Com a linha dos Cuidados
Bordamos a Saúde
Espere o melhor de nós…
Queremos tratá-lo com respeito.
Queremos que tenha acesso a cuidados de saúde de qualidade.
Compreendemos que queira recusar
um acto médico ou que queira ter uma segunda opinião.
Pode contar com a nossa absoluta confidencialidade acerca
de todos os seus dados pessoais.

... Porque nós esperamos o melhor de si
Sabemos do respeito que tem por nós
e pelos outros utentes.
Sabemos que terá uma atitude responsável
pela sua saúde e que cumprirá todas as indicações
dos Médicos e Enfermeiros de Família.
Sabemos que vai usar os nossos serviços só quando
tiver absoluta necessidade disso, permitindo assim
a todos os utentes, incluindo a si próprio,
usar os nossos serviços com o máximo de qualidade
e tranquilidade.

Contactos
Rua Dr. Domingos Oliveira Lopes
4730-702 Vila Verde
Tel: 253 310 860
email: usf.prosaude@gmail.com

Apoio:

Com a linha dos Cuidados
Bordamos a Saúde

Guia do

Utente

Leia com atenção
as nossas recomendações
e ajude-nos a fazer o melhor.

CONTAMOS CONSIGO!

Quem Somos
Somos uma nova equipa constituída
por 4 Médicos, 4 Enfermeiros e 4 Administrativos,
altamente motivados para o servir melhor
e que acreditam poder contar com
o seu entusiasmo e colaboração de modo
a que todos juntos possamos ter mais
e melhor acesso à saúde.
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SECRETÁRIAS CLÍNICAS

ENFERMEIROS

MÉDICAS

Carla Oliveira

Gracinda Ferreira
Liliana Amaro
Luísa Coelho
Teresa Campos

Dra. Rita Pinheiro
Dra. Isabel Alves
Dra. Luísa Marquês
Dra. Rosalina Arantes

Elsa Silva
Emília Caridade
Luísa Reis

Os Nossos Objectivos
Através de uma nova organização e de um atendimento personalizado,
queremos aumentar significativamente a qualidade e a quantidade dos
nossos serviços para todos os utentes desta Unidade de Saúde Familiar (USF).
Através do nosso trabalho queremos que sinta a segurança,
o apoio e a consideração que lhe queremos proporcionar.
Queremos também prestar-lhe os conhecimentos suficientes
para que possa cuidar e manter a sua própria saúde com boa qualidade de vida.

Recomendações Gerais
• Nunca se esqueça do seu cartão de utente do SNS ou cartão do cidadão.
• Se possível não falte às consultas sem avisar previamente.
• É muito importante compreender que o tempo de cada consulta
é imprevisível. Esse tempo depende da maior ou menor
gravidade das queixas que o utente apresentar.
• É também importante que durante a consulta não ocupe
o Médico com questões ou assuntos que não tenham
a ver com o seu estado de saúde.
• Para que todos tenham acesso a consulta no próprio dia,
(que só deve ser usada em caso de doença
aguda - excepto emergências e acidentes),
nunca marque uma consulta de urgência
para as seguintes situações:
- Para mostrar os exames que o seu Médico pediu.
- Para renovar receituário.
- Para tratar de assuntos relativos a documentação.
- Para queixas de sintomas não agudos.
• Não recorra a esta USF em situações de emergência
ou de acidente. Nestes casos dirija-se de imediato
ao hospital da sua área. (Hospital de Braga/Escala)

O Que Mudou?
• Agora todos os utentes inscritos nesta USF
passam a ter Médico de Família.
• Todas as famílias passam a ter um Médico,
um Enfermeiro de Família.
• Garantimos que, mesmo na ausência do
seu Médico ou Enfermeiro, o atendimento
será feito por outros elementos com conhecimento da sua situação clínica.
• Na situação de doença aguda será sempre
atendido no próprio dia.
• Agora é possível marcar consultas das
8.00h às 20.00h todos os dias úteis.
• Passa a ser possível resolver algumas situações sem ter de marcar consulta.
• Aconselhamento médico ou de enfermagem ao utente por telefone.

O que temos para oferecer

Consultas
Médicas e de
Enfermagem
ao Domicílio
Destinam-se
aos doentes
incapacitados
de se deslocarem
a esta USF.
São marcadas após
contacto e avaliação
do Médico
ou Enfermeiro

Consultas de
Medicina Geral
Estas consultas são marcadas
por iniciativa do utente.
Não têm carácter de urgência.
Destinam-se a avaliar
o estado geral de saúde,
independentemente
da idade ou situação do utente.
Também se destinam
à emissão de atestados,
declarações e relatórios.

