
 

Estamos perante uma pandemia: a COVID-19 pode afetar qualquer um de nós e dos que nos são 

queridos. Temos que evitar a todo o custo o contacto social e ficar em casa sempre que possível. 

Nesse sentido, a USF Nova Via garante o atendimento à população inscrita em serviços mínimos: 

BEBÉS, CRIANÇAS 

E JOVENS 

 Rastreio metabólico (“teste do 
pézinho”) do recém-nascido 
 

 Primeira consulta de vida do 
recém-nascido 
 

 Vacinação inadiável do 
Programa Nacional de Vacinação 

 

 Consultas de Vigilância com 
vacinação prevista nesse dia 
 

 Cuidados de saúde se doença 
aguda ou inadiável 

GRÁVIDAS 

 Primeira consulta de gravidez 
 

 Consulta de vigilância com pedido 
análises e ecografias em cada 
trimestre 

 

 Avaliação de doença 
aguda/complicações em qualquer 
período da gravidez 

 

 Administração da Imunoglobulina 
Anti-D às 28 semanas de gestação 
para as grávidas elegíveis 

 

 Referenciação para consulta 
hospitalar às 36 semanas 

 

 Consulta de Revisão do Puerpério 
até ao 42º dia após o parto 

 

 

 

PLANEAMENTO FAMILIAR 

 Distribuição de contracetivos 
(pílulas, preservativos, anel vaginal, 
contraceção de emergência) 
 

 Interrupção Voluntária da Gravidez 
– contactar diretamente o serviço 
de Ginecologia-Obstetrícia do 
Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho através do número 
227 868 383 (2ª a 6ª feira, das 
08h30 às 12h30 e 13h30 às 16h00)/ 
obstetricia.1trimestre@chvng.min-
saude.pt (indicando nome 
completo, data de nascimento, data 
da última menstruação e nº 
telemóvel) 

 

Se é utente da 

USF Nova Via e tem 

dúvidas sobre a 

COVID-19, ligue: 

914239534 

961044215 

925099675 

ADULTOS 

 Doença aguda ou inadiável 
 

 Cuidados de penso inadiáveis com a 
Equipa de Enfermagem 

 

 Vacinação inadiável do 
Programa Nacional de Vacinação 

DIABÉTICOS E 

HIPERTENSOS 

 Doença aguda ou inadiável 
 

 Descompensação ou descontrolo da 
diabetes, apesar de cumprir a 
medicação habitual 

 

 Cuidados de penso inadiáveis com a 
Equipa de Enfermagem 
 

 Descompensação ou descontrolo da 
tensão arterial, apesar de cumprir a 
medicação habitual 

MEDICAÇÃO 

 Pedidos de medicação crónica 
devem ser feitos para o e-mail 
receituarionovavia@gmail.com 
 
Indique: 
o NOME COMPLETO 
o Nº UTENTE 
o MÉDICO DE FAMÍLIA 
o NOME DOS MEDICAMENTOS 
o DOSAGEM DOS MEDICAMENTOS 
o QUANTIDADE DE EMBALAGENS 
o NÚMERO DE TELEMÓVEL ou 

E-MAIL PARA RECEBER A RECEITA  
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