GUIA DO UTENTE
da USF Infante D. Henrique

Seja bem-vindo(a)
à USF Infante D. Henrique...
Com a elaboração deste guia pretendemos dar a conhecer a nossa USF e facultar-lhe as
informações necessárias para que usufrua dos nossos serviços com a máxima comodidade.
Pode, ainda, contribuir para a melhoria do funcionamento da unidade, colocando uma
sugestão na caixa destinada a este efeito.
Este documento foi elaborado com base no Regulamento Interno e no Plano de Ação da USF
Infante D. Henrique. Ambos os documentos encontram-se disponíveis para consulta.
Se necessitar de esclarecimentos adicionais, dirija-se aos nossos profissionais.

Apresentação
A Unidade de Saúde Familiar (USF) Infante D. Henrique iniciou a sua atividade a 1 de julho de
2007 e tem por objetivo a prestação de cuidados de saúde na área dos Cuidados de Saúde
Primários.
Está integrada no Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Dão Lafões, da Administração
Regional de Saúde do Centro, IP (ARSC, IP).
Com 22 profissionais - 8 enfermeiros(as), 8 médicos(as) e 6 secretários(as) clínicos(as) - serve
uma população de aproximadamente 16 000 utentes, pertencentes à União de Freguesias de
Viseu, Abraveses, Campo, Orgens, São Cipriano, São Salvador e Rio de Loba.
Localiza-se no Edifício do MAS (no 2º andar), na Avenida Dr. António José de Almeida, no centro
da cidade de Viseu.

Compromisso: Missão, Visão e Valores
Missão
Ser uma unidade de prestação de cuidados de saúde primários adaptada às exigências da
atualidade com capacidade de antecipação para evoluir na continuidade, capaz de se
distinguir pela qualidade dos cuidados prestados e pela satisfação dos utentes e profissionais.

Visão
Construir uma unidade capaz de prestar cuidados de saúde humanizados de excelência, com
particular ênfase na satisfação profissional.

Valores
Qualidade, Satisfação, Profissionalismo, Ética, Rigor, Antecipação e Cortesia.

Informações Gerais
Horário de Funcionamento
A USF funciona, em horário normal das 8h às 20h, de 2ª a 6ª feira.
Com alargamento de horário aos sábados, das 9h às 13h e das 14h às 18h.
Encontra-se encerrada aos domingos e feriados.

Marcação de Consultas
Se pretende uma consulta médica ou de enfermagem tem a possibilidade de fazer marcação
presencialmente na USF ou via telefone, através do seguinte contacto 232 419 927.
Caso não possa comparecer à consulta marcada, contacte a USF a informar da
desmarcação ou solicite a remarcação da consulta.

Funcionamento Administrativo
O seu primeiro contato com a USF passa, sempre e obrigatoriamente, pelo secretariado clínico.
O atendimento é sempre feito por ordem de chegada, através do sistema de senhas numeradas
(obtidas no quiosque informático, localizado no átrio da USF).
Poderá solicitar os seguintes serviços, no secretariado clínico da unidade:
Das 8h às 19h30m
Marcação de consultas;
Renovação de receituário crónico;
Isenções;
Atualização de dados;
Outros assuntos.

Equipas de Saúde Familiar
Os utentes da USF Infante D. Henrique têm à sua disposição uma equipa de saúde familiar,
constituída por um(a) médico(a) de família, um(a) enfermeiro(a) de família e um(a) secretário(a)
clínico(a).
Médicos

Enfermeiros

Secretários Clínicos

A. M. Lopes Pires

Márcia Dias

Alexandra Henriques

Fabiana Paulo

Graça Ribeiro

Conceição Pina

Jorge Campos

Isabel Martins

Fátima Marques

Leonilde Sanches

Luís Costa

Nancy Oliveira

Bruno Batista

Luís Albuquerque

Anabela Rodrigues

Maria José Almeida

Glória Amaral

Stephane Jorge

Vera Lima

Olívia Figueiredo
Fátima Figueiredo
Ana Paula Cunha

Carteira Básica de Serviços
Consultas de Programa a Grupos Vulneráveis
Estas consultas envolvem a equipa de saúde familiar (médico(a) e enfermeiro(a) de família). O
utente deve comparecer 15 minutos antes da hora da consulta para confirmar a consulta no
secretariado da USF e realizar consulta de enfermagem.
Consulta de Diabetes
Cada equipa de saúde familiar disponibiliza um horário próprio para a vigilância dos(as) utentes com
diabetes. As consultas são agendadas por indicação do(a) médico(a) ou enfermeiro(a) de família.