Consultas
de Vigilância
e Prevenção

Consulta
de Doenças
Agudas

Consulta
de Doenças
Crónicas

São sempre marcadas
por indicação do Médico
ou Enfermeiro.
Estas consultas destinam-se
a pessoas saudáveis que devido
à sua situação necessitam
de consultas periódicas:

Só pode ser usada
quando o problema
de saúde surgiu
há menos de 2 dias.

Esta consulta só será
marcada por indicação
do Médico ou Enfermeiro.
Destina-se só a doentes
com problemas de saúde
crónicos, tais como:

• Saúde Infantil e Juvenil
• Saúde da Mulher
- Planeamento Familiar
- Consulta pré-concepcional
- Consulta de puerpério
- Rastreio do cancro
do Colo do Útero
- Rastreio do cancro da Mama

Esta consulta
será sempre garantida
no próprio dia pelo
seu Médico de Família
ou por outro Médico
que o substitua.

•
•
•
•

Diabetes
Hipertensão
Obesidade
Alterações
das gorduras do sangue
• Bronquite Crónica

• Saúde do Idoso
• Saúde do Adulto
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Como
funcionamos

Horário de Funcionamento
• Das 08.00h às 20.00h todos os dias úteis.
• Aos Sábados, Domingos e Feriados
estamos encerrados.
Caso necessite de observação urgente
e inadiável, que não possa esperar pela
reabertura dos nossos serviços,
poderá dirigir-se ao Serviço de Urgência do Hospital
da Misericórdia ou Hospital de Braga/Escala.

Horário das consultas
• Das 8.15h às 19.45h todos os dias úteis.
• As consultas geralmente têm uma duração prevista
de 10, 15 ou 20 minutos conforme o tipo da mesma.

Consultas sem
contacto com o Médico
Servem para resolver situações que não necessitam,
no momento, de avaliação pelo Médico:
- Avaliação de exames
- Renovação de receituário Crónico
- Credenciais de transporte
- Pedidos de Oxigenioterapia
- Pedidos de Fisioterapia
- Pedidos de Termas
- Outros problemas burocráticos
Estes pedidos devem ser feitos
directamente nos Serviços Administrativos.
Caso o utente não seja isento,
todos estes actos exigem o pagamento
de uma taxa moderadora.
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Funcionamento Administrativo
O primeiro contacto do utente com a USF passa, sempre
e obrigatoriamente, pelos Serviços Administrativos.
O atendimento é sempre feito por ordem de chegada
através do sistema de senhas numeradas.
Poderá solicitar os seguintes serviços:
• Marcação de consultas durante o horário
de funcionamento da USF
• Pedir renovação de receitas mediante apresentação
da guia de medicação prolongada respeitando um prazo
de 3 dias úteis para levantar o pedido.
• Pedir credenciais, guias de transporte, reembolsos, isenções,
emissão de cartões e outras a funcionar durante o horário da USF,
respeitando um prazo de 3 dias úteis para levantar o pedido.
Atendimento telefónico
Para sua comodidade pode usar o telefone
durante o horário de funcionamento da USF para marcar consultas,
pedir informações e resolver outros assuntos administrativos.
Poderá também aconselhar-se directamente com
o seu Médico ou Enfermeiro de Família, diariamente,
em horário a determinar pelos mesmos.

Enfermagem
Todos os serviços de Enfermagem deverão ser programados, através de marcação prévia sempre que possível, directamente ou por contacto telefónico com a sua
Enfermeira de família ou Secretariado Clínico:
• Consultas de enfermagem
• Domicílios de enfermagem
• Tratamentos, pensos e injecções (deverá apresentar guia
de tratamento ou receita médica).
• Vacinação
Vacinação
Deverá trazer sempre o Boletim Individual de Saúde ou
equivalente quando o tiver. Pode dirigir-se directamente
aos serviços de enfermagem durante o período de
atendimento.

O que não fazemos nesta USF
• Atendimento de situações de emergência e acidentes.
Nestes casos deverá dirigir-se de imediato ao hospital da sua área.
• Preenchimento de formulários de instituições privadas.
• Transcrição de exames médicos de Medicina do Trabalho.
• Seguradoras, consultas hospitalares ou privadas.
• Carta de marear.
• Carta de caçador.
• Licença de uso e porte de arma.
• Atestados para desportos federados e clubes desportivos.

