Qualidade nos Cuidados
Empenhados na Saúde

Guia do Utente
Leia com atenção as nossas recomendações e ajude-nos a
fazer o melhor.
CONTAMOS CONSIGO!

QUEM SOMOS

Somos uma equipa constituída por 7 Médicos, 8
Enfermeiros e 6 Secretários Clínicos, altamente
motivados para servir melhor e que acreditam poder
contar com o seu entusiasmo e colaboração de modo
a que todos juntos possamos “abraçar” a sua Saúde
disponibilizando vários tipos de atividades e serviços.

ENFERMEIROS

MÉDICOS

RECOMENDAÇÕES GERAIS
• Procure recorrer à USF no horário de atendimento
do seu Médico ou Enfermeiro de Família.
• Use sempre que possível as consultas marcadas.
Será atendido com mais qualidade.
• Dirija-se em primeiro lugar ao secretário clinico.
Aguarde a chamada na sala de espera. Ajude a
preservar a privacidade dos utentes ao balcão.
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• Se não puder comparecer desmarque a consulta
médica e/ou enfermagem.
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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 e um secretário clínico.

OS NOSSOS OBJECTIVOS
Através de uma 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 cuidar e manter a sua própria saúde
e a dos seus, com boa qualidade de vida.

• Garantimos que, mesmo na ausência do seu médico
ou enfermeiro, o atendimento será feito por outros
elementos com conhecimento da sua situação clínica.

O Que
Temos Para
Oferecer
Nesta USF

Consultas Médicas e
de Enfermagem no
Domicílio
Destinam-se aos doentes
incapacitados
de
se
deslocarem a esta USF.
São
marcadas
após
contacto e avaliação
do Médico ou Enfermeiro
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Consulta de Doenças
Agudas

Consulta de Doenças
Crónicas

Consultas de Medicina
Geral e Familiar

Só pode ser usada quando o
problema de saúde surgiu há
menos de 2 dias.
Esta consulta será garantida no
próprio dia pelo
seu Médico de Família ou por
outro Médico que o substitua.

Esta consulta só será marcada
por indicação do Médico ou
Enfermeiro ou por iniciativa do
utente,
Destina-se só a doentes com
problemas de saúde crónicos,
tais como:
• Diabetes
• Hipertensão
• Obesidade
• Alterações das gorduras do
sangue
• Bronquite Crónica

Estas consultas são marcadas por
iniciativa do utente, medico ou
enfermeiro de família.
Não têm carácter de urgência.
Deve efetuar o contacto
15 a 30 min antes, conforme o
tipo de consulta.
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

Queremos ter
tempo para todos
Use os nossos
serviços só
quando tiver
absoluta
necessidade disso

Como Funcionamos
Horário de Funcionamento
• Das 08.00h às 20.00h todos os dias úteis.
• Aos Sábados, Domingos e Feriados estamos
encerrados.
Alternativas Assistenciais
Outras instituições caso necessite de observação
urgente e inadiável, que não possa esperar pela
reabertura dos nossos serviços:
• Serviços de Apoio à Consulta (SAC)- (Antigas
urgências do Centro de Saúde da Povoa de Lanhoso –
Rua António Francês-Portela, Nossa Senhora do
Amparo, 4830-577, Povoa de Lanhoso ) Sábados,
Domingos e Feriados, das 09 às 13 Horas, Tel:
253639675
• Hospital de Braga - 24 h/dia - Sete Fontes - S.
Vitor; Tel: 253027000
• Linha Saúde 24 - Tel: 808 24 24 24
 Linha de emergência 112
Horário das consultas
• Das 8.00h às 19.45h todos os dias úteis.
• As consultas geralmente têm uma duração prevista
de 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:
-

Renovação de receituário Crónico
Credenciais de transporte
Pedidos de Oxigenioterapia (renovação)
Outros problemas burocráticos

Estes pedidos devem ser feitos diretamente
no Secretariado Clinico.