20m

O utente deve fazer-se acompanhar do “Guia da Pessoa com Diabetes”, medidor de glicémia e respetivo
livro de registos.

Consulta de Hipertensão Arterial (HTA)

15m

O(A) utente com HTA tem disponível horário próprio para controlo desta patologia. A marcação é feita
por indicação do(a) médico(a) ou enfermeiro(a) de família e, salvo indicação contrária, deverá ter uma
periodicidade semestral.

Consulta de Planeamento Familiar
Destinada ao acompanhamento de mulheres (ou casais) em idade fértil, com mais de 15 anos e menos
de 49 anos. A periodicidade, salvo indicação contrária, é anual. A utente deve fazer-se acompanhar do
Boletim de Saúde Reprodutiva/Planeamento Familiar.

20m

Se planeia ter um filho, programe uma consulta de Planeamento Familiar para avaliação
pré-concepcional.

Consulta de Climatério

20m

Destina-se a mulheres em menopausa. A periodicidade da consulta, salvo indicação contrária, é anual. A
utente deve fazer-se acompanhar do Boletim de Saúde Reprodutiva/Planeamento Familiar.
Nas consultas de Planeamento Familiar e de Climatério, realiza-se a citologia (Papanicolau), quer no
âmbito do Rastreio do Cancro do Colo do Útero (para as mulheres com idade compreendida entre 25
e 64 anos) quer fora deste (para as mulheres com menos de 25 anos e mais de 64 anos).

Consulta de Saúde Materna (Saúde Materno-Fetal)
Esta consulta tem como destinatárias, as utentes grávidas durante todo o ciclo gravídico-puerperal (até
à consulta de revisão de parto). Idealmente, a primeira consulta deverá ser marcada antes das 10
semanas. A utente grávida deve fazer-se acompanhar do Boletim de Saúde da Grávida.

20m

Consulta de Saúde Infantil (Saúde do Recém-Nascido, da Criança e do Adolescente)
Destinada à vigilância das crianças e adolescentes, desde o nascimento até aos 18 anos, inclusive.
Após o nascimento, deve contactar a USF de forma a agendar o teste do pezinho (diagnóstico precoce)
antes do 6º dia de vida da criança.
A primeira consulta deve ser efetuada logo que possível após o nascimento. Os pais devem fazer-se
acompanhar do Boletim de Saúde Infantil e Juvenil e, também, do Boletim de Vacinas da criança.
Duração prevista da consulta

20m

Carteira Básica de Serviços
Serviços Médicos
Consulta de Medicina Geral e Familia
Estas consultas são marcadas por iniciativa do(a) utente ou do profissional da USF. Não têm caráter de
urgência e destinam-se a avaliar o estado geral de saúde, independentemente da idade ou situação
do(a) utente. Também se destinam à emissão de atestados, declarações e/ou relatórios.

15m

Estas consultas deverão ser programadas, antecipadamente, junto do secretariado clínico.

Consulta Médica de Agudos
Têm por objetivo dar resposta às situações que, pela necessidade de resolução mais rápida, não deverão
ser incluídas nas consultas de programa nem na consulta programada de Medicina Geral e Familiar. A
consulta de agudos não deverá ser utilizada para mostrar exames e/ou outros documentos ou para
renovação de receituário.

10m

A marcação é realizada no próprio dia, por telefone ou presencialmente, junto do secretariado clínico.

Consulta de Intersubstituição
Pretende dar resposta aos utentes em situação de doença aguda, na ausência do(a) médico(a) de família
quer porque a solicitação do(a) utente se realiza fora do horário de atendimento do(a) próprio(a)
médico(a), quer porque este se encontra temporariamente ausente. Pretende, também, dar resposta às
solicitações dos(as) utentes que requerem consulta no próprio dia, para além da capacidade de resposta
do(a) médico(a) de família.
Desta forma, a marcação é realizada no próprio dia, por telefone ou presencialmente, junto do
secretariado clínico.

