Guia de Acolhimento do
Utente

Seja Bem Vindo

Na USF do Mar, todos os utentes inscritos têm Médico de Família e
Enfermeiro de Família. Informe-se junto aos placards dos seus horários
para programação de consultas.

TIPO DE CONSULTAS DE VIGILÂNCIA MÉDICA E DE
ENFERMAGEM, QUE A USF OFERECE
Saúde Materna (Grávidas)
Planeamento Familiar
Saúde Infantil e Juvenil
Diabetes
Hipertensão
Consulta de Adultos
Consultas Domiciliárias
Vacinação

Marcação de Consultas
1.1 Consulta Programada
No seu próprio interesse, deve sempre que oportuno, marcar
consulta de vigilância previamente – CONSULTA PROGRAMADA DE
VIGILÂNCIA. Pode marcar esta consulta por telefone (ver contacto
atrás), presencialmente na USF do Mar, por e-mail ou via internet
através do Portal de Saúde (e-agenda).
Se não puder comparecer na sua consulta agendada, por favor
AVISE, com o prazo mínimo de 24h. Se não avisar da sua
impossibilidade de comparecer, ficará condicionado a reagendamento
de consulta para o prazo mínimo de 1 mês.

Número de Consultas Programadas por ano
Estão previstas para a correcta vigilância dos seus utentes, o
seguinte número de consultas médicas e de enfermagem programadas
por ano:

- Adultos saudáveis – 1 consulta por ano;
- Grávidas – 1 consulta de 4/4 semanas a partir da data da primeira
consulta e até às 36 semanas de gestação;
- Crianças até 1 ano de vida – 6 consultas;
- Crianças de 1 aos 2 anos de vida – 3 consultas;
- Crianças de 3, 4, 5, 6/7, 8, 10, 12/13, 15 -18 anos – 1 consulta por
ano;
- Planeamento familiar – realização de papanicolau (citologia cérvicovaginal) – 1 consulta de 3/3 anos, após 2 primeiros resultados anuais
normais;
- Doentes hipertensos – 2 consultas por ano;
- Doentes diabéticos – 2 consultas por ano.

Para além destas, será necessária uma consulta de enfermagem
a todos os adultos de 10/10 anos para actualização do seu plano
de vacinas (vacina do tétano).

1.2 Consulta Não Programada
Nas situações de doença aguda (situações urgentes que não devem
aguardar pelo agendamento de consulta), a USF do Mar responde com
a CONSULTA ABERTA, no próprio dia, que será realizada pelo seu
médico/enfermeiro de família, dentro do horário diário destinado para
esta consulta.
Caso não seja possível ser atendido pelo seu médico/enfermeiro de
família, (por este estar ausente, ser fora do seu horário destinado à
consulta aberta/ férias/ doença, etc), a USF do Mar oferece
CONSULTA DE INTERSUBSTITUIÇÃO, realizada por um profissional
destacado para esse fim.
Nos casos de doença aguda deve contactar a USF TELEFONICAMENTE,
para o número 925 040 889, para se agendar o atendimento.

1.3 Consulta ao domicilio
Destina-se apenas aos utentes dependentes/acamados e/ou que
temporariamente se encontrem incapacitados de se deslocarem à USF.
A solicitação desta consulta obriga sempre a uma avaliação prévia,
comprometendo-se a USF a dar uma resposta ao pedido em 72 horas.

SERVIÇOS MÍNIMOS NA AUSÊNCIA DO MÉDICO OU
ENFERMEIRO DE FAMÍLIA
- Doença aguda
- 1ª consulta de Saúde Materna e outras em que a sua não realização
possa prejudicar a normal vigilância da gravidez
- 1ª consulta do recém nascido antes dos 28 dias de vida
- Contracepção de emergência e Interrupção Voluntária da Gravidez
- Renovação de CIT (baixa)
- Renovação de Medicação crónica
- Cuidados domiciliários.

O QUE NÃO FAZEMOS
NÃO emitimos atestados para uso e porte de arma, NEM carta de
caçador. NÃO fazemos atendimento de situações de emergência
e acidentes.

