診療の流れ

ポルトガル語

Rotina de uma consulta médica dentro do hospital
1. Primeira Consulta
Na primeira consulta, é necessário levar a caderneta do seguro de saúde. (Na falta da caderneta,
deverá pagar o valor integral da consulta. Nos casos de apenas haver se esquecido da caderneta
do seguro de saúde, deverá pagar o gasto integral em primeira instância.) Há casos em que será
solicitado a apresentação de algum documento de identificação.
Se possuir alguma carta de apresentação de outra instituição médica, levar no dia.
Preencher a ficha para solicitar a consulta

Recepção para a primeira
consulta

Apresentar a caderneta do seguro de saúde e a ficha de solicitação da
consulta.
Fazer o registro da consulta, a ficha médica e o cartão de consulta.

Especialidade

Entregar a ficha médica, juntamente com o cartão de consulta.
Preencher o questionário.

Consulta

Entregar o questionário preenchido. Esperar até ser chamado. Serão
feitos exames de acordo com a necessidade (exames de sangue, de
urina, radiografias, etc).

Término da consulta

Marcar a próxima consulta se houver necessidade de retorno. Retirar o
cartão de consulta e os documentos necessários para o pagamento.

Balcão de contas

Caixa

Farmácia

Entregar os documentos para o cálculo.

Efetuar o pagamento no caixa quando for chamado. Retirar o cartão de
consulta, o recibo de de pagamento e a senha para os remédios.
Entregar a senha para a troca dos remédios. Aguardar a vez para
receber os remédios. Nos casos de remédios que tenham que ser
adquiridos fora do hospital, retirar a receita médica no balcão de consulta
e adquirir os remédios numa farmácia de manipulação credenciada ao
seguro de saúde .

2. Retorno
Dirigir-se diretamente à especialidade pela qual passou na consulta anterior até o horário
marcado. Mostrar o cartão de consulta no balcão e esperar ser chamado.(há casos em que não
poderá ser atendido sem a apresentação do cartão de consulta,portanto, tome cuidado para não
esquecê-lo).
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