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TEMAS INFORMAÇÃO 

DESCRIÇÃO GERAL 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada tem ao dispor 

duas Unidades de Cuidados Continuados Integrados. 

A Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR) com 

capacidade para 12 utentes e que funciona nos pisos 3 e 4 do 

edifício sede, zona sul do quarteirão. 

A Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) com 

capacidade para 38 utentes e que funciona, igualmente, nos 

pisos 3 e 4 do edifício sede, zona sul do quarteirão. 

 

SERVIÇOS 

 

As Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCC) 

colocam à disposição dos seus utentes um serviço que 

compreende: 

 Cuidados médicos; 

 Cuidados de enfermagem; 

 Prescrição e administração de fármacos; 

 Higiene, conforto e alimentação; 

 Atividades de manutenção e de estimulação; 

 Controlo fisiátrico; 

 Cuidados de fisioterapia, de terapia da fala e de terapia 
ocupacional; 

 Apoio no desempenho das atividades da vida diária; 

 Apoio nas atividades gerais da vida diária; 

 Apoio nas atividades instrumentais da vida diária; 

 Apoio psicossocial; 

 Animação sócio cultural. 
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CONFORTO E 

SEGURANÇA 

 

Durante a sua estadia nas UCC o utente é sempre 

acompanhado por uma equipa técnica multidisciplinar. 

As entradas e saídas das UCC são monitorizadas e 

controladas. 

O utente pode trazer objetos de uso pessoal que contribuam 

para o seu bem-estar os quais serão registados para efeito de 

controlo, nos termos regulamentares. 

Se for possuidor de objetos de valor (joias ou dinheiro) estes 

deverão ser entregues preferencialmente aos seus familiares. 

Se tal não for possível, deve ser solicitado ao enfermeiro de 

serviço que os entregue à Coordenadora Operacional da Área 

da Saúde (COAS) que por sua vez os entregará nos Serviços 

Administrativos e Financeiros (SAF) para a devida 

identificação e devolução quando solicitado. 

Se não lhes tiverem sido confiados as UCC não se 

responsabilizam por qualquer dano em bens pessoais ou pelo 

seu desaparecimento, bem como pelo desaparecimento de 

valores. 

 

ALIMENTAÇÃO 

 

A sua alimentação está em primeiro plano nas nossas 

preocupações. Por isso ela é orientada pela equipa 

multidisciplinar de acordo com as indicações clínicas e as suas 

necessidades mas também, e sempre que possível, o seu 

gosto. 

Os familiares e amigos podem trazer alimentos, desde que 

obtenham autorização expressa dos profissionais de saúde. 

O horário das refeições é o seguinte: 

Pequeno-almoço — 8h30 

Almoço — 12h30 

Lanche — 15h30 

Jantar — 18h00 

Ceia — 21h00 
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VISITAS 

 

O período de visitas decorre entre as 14h00 e as 20h00, não 

sendo aconselhável a permanência de mais de três pessoas 

simultaneamente junto do utente. 

A visita de crianças menores de 12 anos é permitida se esta for 

acompanhada por um familiar de maior idade.  

Para as visitas recomenda-se, em geral: 

 Lavar e/ou desinfetar as mãos à entrada e à saída da UCC; 

 Não fazer barulho acima do que é padrão normalmente 
aceite; 

 Não sentar nas camas ou nas cadeiras de rodas; 

 Respeitar a privacidade dos outros utentes e 
acompanhantes; 

 Ter presente que o utente tem o direito de recusar a 
presença de visitas pelo que, verificando-se a sua 
manifestação de vontade nesse sentido, deve a mesma ser 
comunicada ao enfermeiro coordenador. 

 

APOIO ESPIRITUAL E 

RELIGIOSO 

Os utentes gozam de liberdade de culto e podem solicitar a 

presença de um ministro da sua religião. 

As UCC providenciam, dentro das suas possibilidades 

efetivas, no sentido de assegurar assistência espiritual, 

qualquer que seja a religião, quando solicitada pelo utente ou 

a pedido do familiar/cuidador informal ou representante 

legal, por incapacidade. 

NÃO PODE 

 Fumar; 

 Ausentar-se sem o consentimento do enfermeiro de 
serviço; 

 Transmitir informações sobre outros utentes. 
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APOIO NO LUTO 

O luto é uma experiência de dor e sofrimento pela perda de 

um ente querido que pode conduzir ao estado de choque e à 

vivência de sentimentos como a raiva, a hostilidade, a solidão, 

a agitação, a ansiedade e a fadiga. 

Normalmente é a reação emocional diante da morte ou perda 

de um ser amado, mas pode ser também as manifestações que 

se verificam noutras perdas, como separações familiares, e de 

amigos.  

É muito importante, nestes momentos, salientar o elevado 

significado da condição de sobrevivente, como forma de 

reforçar, pelo lado positivo, a luta pela vida diante de desafios 

difíceis e salientar, também, o fim do sofrimento para o 

falecido ao encerrar o ciclo natural da vida física. 

Por esta s razões as UCC reforçarão e disponibilizarão o maior 

apoio psicológico e humano possível a quem necessite. 

SUGESTÕES E 

APRECIAÇÕES 

POSITIVAS OU 

NEGATIVAS 

 

Pode apresentar exposições e propostas, assim como 

reclamações ou elogios pela forma que entender mais 

adequada, sendo disponibilizado modelo para o efeito, se 

solicitado. 

Nos termos legais, o «Livro de Reclamações» encontra-se à 

disposição na receção das UCC localizada no piso 3. 

 

TELEFONES E CORREIO 

 

O utente pode receber e enviar correspondência pessoal. 

As chamadas do exterior podem ser encaminhadas para o seu 

quarto, devendo ser utilizado os números 296 628 212 ou 919 

152 212. 

As informações sobre o estado de saúde só podem ser obtidas 

através do médico ou enfermeiros utilizando os referidos 

números. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Raiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hostilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ansiedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fadiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sofrimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solid%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_choque
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Agita%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1

