Serviços de Saúde disponíveis:
Medicina Física e de Reabilitação

Santa Casa da Misericórdia
de

Exames de Diagnóstico Médico

Vila do Conde

Cirurgia
Internamento em Medicina
Consultas de Especialidade

Medicina Interna

Atendimento Permanente
Medicina Dentária
Laboratório de Análises Clínicas

Protocolos:


Serviço Nacional de Saúde (SNS)



ADSE



Companhias de Seguros Diversas



Entidades Diversas
Para cada tipo de serviço por favor confirmar existência de protocolo

Contactos:
Sede
Morada: Rua Rainha Dona Leonor nº 123 - 4480-247 Vila do Conde
Telefone: 252 249 100

Email: geral@scmvc.pt

Fax: 252 633 251

Site: www.scmvc.pt

Corpo Clínico
Dr. Santos Reis
Dra. Rosa Lemos

Medicina Interna

Missão do Médico Internista

A Medicina Interna é a especialidade hospitalar que analisa o doente adulto

 Analisar, de forma integrada, os problemas de saúde do doente adulto;

com uma visão global e integradora, dando prioridade ao ser humano na

 Guiar o doente na sua complexa trajetória pelo sistema hospitalar atual, diri-

doença.
Cada doente é um todo e, por isso, o especialista de Medicina Interna é o
melhor preparado para oferecer ao doente um atendimento integral, coordenado, quando necessário a intervenção de outras especialidades.

gindo os procedimentos de atuação perante a doença e coordenando a interação com os outros especialistas, necessários para conseguir um diagnóstico e um tratamento adequado;
 Proceder à análise clínica da hospitalização e/ou consulta, onde resume a

história da doença, evolução, exames efetuados e tratamentos a seguir.
 Investigar e, com isso, aprofundar o crescimento médico, colocado ao servi-

ço do doente.
 Atuar segundo compromisso ético, procurando sempre a segurança do doen-

Na Misericórdia de Vila do Conde pode
encontrar um médico de Medicina Interna:


Na Consulta Externa;



No Serviço de Internamento;



No Atendimento Permanente;



Na articulação com os Médicos de Família.

te e não fazendo tratamentos de duvidosa eficácia ou sem perfil de segurança demonstrado;
 Otimizar na gestão do tempo e dos recursos do sistema, poupando o doente

a exames e riscos, obtendo melhor eficácia nos ganhos de saúde.

É o especialista a quem recorrem os restantes médicos, quando o diagnóstico do doente não é evidente, ou quando se trata de um problema
complexo, é o centro, o eixo na avaliação do doente.

