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HORÁRIO DA USF ANTA 

 

 

08:00 – 20:00 horas 

2ª a 6ª feira 

 
 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Carteira Básica de Serviços 

 

 

A USF Anta, oferece os seguintes serviços: 

 

 Atendimento e encaminhamento pelo secretariado clínico; 

 Consultas de Vigilância, promoção da saúde e prevenção da 

doença nas diversas fases da vida: 

 
o Saúde Infantil e Juvenil, 

o Saúde da mulher (consultas de planeamento familiar, pré-

concecional, saúde materna, revisão do puerpério, rastreio 

do cancro da mama e cancro do colo do útero), 

o Saúde do adulto e do idoso. 

 
 Consulta de doenças agudas; 

 Consulta de doenças crónicas (diabetes, hipertensão e 

hipocoagulação); 

 Consultas de enfermagem e médicas no domicílio; 

 Consulta de enfermagem programada/não programada. 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Serviços Mínimos 

 

Em caso de ausência do Médico/Enfermeiro da Família, ficam assegurados os 

seguintes serviços mínimos, em regime de intersubstituição: 

 

- Atendimento de situações agudas médicas e/ou enfermagem; 

- Renovação de CIT (Certificado de Incapacidade Temporária – Baixas); 

- Renovação de receituário crónico; 

- Contraceção de Emergência; 

- Primeira Consulta de Grávida; 

- Consulta de Revisão de Puerpério; 

- Consulta de Enfermagem para realização de Diagnóstico Precoce 

 (Teste do  Pézinho); 

- Primeira consulta na vida do recém-nascido, consulta do primeiro mês de vida; 

- Visitas Domiciliárias, em situação de Doença Aguda; 

- Vacinação; 

- Consulta de Hipocoagulação. 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Marcação de Consultas 

 

Na USF Anta, tem possibilidade de marcar uma consulta em todo o seu horário de 

funcionamento, podendo a consulta ser agendada no seguinte horário, de modo a 

cumprir o horário de funcionamento da USF: 

 

 

Dias úteis: das 08:00h às 19:45h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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A USF Anta disponibiliza as seguintes consultas: 

 

 

Consulta Programada – Saúde de Adultos, Saúde Infantil, Saúde 

Materna, Planeamento Familiar/Rastreio Oncológico, Hipertensão, 

Diabetes e Hipocoagulação; 

 

Consulta aberta (no próprio dia) – doença aguda; 

 

Consulta Programada em 15 dias úteis, por iniciativa do utente – 

para resolução de situações que não requerem consulta no próprio dia, 

mas necessitam de brevidade, de acordo com os TMRG (portaria 

153/2017, de 04/05); 

 

Visitação domiciliária – segundo critérios definidos: 

- Situação de dependência, num raio de 4 km; 

- Doença crónica incapacitante e sua agudização (AVC, doença 

neurológica, doente terminal); 

- Doença temporária com critérios de dependência física (após 

internamento); 

- Dificuldade de deslocação - condição física diminuída, habitação com 

dificuldade de acessos. 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Atendimento Médico / Enfermagem no próprio dia 

 

 

Destina-se a utentes que se encontrem numa das seguintes condições: 

 

a) Sempre que tenha uma doença nova com carácter de urgência, ou 

agudização de doença crónica, causadoras de sofrimento ou 

preocupação e relativamente às quais julgue necessitar, para o 

respetivo tratamento/controle, de ajuda médica/enfermagem no próprio 

dia; 

 

b) Sempre que esteja a faltar ao trabalho por doença aguda e necessite de 

documento/atestado médico justificativo da incapacidade. 

 
 

Esta consulta será, sempre que possível, garantida pelo seu médico/enfermeiro de 

Família ou por outro médico/enfermeiro que o substitua. 

 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Tempo de espera da consulta após hora marcada 

 

 

 

Caro utente, 

 

Tentaremos que seja atendido na hora marcada. 

No entanto, a natureza do trabalho clinico, nem sempre o permite. 

Se o tempo de espera da sua consulta, após a hora marcada, for superior a 20 

minutos, por favor, solicite informações no balcão de atendimento administrativo. 

 

 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Atendimento Telefónico 

 

 

Na USF Anta, disponibilizamos atendimento telefónico durante todo o seu período 

de funcionamento, das 08:00h às 20:00h de 2ª a 6ª feira, para marcar consultas, 

pedir informações e resolver outros assuntos administrativos/clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Sistema de marcação de consultas 

 

 

Caro utente, 

 

Na USF Anta, dispõe das seguintes formas para proceder à marcação das suas 

consultas médicas e de enfermagem: 

 

 Presencialmente; 

 Telefonicamente; 

 Correio electrónico; 

(usf.anta@arsnorte.min-saude.pt) 

 Através do Portal de Saúde, serviço E-agenda 

(http://www.min-saude.pt/portal/conteudos/servicos+online/eagenda.htm). 

