
BEM-VINDO/A 
AOS CUIDADOS 
DE URGÊNCIA
O QUE ESPERAR 
QUANDO CHEGA
Em primeiro lugar, vamos admiti-lo/a. 
Em seguida, um membro da equipa de 
enfermagem irá fazer-lhe algumas perguntas 
para nos ajudar a compreender a sua urgência.

Se tivermos espaço disponível, entrará 
diretamente no serviço de urgência. Se 
estivermos cheios, vamos pedir-lhe que espere 
até haver espaço disponível.

A NOSSA EQUIPA 
ESTÁ AQUI PARA 
CUIDAR  
DE SI A PARTIR 
DO MOMENTO EM 
QUE CHEGA.



QUANTO TEMPO TEREI DE 
ESPERAR?
Atendemos os pacientes com base na 
urgência das suas condições médicas. 
Isto significa que poderemos atender 
outros pacientes, mesmo que tenha 
chegado antes.
A nossa equipa está aqui para 
o/a ajudar enquanto espera. Se 
o/a pudermos ajudar a ficar mais 
confortável, por favor informe-nos.  

ONDE SEREI TRATADO/A?
Nous disposons d’un espace limité 
Temos espaço limitado para tratar 
pacientes. Poderá precisar de ser 
tratado/a numa zona comum, como 
um corredor, se os nossos quartos 
privados estiverem cheios.
Independentemente de onde o/a 
tratamos, prestamos sempre os 
mesmos cuidados de alta qualidade.

 

QUANTO TEMPO SERÁ A 
MINHA CONSULTA COM O/A 
PROFISSIONAL DE SAÚDE?
A sua consulta pode ser rápida ou  
pode demorar várias horas, 
dependendo da sua urgência. 
A sua consulta pode ser mais longa se:
•  Precisarmos de aguardar e observar 

como responde aos medicamentos 
ou tratamentos. 

•  Precisarmos de aguardar pelos 
resultados dos testes. Isto pode 
demorar de 30 minutos a 2 horas, 
dependendo do teste.

•  Precisarmos de falar com 
outros profissionais de saúde 
e especialistas sobre o seu 
tratamento.

•  Precisar de cuidados de 
saúde diferentes e tiver de ser 
transferido/a para outro hospital.

•  Pode precisar de ficar no hospital e 
pode ter de aguardar até uma cama 
ficar disponível.

POSSO TER VISITAS?
Poderemos não permitir a entrada 
de visitantes no serviço de urgências 
durante os períodos de maior 
movimento, quando o espaço 
é limitado ou quando houver 
preocupações de segurança.
Por vezes, podemos pedir aos 
visitantes que esperem no exterior 
até haver espaço disponível.

SEGURANÇA E RESPEITO
O nosso hospital é um lugar de 
respeito por todos. Estamos aqui 
para o/a ajudar a sentir-se melhor 
o mais rápido e seguro possível. 
Pedimos-lhe gentilmente que não 
utilize comportamentos ou palavras 
agressivos ou ameaçadores. Se estiver 
a sentir alguma perturbação ou stress, 

fale connosco para 
podermos ajudar.

Saiba mais sobre 
MaineHealth 
Cuidados de 
Urgência
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