
Médicos Assistentes



MÉDICOS ASSISTENTES

n  Melhor acessibilidade;

n  Maior rapidez no atendimento;
 
n  Disponibilidade;

n Acompanhamento com uma res-
posta clínica adequada.

A relação médico-paciente pauta-
-se pela confiança mútua e, da parte 
do médico, por preocupações bene-
ficentes, não maleficentes, justiça e 
respeito à autonomia do doente, pre-
sentes em cada atendimento.

O Médico Assistente 
caracteriza-se por: 

n  Ser normalmente o primeiro ponto 
de contato médico com o sistema 
de saúde, lidando com todos os 
problemas de saúde, independen-
temente da idade, sexo ou qual-
quer outra característica.

n  Desenvolver uma abordagem cen-
trada na pessoa, orientada para o 
indíviduo, família e comunidade.

n  Ter um processo de consulta singular 
em que se estabelece uma relação ao 
longo do tempo, através de uma co-
municação médico/paciente efetiva.

Temos ideias, temos planos e te-
mos uma estratégia, pelo que esta-
mos dispostos a trabalhar, acreditan-
do nela e estando motivados para 
fazer mais e melhor.

A segurança e o rigor do diagnósti-
co é potenciada quanto mais antigo e 
constante for o seu conhecimento do 
doente e a do seu ambiente familiar, 
profissional e social. 

É o especialista que se consulta para 
os problemas de saúde do dia a dia, 
confiantemente.

E é ele que envia o doente, quando 
necessário, para um especialista, ou 
para um Serviço de Urgência.

Terminado o episódio que justifi-
cou o recurso ao médico especialista 
ou ao Hospital, a pessoa regressa aos 
cuidados do seu Médico Assistente, 
que continua a atendê-lo ao longo 
da sua vida.

Para ter o seu Médico Assistente 
basta ser beneficiário ou utente. 

Caso não se enquadre em nenhu-
ma destas situações, poderá também 
aceder na qualidade de utente priva-
do.

 
A Rede Plano SAMS tem disponíveis 

280 Médicos Assistentes distribuídos 
a nível nacional, para que possa esco-
lher livremente e com toda a comodi-
dade o seu médico, de acordo com a 
sua necessidade. 

Vantagens ao ter o seu 
Médico Assistente: 

n  Beneficia de um atendimento perso-
nalizado;

O Médico Assistente é um especialista  
em Medicina Geral e Familiar ou em Medicina 
Interna que funciona como um médico pessoal, 
acompanhando e aconselhando os utentes 
pessoalmente.

A especialidade de Medicina Geral e Familiar, 
antigo "médico de cabeceira" é a mais global  
de todas as especialidades médicas, assumindo 
um papel importante na prevenção da doença, 
na promoção da saúde, no diagnóstico  
e no tratamento.

O Médico Assistente é o centro e o eixo  
de um sistema de saúde.