Consulta Médica no Domicílio
Destinada a utentes dependentes, impossibilitados(as) de se deslocar à USF. A consulta é agendada de
acordo com as necessidades identificadas, com programação pelo(a) médico(a) de família. Depois de
solicitado será realizado um contato médico e se o profissional considerar adequado, realizará a
consulta no domicílio com a maior brevidade possível, dentro do horário específico.

Serviços sem necessidade de contato direto com o(a) médico(a)
Estes serviços permitem a resolução de situações que não necessitam, no momento, de avaliação
pelo(a) médico(a) de família. Estes serviços são solicitados junto do secretariado clínico. São exemplos:
renovação de receituário crónico (esta atividade tem um período de concretização de 3 dias úteis) e
pedidos de oxigenoterapia, fisioterapia, termas ou outros.
Caso não seja isento, todos estes atos exigem o pagamento de taxa moderadora.

Atendimento Telefónico
Pode contactar o(a) seu(sua) médico(a) de família, via telefone, em horário próprio.
Os horários dos profissionais da USF encontram-se disponíveis para consulta na unidade e podem ser
solicitados no secretariado.

Duração prevista da consulta

10m

Carteira Básica de Serviços
Serviços de Enfermagem
Consulta de Enfermagem Programada
As consultas de enfermagem programadas destinam-se à intervenção em diferentes áreas de âmbito
preventivo com vista a educação e promoção da saúde a grupos vulneráveis e de risco (diabetes, HTA,
saúde da mulher e saúde infantil). Englobam, por exemplo, a realização do diagnóstico precoce,
acompanhamento da evolução ponderal de recém-nascidos e crianças, educação para a saúde em
contracepção, autovigilância da diabetes e acompanhamento na autoadministração da insulina, apoio
a cuidadores informais de pessoas dependentes, entre outras intervenções.

15m

Estas consultas podem ser agendadas junto do secretariado clínico ou por iniciativa do(a) enfermeiro(a)
ou médico(a) de família.

Consulta de Enfermagem Agudos

15m

Destinada às situações sem programação prévia. Esta consulta pode ser realizada em horário próprio
do(a) seu(sua) enfermeiro(a) de família ou, em intersubstituição, por outro(a) enfermeiro(a) da USF.
Estas consultas podem ser agendadas junto do secretariado clínico.

Vacinação
A vacinação apresenta-se como um dos pilares na prevenção de doenças infeciosas. Assim, cada
enfermeiro(a) de família, tem um horário específico para vacinação. Para maior comodidade do(a)
utente, privilegie a programação prévia com o(a) enfermeiro(a) de família.

15m

Faça-se acompanhar do seu Boletim de Vacinas.

Medidas Terapêuticas
As medidas terapêuticas destinam-se a utentes com necessidade de realizar tratamento de feridas,
injetáveis, algaliação, entubação nasogástrica entre outros tratamentos.
O agendamento é feito junto do secretariado clínico.

Cuidados de Enfermagem ao Domicílio
Destinam-se aos utentes dependentes, temporária ou permanentemente. São agendados após
contacto e avaliação do(a) enfermeiro(a)/equipa de saúde familiar. Depois de solicitado, será realizado
um contacto de enfermagem no prazo máximo de 24 horas e, se o profissional considerar adequado,
realizará a visita domiciliária com a maior brevidade possível, nunca ultrapassando as 48 horas.

Atendimento Telefónico
Pode contactar o(a) seu(sua) enfermeiro(a) de família, via telefone, em horário próprio.
Os horários dos profissionais da USF encontram-se disponíveis para consulta na unidade e podem ser
solicitados no secretariado.

Duração prevista da consulta

15m

Carteira Adicional de Serviços
Prolongamento de Horário de Atendimento
De forma a facilitar o acesso dos utentes aos nossos serviços fora do horário laboral, a USF prolonga o
seu horário de funcionamento aos Sábados das 9h às 13h e das 14h às 18h.
O agendamento pode ser feito via presencial ou telefone, junto do secretariado clínico.

