Linha Vida / SOS Droga—14 14
Linha SOS Sida—800 20 10 40
Linha SOS Grávida—808 20 11 39
Linha SOS Deixar de Fumar—808
20 88 88
Linha do Medicamento—800 222
444
Linhas de Apoio

Número Europeu de Emergência—112
Linha Nacional de Emergência
Social— 144
Saúde 24—808 24 24 24
Saúde Publica—808 211 311
Intoxicações—808 250 143

Centro de Saúde de Faro
Urbanização Graça Mira Lejana de cima
8000—010 Faro
Telf: 289 830 315
Fax: 289 830 350
Mail: usffarol@acescentral.min-saude.pt

Linhas de Emergência

Em situações de emergência ou acidente grave deve dirigirse directamente ao Hospital, não à USF.
mostrar os exames que o seu médico pediu;
renovar receituário;
tratar de assuntos relativos a documentação;
queixas de sintomas não agudos.
As consultas do dia (vagas) destinam-se apenas a situações de
doença aguda . Não marque consulta do dia para:
O tempo de cada consulta é imprevisível - depende da maior
ou menor gravidade das queixas que cada utente apresenta.
É importante aproveitar o tempo de consulta exclusivamente
para questões ou assuntos que tenham a ver com o seu estado
de saúde.
Se possível, não falte às consultas sem aviso prévio.
Traga sempre o seu cartão de utente do SNS.

Leia com atenção as nossas recomendações.
Juntos…para mais e melhor saúde!!!!
Sábados, Domingos e Feriados — Encerrado
Quarta– Feira — Encerrados das 13.30 às 14.30
Segunda a Sexta-Feira — 08:00 às 19:30

Horário de Funcionamento
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Recomendações Gerais
Somos uma equipa constituída por 9 médicos, 8 enfermeiros e
6 assistentes técnicos, altamente motivados para o melhor
serviço em saúde e que para tal acreditam contar com a sua
melhor colaboração.
MEDICINA GERAL E FAMILIAR
Consulta de saúde do adulto (SA), de saúde infantil (SI), de
planeamento familiar (PF), de saúde materna (SM), de hipertensão e diabetes,(HTA/DIAB) e hipocoagulação (INR).
ENFERMAGEM
Enfermagem curativa, injectáveis e acompanhamento de consultas médicas — aos dias de semana das 08:15 às 13:30 ou
das 14:00 às 19:30, consoante o horário do seu enfermeiro de
família.
VACINAÇÃO
A vacinação é feita com o seu enfermeiro de família dentro do
horário acima referido.
Venha Vacinar-se!!!!!!
DOMICILIO
Destina-se aos doentes incapacitados de se deslocarem à
USF.
São marcados após contacto e avaliação do médico e/ou
enfermeiro.

FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
O primeiro contacto do utente com a USF passa obrigatoriamente pelos serviços administrativos.
O atendimento é sempre feito por ordem de chegada em fila
única.
CONSULTA NÃO PRESENCIAL
Destina-se à resolução de situações que não necessitam, no
momento, de avaliação pelo médico:
- Renovação de receituário crónico;
- Credenciais de transporte;
- Outros procedimentos não presenciais;
Estes pedidos devem ser feitos directamente no balcão de
atendimento administrativo, devendo sempre certificar-se de
que o faz com o devido tempo de antecedência.
O prazo para entrega é de 72 horas.
Não são prescritos medicamentos que não constem no seu
processo sem avaliação clínica.
Caso o utente não seja isento, todos estes actos exigem o
pagamento de uma taxa moderadora.

