Serviços mínimos
Na ausência do seu médico/enfermeiro são assegurados, no
prazo máximo de 5 dias, os seguintes serviços mínimos:
- Vacinação do Plano Nacional de Vacinação
- Interrupção voluntária de gravidez
- Renovação de certificado de incapacidade temporária
(baixa)
- Renovação de medicação crónica (obrigatório trazer guia
de medicação crónica)
- 1ª Consulta de vida do recém-nascido
- 1ª Consulta de gravidez
- Visita domiciliária em caso de doença aguda ou agudização de doença crónica em utentes acamados
- Tratamentos e injetáveis

Marque a sua consulta com antecedência e esteja presente para efetuar a inscrição cerca de 10
minutos antes da hora marcada, quer para consulta ou atos enfermagem, quer para consulta
medica. Caso não seja chamado dentro desses 10
minutos contacte o administrativo.
A marcação pode ser feita:



Pelo telefone 255 539 673 das 8h às 20h, dias úteis;
Presencialmente, deslocando-se à USF das 8h às
20h, dias úteis;

Pela internet (http://www.portaldasaude.pt/portal/
conteudos/servicos+online/eagenda.htm), (é necessário inscrição no Portal da Saúde);

pelo e-mail: usf1773a@csmcanaveses.min-saude.pt;
Indicando n.º utente, nome e motivo conforme horário

* É garantida, sempre que necessário, marcação
num prazo máximo de 5 dias úteis.
O que não fazemos:
 Atendimento de situações de emergência e acidentes.
(Nestes casos deverá dirigir-se ao hospital da área).
 Transcrição de exames médicos de medicina no trabalho,
seguradoras, hospitais, instituições privadas, médicos
particulares e saúde pública; atestados para desportos
federados e uso e porte de armas.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
A Unidade de Saúde encontra-se aberta, nos
dias úteis, de 2.ª a 6.ª feira, das 8 horas às 20
horas.

Tâmega I

Sempre que recorra à USF deverá ser portador
do seu cartão de utente.
Fora do horário de funcionamento da USF, e em
caso de doença aguda, deve dirigir-se à consulta
aberta (CA) do Centro de Saúde do Marco de
Canaveses (sito na R. Prof. José Magalhães
Aguiar, 85, Telefone 255539670) a funcionar das
20 às 22 horas, nos dias úteis, e da 09 às 14
horas ao fim de semana e feriados ou ao Hospital Padre Américo (CHTS) (sito em Tapadinho,

Unidade de Saúde Familiar

MARCO

Organizamo-nos para lhe prestar melhores Cuidados de Saúde.
Ajude-nos dando as suas sugestões que pode
enviar por correio normal ou email ou ainda
colocar diretamente na caixa de sugestões existente junto ao balcão de atendimento

Gabinete do Cidadão
Esta localizado no Centro de Saúde de Marco de
Canaveses de segundas- feiras a sextas–feiras das
9h as 12.30 e das 14 h as 17 h.
Unidade de Saúde Familiar MARCO
Rua Prof. José Magalhães de Aguiar, 85
4630 – 409 Marco de Canaveses
Telefone: 255539673
Fax 255539676
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Unidade de Saúde Familiar
MARCO
A Unidade de Saúde Familiar faz parte do Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega I - Baixo
Tâmega, é constituída por médicos, enfermeiros
e secretários clínicos, e destina-se a prestar cuidados de saúde aos utentes inscritos.
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O que pretendemos:
Aumentar a qualidade dos serviços que prestamos, fornecendo-lhe apoio e informação para
que possa, com a nossa colaboração, cuidar e
manter a sua Saúde.

SERVIÇOS PRESTADOS
Consulta de Medicina Familiar
Os médicos da USF tem horários específicos
para atendimento dos utentes inscritos, distribuídos da seguinte forma:
 Consulta de Doença Aguda: efetuar-se-á diariamente pelo seu médico de família, ou por
outro que o substitua, sem necessidade de
marcação prévia, para situações que não possam aguardar por uma consulta programada.
 Consulta programada: efetuar-se-á diariamente, com dia e hora marcada de acordo com as
características dos utentes da lista.
 Consulta de Vigilância e Prevenção: Destina-se
as pessoas saudáveis que necessitam de consultas periódicas:
-Saúde Infantil e Juvenil
 Os adolescentes devem fazer 1 consulta antes de
iniciar a vida sexual cativa

-Saúde da Mulher
 Antes de engravidar faça uma consulta préconcepcional.
 A 1.ª consulta de grávida deve ocorrer entre as 8 e
as 10 semanas.

 Consulta de Doenças Crónicas: Destina-se a
doentes com problemas de saúde crónicos, tais
como Diabetes e Hipertensão.
 Sistema de Inter substituição: efetuar-se-á
diariamente dentro do horário de funcionamento da USF por um dos seus médicos, em
situações de doença aguda e na impossibilidade de atendimento pelo Médico de Família do
utente.
→

Consulta Domiciliária: efetuar-se-á por iniciativa do médico ou do utente, em situações em que
este não se possa deslocar à Unidade de Saúde.

*Medicação Crónica: o pedido de renovação
deverá ser efetuado das 8 às 20h no Secretariado
Clínico sendo entregue em 3 dias úteis.

Cuidados de Enfermagem
Os enfermeiros da USF estão aptos a prestar variados tipos de cuidados, nomeadamente:
 Consulta aberta: efetuar-se-á diariamente pelo
seu enfermeiro de família, ou por outro que o
substitua, para situações que não possam aguardar por consulta programada.
 Consulta Programada, com hora marcada:
-Saúde Infantil e Juvenil
-Saúde da Mulher
- Grupos de risco (diabéticos e hipertensos)
-Administração de medicamentos injetáveis e
tratamentos, com hora marcada (deve apresentar
guia de tratamentos).
-Vacinação (deve acompanhar-se do Boletim
de Vacinas).
 Cuidados Domiciliários.

Coordenação
 O atendimento com a coordenadora da USFMarco
efetua-se as Segundas– feiras das 15h as 17h, por
marcação.

Atendimento do Secretariado Clínico
 Efetua-se diariamente entre as 8 e as 20 horas.
 Pode ser efetuado diretamente na Unidade de
Saúde ou por telefone das 8 às 20 horas, ou
por Email.