Consulta do Pé Diabético
A consulta do pé diabético destina-se aos utentes diabéticos inscritos na USF, avaliados nas consultas de
programa de diabetes e que obedeçam aos critérios de inclusão (alteração de sensibilidade e dos pulsos
periféricos, deformações ósseas dos pés e/ou dedos, calosidades, fissuras, úlceras ou outras situações).
A referenciação é feita pela equipa de saúde familiar, no âmbito da consulta de diabetes à equipa
responsável por esta consulta.

Aulas de Preparação para o Parto e Parentalidade
Destinam-se ao acompanhamento de grávidas inscritas e seguidas na USF, em consulta de saúde
materna. Através de conteúdos teóricos e práticos, tem como objetivos a promoção do bem estar
materno-fetal durante o parto, incentivo a uma parentalidade responsável, entre outros.
A referenciação interna é feita através da equipa de saúde familiar, a partir das 25 semanas de
gestação.

Consulta de Desabituação Tabágica
Destina-se aos utentes com história pessoal de tabagismo e que manifestam vontade em deixar de
fumar. A referenciação é feita pela equipa de saúde familiar à equipa responsável pela consulta.

Serviços Não Disponíveis
A carteira de serviços da USF Infante D. Henrique não contempla:
Atendimento de situações de emergência e acidentes;
Preenchimento de formulários de instituições privadas;
Transcrição de exames médicos de medicina do trabalho, seguradoras, consultas hospitalares ou
privadas;
Carta de caçador e licença de uso e porte de arma;
Atestados para desportos federados e clubes desportivos.

A USF dispõe de serviços mínimos definidos em Regulamento Interno
(disponível para consulta)

Sugestões, Elogios e Reclamações
Caso pretenda apresentar sugestões, elogios ou reclamações, de forma a contribuir para a
melhoria dos serviços prestados pela USF e seus profissionais, a USF Infante D. Henrique dispõe
dos meios adequados para esse efeito:
Formulários para sugestões e elogios e respetiva caixa de sugestões, disponibilizados junto
ao atendimento 1;
Livro de reclamações, que pode ser solicitado no atendimento, de acordo com o previsto na
legislação;
O(A) utente também pode submeter a sua sugestão, elogio ou reclamação através da página
da Entidade Reguladora da Saúde, disponível em http://www.ers.pt.
As sugestões, elogios e reclamações são alvo de tratamento pela equipa da USF.

Garantia de Confidencialidade e Privacidade dos Dados
A informação de saúde dos utentes e o tratamento dos seus dados pelos profissionais da USF
Infante D. Henrique, obedece aos requisitos previstos na legislação.
Desta forma, a USF Infante D. Henrique e os seus profissionais asseguram aos seus utentes a
confidencialidade dos seus dados de saúde.
Sendo um direito essencial, na USF Infante D. Henrique é possível ao(s) utente(s) ter(em) acesso
aos dados registados no próprio processo clínico. Se o desejar fazer, dirija-se ao secretariado
clínico para mais informações.

Unidade Formadora (Internato de Medicina, Estágios de Enfermagem, Outros)
A USF Infante D. Henrique colabora com diversas instituições do ensino superior na formação
de médicos(as) e enfermeiros(as).
É natural que no decorrer da sua consulta, o(a) enfermeiro(a)/médico(a) de família esteja
acompanhado por estes profissionais em formação.
No entanto, é respeitado o direito ao(à) utente de optar por não ter a presença dos(as)
internos(as) de medicina e/ou estagiários(as) de enfermagem no gabinete. Se for esse o caso,
basta informar o(a) seu(sua) enfermeiro(a)/médico(a) de família.

Alternativas Assistenciais
Fora do horário de funcionamento da USF, os(as) utentes têm a possibilidade de recorrer:
Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE
Avenida Rei D. Duarte
3504-509 Viseu
Telefone: 232 420 500
Número Europeu de Emergência: 112
Linha Saúde 24: 808 24 24 24

Recomendações Gerais
De forma a facilitar o funcionamento dos nossos serviços:
- Faça-se acompanhar sempre do seu Cartão de Cidadão;
- Esteja atento(a) às informações afixadas na unidade;
- Não falte às consultas sem avisar previamente;
- Compreenda que o tempo de cada consulta é imprevisível e este depende da maior ou menor
gravidade das queixas que o(a) utente apresente.
- Para que todos tenham acesso a consulta no próprio dia (destinadas a situações de doença
aguda com excepção de emergências e acidentes), nunca marque uma consulta de doença
aguda nas seguintes situações:
Para mostrar exames que o(a) seu(sua) médico(a) 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 Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE.

