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Registar-se numa clínica geral

Estar registado numa clínica geral irá ajudá-lo a 
receber os cuidados adequados quando o necessitar. 
Qualquer pessoa na Inglaterra pode registar-se e 
receber cuidados de saúde de uma clínica geral — 
sem a necessidade de comprovativo de morada 
nem de estatuto de imigração, documento de 
identifi cação ou de um número de NHS. 

Para saber como se registar, visite nhs.uk/
nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-
surgery
 
Agasalhe-se

O tempo frio pode agravar alguns problemas 
de saúde e até levar a graves complicações, 
especialmente se tiver 65 anos ou mais, ou se tiver 
um problema de saúde crónico.

Agora, mais do que nunca, é importante fi car bem 
mantendo-se agasalhado. Seguem-se algumas das 
principais dicas para os próximos meses:

• Aqueça a sua casa até, pelo menos, uma 
temperatura de 18 °C (65 °F) caso seja 
possível — pode preferir que a sua sala esteja 
ligeiramente mais quente.

• Hidrate-se — beba bastantes bebidas quentes 
e água ao longo do dia. 

• Alimente-se bem — faça refeições quentes e 
nutritivas.

• Mantenha-se ativo — o movimento ajuda a 
garantir que gera calor corporal sufi ciente.

• Vista-se em camadas — vestir várias camadas 
fi nas de roupa irá mantê-lo mais quente do 
que vestir uma camada grossa, uma vez que 
as camadas fi nas não deixam que o ar quente 
saia. 

Poderá ter direito a um subsídio do governo para 
o apoiar nos custos com o aquecimento. Para mais 
informações sobre programas do governo, visite 
simpleenergyadvice.org.uk e 
gov.uk/browse/benefi ts/heating 

Verifi que o seu armário de farmácia

Esteja preparado neste inverno e reabasteça o seu 
armário de farmácia. Pode tratar a maioria das doenças 
ligeiras, como tosse e garganta irritada, em casa 
utilizando medicamentos não sujeitos a receita médica. 

Pode encomendar as suas receitas de medicação 
habitual sem necessitar de se deslocar a um consultório 
de clínica geral ou a uma farmácia utilizando a 
aplicação NHS, nhs.uk/nhs-app, ou acedendo aos 
serviços de clínica geral online  nhs.uk/nhs-services/
gps/using-online-services.

Esteja atento aos outros

Vizinhos com mais idade, amigos e familiares poderão 
necessitar de um apoio adicional durante o inverno. 
Mantenha-se em contacto e certifi que-se de que têm o 
que precisam bem como os medicamentos receitados, 
numa eventualidade de não poderem sair durante 
alguns dias.

Se necessitarem de ajuda durante as férias quando 
a clínica geral ou farmácia está fechada ou quando 
tiverem dúvidas, o NHS 111 pode ajudar. 

Visite o site 111.nhs.uk ou ligue para o 111.

Fique 
bem neste 
inverno
informações e serviços 
para residentes em Barnet,
Camden, Enfi eld, Haringey e 
Islington 



Se você ou uma pessoa próxima estiverem a 
atravessar uma crise de saúde mental, pode ligar 
para a sua linha de apoio de saúde mental local do 
NHS para obter aconselhamento e apoio 24 horas 
por dia. Para informações de contacto, visite:  
northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/getting-
help-in-mental-health-crisis  
 
Aconselhamento para pais e cuidadores

Se estiver preocupado com a saúde física ou 
mental do seu filho neste inverno, pode encontrar 
informações sobre quando e onde procurar um 
profissional de saúde no website do NHS North 
Central London Clinical Commissioning Group: 
northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/covid-19/
staywellthiswinter
 
Melhore a sua imunidade

Ter a vacinação completa contra a COVID-19 e receber a 
vacina da gripe irá ajudá-lo a proteger-se a si e a todos 
“à” sua volta. Fique a par das informações mais recentes 
sobre vacinação em northcentrallondonccg.nhs.uk/
my-health/covid-19

Serviços de Clínica Geral

As consultas de clínica geral noturnas e durante o fim 
de semana estão disponíveis sete dias por semana nos 
centros de clínica geral nos cinco municípios na região 
norte central de Londres: Barnet, Camden, Enfield, 
Haringey e Islington. 

Os nossos centros de clínica geral contam com médicos 
de clínica geral e enfermeiros experientes e oferecem 
avaliação e tratamento para adultos e crianças com 
lesões e doenças ligeiras.

Para saber onde se encontram os nossos centros e 
como marcar uma consulta, visite o nosso website: 
northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
gp-hubs-evening-and-weekend-appointments/   

Cuidados dentários urgentes

Se precisa de tratamento dentário urgente, contacte 
a sua clínica dentária habitual. A sua clínica poderá 
assisti-lo ou encaminhá-lo para um serviço de cuidados 
dentários urgentes.

Caso não tenha um dentista habitual, contacte o NHS 
111 para saber onde poderá obter cuidados urgentes. 

Apoio de saúde mental

Caso se sinta ansioso, deprimido ou com mal-estar, 
contacte a clínica do seu médico de clínica geral para 
iniciar psicoterapia. O seu médico de clínica geral está 
aqui para o ajudar — física e mentalmente — e pode 
encaminhá-lo para o serviço adequado.
 
Pode encontrar aconselhamento especializado e 
dicas práticas para o ajudar a cuidar da sua saúde 
mental e bem-estar no website Every Mind Matters: 
nhs.uk/every-mind-matters  

NHS 111

Em caso de uma doença ou lesão urgente, mas que 
não represente perigo de vida, visite o site 111.nhs.uk 
ou ligue para o 111, chamada gratuita a partir da rede 
móvel e da rede fixa. O serviço está disponível 24 horas 
por dia, sete dias por semana. 

Os operadores com a devida formação irão ajudá-lo 
a receber o atendimento médico necessário quando 
necessitar dele urgentemente e podem transferi-lo para 
profissionais de saúde ou encaminhá-lo para um centro 
de tratamento urgente, serviço de urgência dentária, 
clínica geral, farmácia ou outro serviço local mais 
adequado.

Para lesões ou doenças que representem perigo de 
vida, como um ataque cardíaco ou um AVC, dirija-se às 
urgências (A&E) ou ligue para o 999.

Pergunte ao seu Farmecêutico

O seu farmacêutico pode fornecer-lhe aconselhamento 
cordial e especializado relativamente a medicamentos 
não sujeitos a receita médica para problemas comuns, 
como diarreia, nariz a pingar, tosse dolorosa ou dores 
de cabeça, sem a necessidade de marcação. 

Bem como aviar receitas, os farmacêuticos fornecem 
diversos serviços, incluindo contraceção de emergência 
e artigos relativos “à” “incontinência”.  

Para encontrar um farmacêutico perto de si, visite o site 
nhs.uk/find-a-pharmacy 
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