para SARS-CoV-2 
num teste laboratorial. 

Refeições
 08h30 Pequeno – Almoço
 10h30 Lanche da Manhã
 12h30 Almoço
 16h00 Lanche da Tarde
 19h00 Jantar
 22h00 Ceia

ALTA HOSPITALAR
Antes de deixar o hospital, deverá confi rmar 
que tem toda a documentação referente 
à sua cirurgia (relatório de alta médica e 
relatório de alta de enfermagem), assim 
como as orientações para os cuidados 
necessários no pós-operatório (receitas 
de medicação e/ou outros procedimentos 
necessários). 
A data de alta será defi nida pelo seu 
médico assistente, assim como a data 
da consulta seguinte.
Caso tenha alguma dúvida após a alta, ou 
se houver agravamento do seu estado de 
saúde, deverá contactar-nos através do 
nº 222 062 100.
Poderá também dirigir-se ao nosso Serviço 
de Atendimento Permanente para adultos 
(SAP), caso necessite ser avaliado por 
um médico.
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