Carta dos Direitos e Deveres do Utente
Direitos do Utente
1 - O utente tem direito a ser tratado com cortesia e no respeito pela dignidade humana.
2 - O utente tem direito a receber informações sobre a promoção da saúde e cuidados
preventivos, curativos, de reabilitação e terminais, apropriados ao seu estado de saúde.
3 - O utente tem direito a não ser discriminado, nem na base do sexo, da raça ou etnia, da
condição socioeconómica, da religião, das suas opções políticas ou ideológicas, nem ainda da
doença que padece.
4 - O utente tem direito à confidencialidade de toda a informação clínica e elementos
identificativos que lhe respeitam.
5 - O utente tem direito à privacidade na prestação de todo e qualquer ato médico.
6 - O utente tem direito a ser informado sobre a sua situação de saúde e a aceder aos dados
registados no seu processo clínico.
7 - O utente tem direito a dar ou recusar o seu consentimento explícito, antes de qualquer ato
médico invasivo ou de qualquer participação em qualquer projeto de investigação ou ensaio
clínico.
8 - O utente tem direito à prestação de cuidados continuados e a beneficiar do sistema de
referência.
9 - O utente tem direito ao respeito pelas suas convicções culturais, filosóficas e religiosas,
desde que elas não comportem risco grave para a sua vida.
10 - O utente tem direito por si, ou por quem o represente, a apresentar sugestões e
reclamações.
11 - O utente tem direito ao apoio familiar e as crianças têm direito a ser acompanhadas pelos
seus pais ou outros familiares.

Deveres do Utente
1 - O utente tem o dever de zelar pelo seu estado de saúde, de adotar modos de vida saudáveis
e de procurar cuidados preventivos.
2 - O utente tem o dever de fornecer aos profissionais de saúde todas as informações
necessárias para a obtenção de um correto diagnóstico e adequado tratamento.
3 - O utente tem o dever de respeitar os direitos dos outros utentes;
4 - O utente tem o dever de colaborar com os profissionais de saúde, respeitando as indicações
que lhe são recomendadas.
5 - O utente tem o dever de respeitar as regras de funcionamento dos serviços de saúde.
6 - O utente tem o dever de utilizar os serviços de saúde de forma apropriada e de colaborar
ativamente na redução de gastos desnecessários.
7 - O utente tem o dever de denunicar cobranças ilícitas e outras formas de comportamentos
incorretos por parte de trabalhadores de saúde.
8 - O utente tem o dever de pagar taxas moderadoras dentro das suas possibilidades
económicas.

Contactos Úteis
Números Úteis (Viseu)
Centro Hospitalar Tondela-Viseu - 232 420 500
Polícia de Segurança Pública (Viseu) - 232 480 382
Guarda Nacional Republicana (GNR) - 232 467 940
Bombeiros Voluntários de Viseu - 232 422 047
Bombeiros Municipais de Viseu - 232 423 822

Linhas de Emergência
Número Europeu de Emergência - 112
Intoxicações - INEM - 808 250 143
Saúde 24 - 808 24 24 24

Linhas de Apoio
Linha Rara (Doenças Raras) - 300 505 707
Linha Vida - SOS Droga - 14 14 (das 10h às 18h, dias úteis)
Linha Cancro - 808 255 255 (das 9h às 22h, dias úteis)
Linha do Medicamento - 800 222 444 (das 9h às 18h)
Linha SOS SIDA - 800 20 10 40 (das 17h30 às 21h30)
Linha Contra o Cancro - 213 619 542 (das 9h às 18h, dias úteis)
Linha SOS Grávida - 808 201 309
Linha de Apoio à Vítima - 116 006

Edíficio do MAS, 2º Andar
Av. António José de Almeida
3514-511 Viseu

232 419 927
usfidh@hotmail.com
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