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Internamento

Cirurgia geral
Cirurgia Geral é uma especialidade médico-cirúrgica que atua no diagnóstico, tratamento e
seguimento, das principais doenças do trato digestivo (esófago, estômago, intestino, cólon,
etc.), hépato-biliar (fígado, pâncreas e vesícula), glândulas endócrinas (tiróide, paratiróide,
suprarrenal, parótidas, submandibulares), doenças da mama, hérnias da parede abdominal e
doenças do foro ano-retal (hemorroidas, fístulas, fissuras anais).

Dispomos de um internamento de Cirurgia Geral vocacionado para o pós operatório de
cirurgias efetuadas mas também para tratamento de doenças que, podendo não necessitar de
cirurgia, requerem tratamento e seguimento por Cirurgia Geral (pancreatite, diverticulite do
cólon, abcesso, oclusão intestinal, etc). A interligação com outras valências médicas de que
dispomos (Medicina Interna, Ortopedia, Cirurgia Vascular, Urologia) é uma mais valia no
seguimento dos nossos doente proporcionando-lhes sempre que necessário uma abordagem
multidisciplinar.

Recorra à consulta de Cirurgia Geral em
caso de doenças relacionadas com

Bloco Operatório
Dispomos de duas salas de cirurgia, equipadas com o mais moderno material de cirurgia e
laparoscopia, podendo realizar quase todo o tipo de cirurgias quer do foro benigno quer

 Doença do esófago e do estômago;

maligno. Somos neste momento das poucas instituições a realizar cirurgia laparoscópica da

 Fígado, vesícula, vias biliares e pâncreas;

hérnia inguinal, doença de refluxo gastro esofágico, doenças do cólon e reto. Somos

 Tiróide e paratiróide;

também das poucas Instituições a realizar cirurgia de obesidade por laparoscopia.

 Glândulas salivares (parótida e submandibular);
 Mama;
 Doenças do intestino e cólon;
 Doenças do reto e ânus (hemorroidas, fissuras, fístulas);
 Hérnias da parede abdominal;
 Hérnias inguinais, umbilicais e eventrações.

Pequena Cirurgia / Cirurgia de Ambulatório
Cirurgia com anestesia local de tumores da pele e pequenos cistos.










Cirurgia do esófago e estômago (doença do refluxo, úlcera gástrica, cancro gástrico);
Cirurgia da vesícula e vias biliares;
Cirurgia do intestino e do cólon (cancro do colon e reto);
Cirurgia da tiróide, paratiróide, parótida e submandibular;
Cirurgia da mama;
Cirurgia das hemorroidas, fístulas anais e fissuras;
Cirurgia da hérnia inguinal, umbilical;
Cirurgia da obesidade (banda gástrica, sleeve gástrico, bypass gástrico).

Dispomos de uma equipa de anestesiologistas e de enfermagem com
grande experiência e treino capaz de garantir a máxima segurança
e qualidade em todas as nossas intervenções cirúrgicas.