 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Atendimento personalizado 

 

 

Na USF Anta, existe: 

 

A possibilidade de ter um contato personalizado e com privacidade, com o 

Coordenador ou em quem ele delegar, para apresentar as suas sugestões ou 

reclamações. 

 

O atendimento ao utente carece de marcação prévia, à 3ª feira, das 17:00 às 

20:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Renovação de Receituário Crónico 

 

 

Os pedidos de renovação de receituário crónico devem ser feitos pelo utente ou 

seu representante, diretamente em caixa própria à entrada da USF ou junto do 

balcão de atendimento administrativo, e ter como suporte a Guia  de Renovação 

de Medicação Prolongada, emitida pelo Médico de Família, durante a consulta. 

 
O pedido de receituário, pode ainda ser efetuado pelo portal da saúde, através do 

E-Agenda ou correio electrónico. 

 
O Médico tem o direito de recusar pedidos de receitas de fármacos que não 

constem dos registos informáticos do utente em questão. 

 
O levantamento das receitas deverá ser efetuado após 72 horas. 

 
Os documentos que não tenham sido levantados até 3 semanas após o pedido, 

serão eliminados. 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Caro utente, 

 

A USF Anta, possibilita aos seus utentes a consulta de diversos documentos, tais 

como: 

   

 Relatório de Atividades; 

 Plano de Ação; 

 Carta de Qualidade. 

 

Se o pretender deve solicita-lo no balcão de atendimento do secretariado. 

 

 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Circuito do Utente 

 

 

Procedimento que deve seguir para aceder aos nossos serviços: 

 

1. Agendamento: todos os serviços devem ser marcados previamente. A 

exceção é a Consulta Aberta (marcada no próprio dia). 

2. Confirmação da presença: chegue à USF, antes da hora marcada e 

confirme a sua presença na secretaria. 

3. Sala de espera: após a confirmação da presença, deve aguardar na sala 

de espera indicada pelo Secretário Clínico – a chamada será feita por 

ordem de marcação ou urgência da situação clínica. 

4. Validação de documentos e eventual agendamento da consulta seguinte: 

após a consulta, pode ter de dirigir-se à secretaria, para validar os 

documentos emitidos. 

5. Desmarcação de consultas: quando não puder comparecer a uma 

consulta médica ou de enfermagem, tem o dever de anular a marcação, 

com a máxima antecedência possível. 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Visitação Domiciliária 

 

 

A USF Anta disponibiliza a realização de Visita Domiciliária Médica e/ou de 

Enfermagem aos seus utentes, desde que cumpram em simultâneo os seguintes 

critérios: 

 Resida dentro da área geográfica da USF Anta, ou num raio que dista 

até 3km da mesma; 

 Esteja em situação de dependência ou cujo estado de saúde, 

comprovadamente, não permita a deslocação à USF. 

 

Estas consultas podem ter carácter preventivo ou de doença aguda. 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Mudança de Equipa de Saúde dentro da USF 

 

 

A USF Anta, assegura a qualquer cidadão inscrito, a possibilidade de mudar de 

Equipa, desde que demonstre essa intenção por escrito e existam condições de 

integrá-lo no ficheiro de outra Equipa da sua escolha. 

 

Para tal, o utente deve preencher impresso próprio, fornecido pelo secretariado clínico. 

 

Posteriormente, será contatado pelo secretariado clínico, que lhe comunicará a 

decisão tomada pela USF. 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Formação 

 

 

A USF Anta, participa no Ensino Médico e de Enfermagem, podendo ter Médicos e 

Enfermeiros em Formação. 

 

A sua colaboração será livre e voluntária, qualquer objeção deve ser comunicada ao 

Secretariado Clínico. 

 

Agradecemos-lhe o seu contributo nesta atividade. 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Gabinete do Cidadão 

 

Centro de Saúde de Arcozelo / Boa Nova – Unidade de Arcozelo 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

2ª a 6ª feira, das 9h às 17h 

* 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

2ª e 4ª FEIRA, das 9h ÀS 12:30h 

 

Local: Av.ª da Igreja, n.º 311 

4410 – 411 Arcozelo 

 

Telefone Geral: 22 7300830 

Email: direccao@csarcozelo.min-saude.pt 

Website: //www.portaldasaude.pt 

 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Confirmação da Presença 

 

 

O Utente deverá chegar à USF Anta cerca de 15 minutos antes da hora marcada, para 

poder confirmar atempadamente a sua presença na Secretaria. 