COLABORE APRESENTANDO AS SUAS SUGESTÕES/
ELOGIOS/ RECLAMAÇÕES
Para tal, dispõe de uma caixa de sugestões (em frente ao balcão de
atendimento), um livro e também pode recorrer ao Gabinete do
Utente (Piso 2).
A coordenadora da USF dispões de um período de 1 h semanal para
atendimento de situações que suscitem reclamação, mediante
marcação prévia.

MEDICAÇÃO PROLONGADA
Pode solicitar a sua medicação HABITUAL (crónica) através do
pedido em impresso próprio, colocando-o posteriormente numa caixa
de recolha que possui a inscrição “MEDICAÇÃO” e que se encontra
numa mesa em frente ao balcão de atendimento. Assim evita filas e
tempos de espera. Ao levantar as receitas solicitadas, ser-lhe-á
cobrada a taxa moderadora do pedido, caso não seja isento da mesma.
Também o pode fazer junto ao balcão, directamente ao Secretario
Clínico, ou através da internet. Após 30 dias da sua emissão, caso não
sejam levantadas, as receitas serão anuladas.

NÃO serão prescritos outros medicamentos que não os da
medicação crónica, tal como medicamentos recomendados por
outros médicos ou comprados por iniciativa própria.

EXAMES/ANÁLISES PARA SEREM AVALIADOS PELOS
MÈDICOS DE FAMILIA
Se for o caso de o seu médico de família lhe solicitar que entregue os
resultados dos seus exames na USF para posterior avaliação, poderá
fazê-lo depositando os seus exames numa caixa de recolha que possui
a inscrição “EXAMES” e que se encontra numa mesa em frente ao
balcão de atendimento. O seu médico de Família deixará escrita
informação anexa aos exames/ análises, sobre o resultado dos
mesmos, ou será contactado telefonicamente caso se justifique. A
responsabilidade de vir conhecer levantar e resultados os exames é
sua.
Os exames/análises pedidos por outros médicos (particulares ou de
hospitais) são da responsabilidade do utente. O seu Médico de Família
terá de avaliar a situação e se achar conveniente e necessário, solicitará
os exames que achar convenientes para o caso.
NÃO É PERMITIDA a transcrição de exames/análises requisitados por
outras instituições públicas ou privadas.
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CLÍNICOS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA USF DO MAR
Dias úteis: 8:00 – 20:00h
Última inscrição para consulta médica ou de enfermagem realizase às 19:45h.

CIRCUITO DO UTENTE
UTENTE

ADMINISTRATIVO

MÉDICO

ENFERMEIRO

Administrativo se:
- M CDT
- Referenciação
hospitalar
- Credenciais

SAÍDA

Legenda: MCDT – Exames e análises.

CIRCUITO: Ao entrar na USF do Mar, deve dirigir-se à secretaria.
• Para ser atendido por um Secretario clínico (Administrativo), deverá
retirar uma senha numerada (dispensador único e identificado) e
aguardar ser chamado através desse número.
• Após ser atendido pelo secretario clínico, se tal se justificar, será
orientado para atendimento numa consulta médica ou de
enfermagem.
• Se se justificar, pode ser necessário após a consulta médica, ser
avaliado em consulta de enfermagem e vice-versa. Para ser atendido
por outro profissional, deverá aguardar na sala de espera conforme
instrução do mesmo, até ser chamado novamente.
• Após o atendimento em consulta médica ou de enfermagem, deverá
dirigir-se à saída da USF. Poderá ter que se dirigir novamente à
secretaria, se for necessário validar pedidos de TAC, fisioterapias,
terapias da fala, cinesiterapias. Para tal terá de retirar novamente
senha numerada e aguardar ser chamado pelo número
correspondente.

CONTACTOS
Telefone geral – 252 291 270/ 252 291 271
Telefone Marcação de Consulta Aberta (Urgentes) - 925 040 889
FAX - 252291279
e-mail – geral@usfdomar.com
Site – www.usfdomar.com
Morada: Rua Dr Alberto Pimentel, nº1, 1º andar
4490-602 Póvoa de Varzim

ALTERNATIVAS ASSISTENCIAIS
Em situação de doença aguda:
Sábados, Domingos, Feriados e dias úteis após as 20h – recorra:
Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim
Telefone – 252 690 600 / Extensão: 222
Largo da Misericórdia
4490-421 Póvoa de Varzim
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