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Agora também à distância de alguns click’s, aliando a tecnologia aos cuidados de saúde, com o 

cartão SMP pode solicitar o serviço de assistência médica domiciliária em qualquer lugar e a 

qualquer hora, através do nosso website, www.smpsaude.pt.

Basta aceder através do seu telemóvel ou computador, tornando assim mais rápido e cómodo os 

pedidos de assistência médica, visualizando e acompanhando em tempo real todo o percurso do 

médico até ao seu domicílio.

De uma forma cómoda, fácil e rápida, o SMP proporciona-lhe um médico no seu domicílio, 24 

horas por dia e 365 dias por ano, evitando assim as deslocações incómodas e as longas horas 

de espera nos hospitais.

Com uma vasta equipa de médicos e enfermeiros em todo o país, com atendimento permanente 

e uma frota de viaturas próprias, garantimos uma resposta e�caz e atempada a qualquer pedido 

de assistência médica.

Serviço Médico Permanente
Novo Serviço Online 

NOVO SERVIÇO ONLINE 

Efetue um pedido de médico ao domicílio via website e acompanhe a sua deslocação.
www.smpsaude.pt



O cuidador é quem cuida da pessoa que tem 
dificuldades para desempenhar as suas 
atividades de vida diária, principalmente o 
idoso. 

As tarefas envolvem o acompanhamento das 
atividades, como o apoio na alimentação, nos 
cuidados de conforto e higiene pessoal, na 
toma da medicação ou outros serviços 
necessários. 
Excluídos estão aqueles para os quais sejam 
requeridos técnicas ou procedimentos identi-
ficados com profissões legalmente estabeleci-
das, particularmente na área da Enfermagem.

Todos nós podemos ser cuidadores informais. 
O cuidador deve reservar algum tempo para si 
e as nossas ajudantes de ação direta podem 
ajudá-lo(a).
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O Serviço Médico Permanente celebrou Protocolo com as seguintes entidades:

Visite o nosso site e consulte os novos Protocolos de especialidades com as seguintes entidades:
- Clínica Reviver, situada em Póvoa do Varzim;
- Portifisio,clínica medicina física e reabilitação de Portimão, situada em Portimão;
- Clínica Marina Lagus, situada em Lagos;
- Clínica Dentária Doutor Hamia (Centro Médico Dentário Ibérico), situada em Lagos;
- Upcare- Medical Center, situada em Aveiro;
- Acinorev- Clínica Médica, situada em Lagos;
- R.A.- Radiologia de Albufeira, situada em Albufeira;
- Oralmed- Clínica Médica Dentária, situada em Esposende e na Póvoa do Varzim;
- Clínica OurClinic, situada em Viseu;
- IPR- Oftalmologistas e Associados, situada em Lisboa;
- Moduslab- centro de análise, situada em Faro.
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