Caso o utente não seja isento, todos estes
atos exigem o pagamento de uma taxa
moderadora.
Funcionamento do secretariado
Todos os contactos do utente com a USF
passam, sempre e obrigatoriamente, pelos
Secretários Clínicos. O atendimento
é sempre feito por ordem de chegada. Poderá
solicitar os seguintes serviços:
• O atendimento é sempre efectuado por ordem de
chegada e com fila única
• O utente deverá aguardar atrás da linha amarela.
 O utente com consulta Médica/Enfermagem
marcada, tem prioridade no atendimento do
secretariado clínico para efectuar o contacto de
presença (15 minutos antes da Consulta Adulto e
30 minutos antes da consulta de Saúde Infantil,
Saúde da Mulher e Diabetes/Hipertensão).
 Poderá solicitar durante o horário de
funcionamento da USF, no balcão destinado para o
efeito os seguintes serviços:
 Marcação de consultas para Médico / Enfermeiro;
 Renovação de medicação crónica(Prazo para
renovação de 72h);
 Continuação de Fisioterapia e pedidos de
transporte de ambulâncias;
 Pedir Reembolsos, Isenções, transferência e
actualização de dados de identificação do utente;
Marcação de consultas durante o horário de
funcionamento da USF.

 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 relacionados com o secretário clinico.
Poderá também aconselhar-se diretamente com o seu
Médico ou Enfermeiro de Família, diariamente, em
horário a determinar pelos mesmos.
Enfermagem
Tratamentos de feridas, administração de
injetáveis, e consulta de enfermagem
A marcação da consulta/ato de enfermagem é
combinada com o Enfermeiro de Família após a

apresentação de guia de tratamento passada pelo
Médico ou Enfermeiro.
Vacinação
• Não necessita de guia de tratamento, exceto nos
casos de vacinas que não fazem parte do Plano
Nacional de Vacinação. Deve trazer sempre o Boletim
Individual de Vacinas.
• As vacinas e os injetáveis são administrados até às
19.30h por motivos de segurança (necessidade de 30
minutos de permanência na USF após a sua
administração).

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

Queremos que tenha acesso a cuidados
de saúde de qualidade
Livro de Reclamações e Sugestões/Elogio
Participe, colabore, faça sugestões para
APERFEIÇOAR e QUALIFICAR os serviços prestados e
a prestar aos utentes.
Pode apresentar a sua reclamação /sugestão/Elogio:
Para: Caixa de sugestão (Que se encontra na sala de
espera com o respectivo impresso).
via Email: usfdasterrasdelanhoso@csplanhoso.min-saude.pt
Para: ACES Cavado II - Gerês / Cabreira
Morada: Rua 25 de Abril - Ferreiros
4720-393 Amares / Tel: 253 909 230
Email: acesgeres-cabreira@csamares.min-saude.pt
Para: Gabinete de Cidadão
(Responsável do Gabinete do Cidadão do ACES)
Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso
(Piso 0) / Horário: 2.ª a 6.ª das 9h às 12h30 e 14h às
17h30
Para: O Livro de Reclamações encontra-se disponível junto
dos secretários clínicos desta USF.

Serviços Mínimos
Nas situações de ausência até quinze dias de
qualquer dos elementos da equipa de saúde,
incluindo as férias, a USF garante aos
cidadãos, em sistema de intersubstituição, o
atendimento dos seguintes serviços mínimos:
a) Situações de doença aguda;
b) Situações de urgência em planeamento
familiar e disponibilidade de contraceção;
c) Orientação das situações de interrupção
voluntária de gravidez;
d) Renovação de receituário crónico no
caso de ausências superiores a dois dias
úteis;
e) Renovação dos certificados de
incapacidade temporária para o trabalho no
caso de ausências superiores a três dias
úteis;
f) Consultas de saúde materna se a
situação de ausência interferir com a
vigilância normal da grávida,
designadamente, primeira consulta,
diagnóstico pré-natal quando aconselhado,
controlo laboratorial e radiológico do
segundo e terceiro trimestre, referenciação
para consulta de termo e consulta de
revisão do puerpério;
g) Consultas de vigilância do recémnascido se a situação de ausência interferir
com a sua vigilância normal, nomeadamente
a 1ª consulta na vida e a do 1º mês.
h) Vacinação.
i) Consultas programadas não susceptíveis
de alteração para outra data sem comprometer a
personalização dos cuidados, ou que não foi
possível desmarcar.

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 ato 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 que todos os utentes, incluindo
você próprio, usem os nossos serviços com o
máximo de qualidade e tranquilidade.

Contatos:
Rua António Francês
4830-577 PÓVOA de LANHOSO
Tel: 253 639 680 / Fax 253 639 681
Email: usfdasterrasdelanhoso@csplanhoso.min-saude.pt
Eagenda: https://servicosutente.portal
dasaude.pt/acesso/faces/login.jsp
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