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Cuidados a ter no Hospital

Para proteção do acompanhante e do doente, deve ser 
realizada a correta higiene das mãos, pois trata-se de uma das 
medidas mais importantes para a redução da transmissão de 
microrganismos entre doentes, profissionais e acompanhantes.

Os princípios básicos para a higiene das mãos devem ser cum-
pridos:
-- A higiene das mãos deve ser realizada sempre que contactar com o 
doente, antes e depois.
-- Depois de utilizar as instalações sanitárias deve sempre fazer a higiene 
das mãos.
--  Deve tossir ou espirrar tapando a boca com um lenço de papel ou com o 
braço e fazer sempre a higiene das mãos, depois.

Manter o telemóvel sem som. 
Falar baixo e respeitar o silêncio.
No serviço, assim como em toda a instituição é proibido 
fumar, estando este capacitado para a deteção de qualquer 
infração a esta regra.

DAR sangue ajuda a salvar vidas

2ª a 6ª feira 
manhã 9h - 13h 
tarde   14h - 16h

Ed. Patrocínio | Piso 4 | 266 740 132
www.hevora.min-saude.pt | www.darsangue.pt

Centro de Referência para o 
Tratamento do Cancro do Reto



Quem somos 

Sempre que recorrer ao Centro de Referência deverá trazer:

- A sua identi�cação
- O nome dos medicamentos que está a tomar
- Exames e relatórios clínicos e de exames que tenha em seu poder

No Centro de Referência, esforçamo-nos por fornecer cuidados de 
saúde personalizadas a cada utente e família. É neste sentido que 
queremos informá-lo claramente acerca do seu direito de apre-
sentar sugestões, agradecimentos e reclamações.
Este direito está consagrado na Carta de Direitos do Utente.

O HESE disponibiliza em várias unidades o Livro de Elogios e o Livro 
Amarelo de Reclamações que poderá solicitar nos respetivos secre-
tariados ou no Gabinete do Utente.

Notas

Este Guia tem como objetivo fornecer informações simples sobre o 
funcionamento do Centro de Referência para o Tratamento do 
Cancro do Recto. 

O Ministério da Saúde atribuiu ao Hospital do Espírito Santo de 
Évora EPE a qualificação de centro de referência para o tratamento 
do cancro do reto, reconhecendo assim a qualidade dos cuidados 
prestados, os resultados obtidos e a competência dos seus profis-
sionais no tratamento dos tumores do reto.

O Centro de Referência tem como objetivos principais prestar 
cuidados de saúde diferenciados e assegurar o atendimento atem-
pado e eficiente dos utentes, garantindo igualmente o direito de 
livre escolha e de uma segunda opinião médica dentro das 
condições existentes.

A atuação dos nossos profissionais rege-se por princípios de garan-
tia da intimidade e privacidade na prestação dos cuidados de saúde 
aos doentes.

Todos os profissionais a desempenhar funções no HESE assumem 
o compromisso de garantir a confidencialidade da informação
que dispõem.



Carteira de Serviços

Sempre que recorrer ao Centro de Referência deverá trazer:

- A sua identi�cação
- O nome dos medicamentos que está a tomar
- Exames e relatórios clínicos e de exames que tenha em seu poder

Informações Gerais 

O Centro de Referência para o Tratamento do Cancro do Reto é 
composto por uma equipa multidisciplinar assegurando as seguin-
tes atividades:
• Consulta Multidisciplinar de Decisão Terapêutica
• Consulta de Cirurgia Geral
• Consulta de Gastrenterologia
• Consulta de Oncologia Médica
• Consulta de Anestesiologia
• Consulta de Radio-Oncologia
• Consulta de Risco Familiar
• Consulta de Estomaterapia
• Consulta de Nutrição
• Consulta da Dor
• Consulta de Psicologia
• Consulta de Cuidados Paliativos
• Bloco Operatório
• Urgência Geral
• Patologia Clínica
• Anatomia Patológica
• Medicina Transfusional
• Medicina Nuclear
• Imagiologia
• Hospital Dia Cirúrgico
• Hospital de Dia Médico – Oncologia
• Medicina Nuclear (protocolado)
• Radioterapia
• Medicina Física e Reabilitação
• Consultadoria de outras especialidades médicas

No Centro de Referência esforçamo-nos por fornecer cuidados de 
saúde personalizados a cada utente e família. É neste sentido que 
queremos informá-lo claramente acerca do seu direito de apre-
sentar sugestões, agradecimentos e reclamações.

