
QUANDO DEVO UTILIZAR UMA FARMÁCIA?
• Prescrições

• Medicamentos de venda livre

• Dores e maleitas

• Dor de garganta

• Tosse e constipações comuns

• Gripe

• Dor de ouvidos

• Cistite

• Erupções cutâneas

• Dentição

• Contraceção de emergência

COMO POSSO TER ACESSO  
A ESTE SERVIÇO? 
As prescrições de repetição 
devem estar disponíveis como 
habitualmente. É importante que 
apenas solicite os seus medicamentos 
quando estiver a ficar com pouco (por 
exemplo, quando restar apenas para 
uma semana) como normalmente faria. 

Se estiver bem e puder visitar a sua 
farmácia, por favor siga as diretrizes para 
o distanciamento social. Os horários de 
abertura das farmácias variam. 

Se estiver em isolamento ou sentindo-se 
mal, amigos e familiares podem recolher 
prescrições em seu nome.

FARMÁCIA
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É tão importante ter certeza de cuidar bem de seu corpo 
e mente todos os dias, não apenas quando ficar doente. 
Aprender a comer bem, reduzir o stress, fazer exercício 
regularmente, e tirar tempo quando é necessário são 
formas eficazes de autocuidado e podem ajudá-lo a 
desestressar, manter-se saudável, e ser capaz de lidar 
com tempos difíceis.

CUIDAR DA SUA SAÚDE MENTAL   
NESTE MOMENTO
• Fale sobre as suas preocupações; é normal sentir-se 

um pouco preocupado ou assustado neste momento 
• Planear coisas práticas como alimentos e 

medicamentos  
• Limite o tempo passado a olhar para as  

notícias
• Cuide do seu corpo; alimentação saudável  

e exercício 
• Faça coisas de que gosta; há muitos cursos  

e tutoriais gratuitos online 
• Mantenha-se ligado a outros; através de  

chamadas telefónicas, videochamadas ou  
redes sociais   

Para obter mais informações  
e apoio relacionados às suas 
necessidades de saúde 
mental queira visitar  
https:/www.nhs.uk/
oneyou/every-mind-matters/
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CUIDADOS PESSOAIS
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QUANDO DEVO CONTACTAR O MEU GP? 
• Lesões menores
• Penso para feridas
• Gestão de doenças crónicas
• Serviços de cancro/ rastreio
• Imunizações
• Necessidades de saúde mental
• Referências
• Análises ao sangue
• Infeções

COMO POSSO TER ACESSO  
A ESTE SERVIÇO? 
Os consultórios de GP permanecem abertos e estão a 
trabalhar para o(a) manterem em segurança, ao mesmo 
tempo que lhe prestam os cuidados de que necessita.

Se precisar de uma consulta de GP, por favor ligue para 
o seu consultório para marcar uma consulta inicial por 
telefone ou vídeo. Os serviços de interpretação estão 
disponíveis para pessoas onde o inglês não é a sua 
primeira língua, incluindo o Signlive para utilizadores  
da British Sign Language (BSL).  

As consultas presenciais estão disponíveis se necessário 
e pode ser-lhe solicitado que compareça noutro 
consultório local para a sua consulta. 

Foram criados sítios "quentes" para os quais os  
pacientes com sintomas de Covid-19 podem ser 
encaminhados se precisarem de consultas de clínica 
geral e sítios "frios" para consultas presenciais dos 
pacientes que não tenham quaisquer sintomas.  
Todo o pessoal está a seguir processos de prevenção 
de infeções. 

PRÁTICAS DE 
CLÍNICA GERAL
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Os UTCs estão co-localizados com os Serviços de 
Urgência em Sussex. Liderados por  GPs abertos pelo 
menos 12 horas por dia, todos os dias, oferecem 
consultas que podem ser marcadas através do 111 ou 
de um encaminhamento de GP e estão equipados para 
diagnosticar e lidar com muitas das doenças mais  
comuns que as pessoas atendem nos A&E, incluindo:
• Queimaduras e escaldaduras menores
• Suspeita de ossos partidos
• Remoção de corpos estranhos
• Infeções no tórax
• Dores abdominais
• Problemas de ouvido, garganta e nariz

COMO POSSO TER ACESSO A ESTE SERVIÇO? 
Os UTCs permanecem abertos durante esse  
período. Eles oferecem um serviço sem 
agendamento prévio, mas por favor, aplique  
as diretrizes de distanciamento social. 

SUSSEX LESTE:  
Hospital Eastbourne District General 
Hospital Hastings Conquest 
Hospital Lewes Victoria

SUSSEX OESTE:  
Hospital Crawley
Hospital St Richards, Chichester
Hospital Worthing 

BRIGHTON E HOVE:  
Hospital Royal Sussex County

CENTROS DE  
TRATAMENTO URGENTES
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QUANDO DEVO DIRIGIR-ME A UM  
SERVIÇO DE URGÊNCIAS? 
• Perda de consciência
• Ossos partidos
• AVC
• Dor no peito
• Dificuldades respiratórias
• Queimaduras ou escaldões graves
•  Estado de confusão grave e convulsões que não param
• Sangramento grave que não pode ser interrompido
• Reações alérgicas graves
O SERVIÇO DE URGÊNCIAS NÃO É UMA ALTERNATIVA  
A UMA CONSULTA DE GP

COMO POSSO TER ACESSO A ESTE SERVIÇO?  
Os serviços de urgência estão abertos em todo Sussex e 
continuam a ter um serviço de acolhimento. Se tiver uma 
emergência médica e precisar de uma ambulância, deve  
ligar para o 999. 

