CONSULTA DE OFTALMOLOGIA

As

cadeiras

do

corredor

destinam-se

aos

Além da Consulta Geral, existem outras consultas

utentes/acompanhantes que já foram atendidos na

de subespecialidade: Diabetes Oculares; Rastreio

consulta médica e que estão a realizar exames e a

de Diabetes Ocular; Inflamação Ocular; Consulta

dilatar.

GUIA DE ACOLHIMENTO AO
UTENTE NA CONSULTA DE

Aberta de Oftalmologia; Consulta de Glaucoma;
Venha acompanhado à consulta porque pode ser

Consulta Oftalmologia Pediátrica.

necessário realizar dilatação pupilar. A dilatação
VOLUNTÁRIOS

provocar alterações de acuidade visual ou visão

O serviço de voluntariado oferece aos utentes

turva, pelo que pode não conseguir conduzir.

bolachas/chá durante a manhã.

Como alternativa pode deslocar-se para a consulta

OFTALMOLOGIA

de transportes públicos.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS UTENTES
Localizam-se

no

corredor

das

consultas

de

Oftalmologia e Otorrinolaringologia.

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E.
Av. Movimento das Forças Armadas | 2834-003 Barreiro

Por favor não interrompa as consultas, aguarde a
sua vez sentado na sala de espera, onde será
chamado pelo número da sua senha .

Unidade Funcional de Oftalmologia

*1

Telefone: 212147300
Extensão do secretariado: 2199
Extensão do Gabinete de Enfermagem: 2537

* 1 Fonte: http://hob.med.br/como-funciona-o-olho-humano

www.chbm.min-saude.pt

OFT.01

O espaço físico da Consulta de Oftalmologia

pupila. As gotas podem provocar algum ardor, mas

GABINETES 68, 69, 70, 72, 73 e 74

apresenta a seguinte estrutura:

transitório, e demoram algum tempo a fazer o efeito

Onde se realizam as consultas médicas.

desejado, para que o médico consiga observar bem
SALA DE ESPERA - Onde o utente visualiza o

o fundo do olho.

número de chamada no ecrã. Ocasionalmente pode
ser chamado pelo altifalante.
SECRETARIADO
Para orientação, atendimento e apoio ao utente.
GABINETE 64
O utente é chamado para a triagem, onde realizará
um pré-exame efetuado por um Ortoptista (Técnico).

GABINETE 71

Neste gabinete é também realizada a biometria,

GABINETE 67

Realiza-se o exame de angiografia, que permite

refração e tonometria de sopro.

Neste gabinete realizam-se os seguintes exames:

observar a rede vascular no fundo ocular, através

- Tomografia de Coerência Ótica (OCT), exame

da administração de um contraste endovenoso.

GABINETE 65

usado para a análise detalhada da retina com

Realizam-se os tratamentos de laser.

interesse nalgumas patologias oculares;
- Campos visuais;

GABINETE 66
Funciona o gabinete de enfermagem, onde se
realizam:
- Pensos, dilatações oculares, ensinos;
- Informações diversas ao utente/encaminhamento;
- Perfusões;
- Injeções subconjuntivais e outros procedimentos.
A dilatação é realizada pelo enfermeiro e consiste
em aplicar um colírio ou vários (gotas) para dilatar a

- Outras avaliações .