Este direito está consagrado na Carta de Direitos do Utente.

O HESE disponibiliza em vários Serviços o Livro de Elogios e o Livro 
Amarelo de Reclamações que poderá solicitar nos respetivos secre-
tariados ou no Gabinete do Utente.

Contactos
Serviço de Cirurgia Geral: Extensão 1317

Serviço de Gastrenterologia: Extensão 1235/1266
Serviço de Oncologia: 266740121

Serviço de Imagiologia: 266740142
Bloco Operatório: 266740168

Consultas Externas: 266740123
E-mail: crcr.hese@hevora.min-saude.pt



Entrada  PROCESSO ASSISTENCIAL CANCRO COLO-RECTAL  Saída

Doente com 

biopsia positiva 

para neoplasia 

colo-rectal

Consulta de 

Cirurgia Geral

Realização de 

exames auxiliares 

de diagnóstico e 

terapêutica

Consulta de 

decisão 

terapêutica

Consulta de 

Anestesia

Consulta pré-

operatória

Internamento para 

intervenção 

cirúrgica

Consulta de 

seguimento
Alta

O seu médico 

identifica o seu 

problema e envia-

o a uma consulta 

de Cirurgia Geral

Consulta de 

cirurgia realizada 

por um cirurgião 

ou interno de 

cirurgia geral, que 

fará uma 

avaliação geral e 

pedirá os exames 

necessários

Realização dos 

exames 

solicitados na 

consulta

Na CDT é 

decidido o melhor 

tratamento para si

Consulta de 

anestesia 

realizada por um 

anestesista, que 

fará uma 

avaliação geral e 

avaliará possíveis 

contra indicações 

ao ato anestésico

O tratamento que 

foi decidido para si 

é-lhe proposto e 

explicado por um 

cirurgião ou 

interno de cirurgia 

geral

Será submetido a 

uma preparação 

pré-operatória, 

cirurgia e vigilância 

pós-operatória. O 

médico responsável 

solicitar-lhe-á os 

exames e 

terapêutica 

necessários e 

identificará e tratará 

possíveis 

complicações

Consulta de 

cirurgia realizada 

por um cirurgião 

ou interno de 

cirurgia geral, que 

fará uma 

avaliação geral, 

pedirá os exames 

necessários e 

detetará e tratará 

eventuais 

complicações

Alta da consulta, 

quando perfizer 10 

anos livres da 

doença, com 

informação para o 

médico assistente

Aguarde o 

agendamento da 

consulta hospitalar

Traga todos os 

relatórios e 

terapêutica 

habitual

Traga todos os 

relatórios dos 

exames já 

efetuados e siga 

as instruções para 

a realização dos 

exames

Consulta não 

presencial

Traga todos os 

relatórios dos 

exames já 

efetuados, 

terapêutica 

habitual, ser-lhe-á 

entregue o 

consentimento 

informado relativo 

ao ato anestésico. 

Pergunte todas as 

suas dúvidas

Traga todos os 

relatórios dos 

exames já 

efetuados, 

terapêutica 

habitual, ser-lhe-á 

entregue o 

consentimento 

informado relativo 

ao ato cirúrgico. 

Pergunte todas as 

suas dúvidas

Traga todos os 

relatórios dos 

exames já efetuados 

e terapêutica 

habitual. Ser-lhe-á 

entregue um guia de 

acolhimento da 

unidade. Será 

avaliado 

regularmente pela 

equipa médica e de 

enfermagem

Será avaliado o 

seu estado clinico, 

incluindo sinais e 

sintomas. Serão 

realizadas várias 

consultas num 

período expetável 

de 10 anos. 

Pergunte todas as 

suas dúvidas

Será seguido pelo 

seu médico 

assistente
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Roteiro do Processo Assistencial