OUTROS SERVIÇOS URGENTES E DE EMERGÊNCIA 
Odontologia de emergência 
Se tiver uma emergência odontológica, ligue para 
seu consultório dentário durante o horário normal de 
funcionamento para obter orientação; ligue NHS 111 ou 
visite www.111.nhs.uk se não tiver um dentista.  Se precisar 
de ser atendido(a) com urgência, poderá ser encaminhado 
para um centro local de atendimento odontológico urgente.

Linha de Saúde Mental de Sussex  
A linha Sussex Mental Health oferece atendimento de crise 
para pessoas com necessidade de ajuda urgente . Para 
ter acesso ao serviço, ligue 0300 5000 101. Estão também 
disponíveis chamadas de retransmissão de texto e  
chamadas de nova geração. 

ACIDENTE E 
EMERGÊNCIA



#HelpUsHelpYou

Como posso obter uma receita se tenho sintomas de 
Coronavírus?   
Se tiver sintomas, fique em casa e isole-se. Amigos e familiares 
podem levantar receitas em seu nome. Se não tiver qualquer 
apoio, grupos comunitários locais também podem levantar em 
seu nome. 

Ainda posso marcar uma consulta para ver meu médico de GP 
pessoalmente?  
Os consultórios de GP oferecem consultas presenciais mas será 
necessário que você tenha uma consulta por vídeo ou telefone 
com um médico de clínica geral para determinar se uma 
consulta presencial é necessária. 

O que posso fazer se eu tiver sintomas mas precisar consultar 
o meu GP pessoalmente para um exame de sangue/pressão 
arterial, etc.? 
Em Sussex, agora existem sítios ou locais dedicados onde pode 
ser consultado por um médico de família pessoalmente, se 
apresentar sintomas. O seu GP pode encaminhá-lo(a). Todas  
as precauções são tomadas para impedir a propagação do 
vírus através da utilização de equipamentos de proteção 
individual e da limpeza dos equipamentos após cada 
consulta.

Ainda posso registar-me como paciente numa clínica de GP?  
Sim, qualquer pessoa pode registar-se num consultório de  
GP desde que tenha capacidade para receber novos 
pacientes e viva dentro dos limites do consultório. Os 
consultórios continuarão a registar todos os pacientes, 
incluindo aqueles sem endereço fixo, requerentes de asilo, 
refugiados e aqueles que não têm identificação fotográfica. 
Os consultórios de GP estão a providenciar para que 
aqueles que desejam registar-se não tenham que entrar. 
Por favor, verifique com o consultório de clínica geral 
individual.   

PERGUNTAS 
FREQUENTES
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DIRETÓRIO DE CUIDADOS DE SAÚDE:  
NHS111– Assistência médica, odontológica e oftalmológica  
Linha de Saúde Mental de Sussex: 0300 5000 101

HEALTHWATCH 
A Healthwatch é um organismo independente, com a  
função de aferir o que gosta relativamente aos serviços 
e o que acha que poderia ser melhorado. Pode fornecer 
aconselhamento e apoio para ter acesso aos serviços  
locais de saúde e cuidados.
HEALTHWATCH BRIGHTON AND HOVE: 
info@healthwatchbrightonandhove.co.uk 
HEALTHWATCH EAST SUSSEX:      
enquiries@healthwatcheastsussex.co.uk 
HEALTHWATCH WEST SUSSEX: 
helpdesk@healthwatchwestsussex.co.uk 

Não necessita de se dirigir ao Serviço de Urgências 
se tiver sintomas de Covid-19 a não ser que os 
mesmos sejam graves 

A linha NHS 111 está disponível 24 horas por dia/ 
7 dias por semana por telefone e online e pode 
aconselhá-lo(a) sobre a melhor maneira de obter 
ajuda para necessidades médicas.

Os consultórios de urgências e de GP ainda estão 
abertos para necessidades de saúde fora da 
Covid-19

Se desejar esta informação num formato alternativo  
contacte, por favor, a equipa do NHS Sussex Public 
Involvement.
Telefone: 01903 708411

DIRETÓRIO DE 
CUIDADOS DE SAÚDE
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DURANTE A COVID-19 O NHS SEGUE 
ABERTO E PODE AJUDÁ-LO(A) COM AS 
NECESSIDADES DE CUIDADOS DE SAÚDE.  

Este guia foi produzido pela Sussex NHS 
Commissioners para o apoiá-lo(a) no 
acesso aos serviços do NHS, continuamos 
aqui para ajudá-lo(a) durante a Covid-19, 
com informação útil que explica como 
aceder aos serviços de uma forma 
diferente e segura.  

Este guia também está disponível em 
diferentes idiomas e na linguagem de 
sinais britânica (BSL), mediante solicitação.

ACESSO AOS 
SERVIÇOS DO 
NHS DURANTE A 
COVID-19