 

No caso das consultas de vigilância, que englobam também uma consulta prévia de 

enfermagem (Saúde Infantil, Saúde Materna, Diabetes, Hipertensão, Rastreio 

Oncológico/Planeamento Familiar), o Utente deverá chegar com antecedência de 

cerca de 30 minutos, pois a consulta da enfermagem é iniciada 20 minutos antes da 

consulta médica agendada. 

 

Não será necessária, nem útil a chegada com maior antecedência. No entanto, 

sempre que um Utente chegue atrasado, mais do que 10 minutos à USF Anta, 

poderão o Médico ou Enfermeiro recusar a realização da consulta. 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Garantia de Privacidade 

 

Carta dos direitos e deveres dos doentes: 

 

9. O doente tem direito à privacidade na prestação de todo e qualquer ato 

médico. 

 

A privacidade no atendimento do utente, inicia-se com o respeito mútuo entre os 

profissionais da equipa, que favorece a criação e manutenção das condições para este 

fim, sendo de se evitar as interrupções desnecessárias das consultas médicas e de 

enfermagem, bem como de tratamentos. 

 
As instalações das salas de atendimento, quer de enfermagem, quer consultórios 

médicos, possuem estrutura adequada para permitir o atendimento com privacidade, 

através de portas, janelas com estores e adequado isolamento sonoro. 

 
A manutenção das instalações, deve garantir que estas características físicas sejam 

mantidas e os profissionais devem utilizar adequadamente estes recursos disponíveis. 

 
Cada elemento da equipa, possui um gabinete ou posto próprio, que permite a 

realização do atendimento individualizado com privacidade. Este atendimento deve ser 

sempre prestado, com as portas fechadas e janelas com obstáculo a observação 

externa (cortinas corridas). 

 
No caso do secretariado clinico, os utentes em espera na fila, devem ser incentivados 

a manterem uma distância adequada de modo a garantir a privacidade no 

atendimento. 

A presença de outra pessoa/familiar durante o atendimento, ficará a critério do utente. 

 

A Coordenadora da USF Anta 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Caixa de Sugestões 

Sempre que ache necessário, partilhe connosco as suas ideias, sobre a qualidade dos 

serviços prestados. 

 
Para os profissionais desta USF é importante saber o que pensa. 

 
A USF Anta agradece a sua opinião. 

 

Livro de Reclamações 

Na USF Anta, 

Sempre que queira apresentar a sua reclamação por escrito, deve: 

1. Dirigir-se ao balcão de atendimento administrativo; 

2. Solicitar: 

2.1. Livro de reclamações; 

2.2. Espaço disponível para o fazer. 

3. Escrever a esferográfica, com letra legível, de forma concisa e objetiva; 

4. Deve inserir os elementos relativos à sua identificação: 

4.1. Nome; 

4.2. Morada; 

4.3. Telefone; 

4.4. Bilhete de Identidade/C.C.. 

(Decreto-Lei n.º 156/2005 de 15 de Setembro) 

 
Sempre que, o desejar, poderá manifestar a sua opinião/reclamação diretamente ao 

Coordenador ou a quem o substitua. 

Para tal deverá dirigir-se à secretaria e agendar o seu contato. 

 

A Coordenadora da USF Anta 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Inquérito de Satisfação dos Utentes da USF Anta 

2016 

Como já vem sendo hábito e na perspetiva de melhoria contínua, a USF Anta 
voltou a questionar a satisfação dos seus utentes. 
 
Os questionários foram realizados de forma anónima aos utentes que recorreram 
à Unidade de Saúde entre os dias 14 a 18 de Novembro de 2016. 
 
O inquérito consistia na avaliação dos seguintes parâmetros:  
 

1. Satisfação com os cuidados médicos; 
2. Satisfação com os cuidados não médicos – enfermagem e 

secretariado clinico; 
3. Satisfação com a organização dos cuidados - serviços e 

acessibilidade; 
4. Satisfação com a qualidade das instalações; 
5. Indicadores de satisfação global – satisfação de necessidades 

especiais, recomendações e razões para não mudar. 
 

Foram respondidos 638 questionários, 5% da população. 
 
Os resultados foram mais uma vez excelentes e enchem-nos de orgulho, 
garantindo que estamos no caminho certo e a dar a resposta adequada às 
necessidades da população que servimos. 
 
Destacamos o facto de que 96,2% dos utentes inquiridos estão manifestamente 
satisfeitos com a USF (resultado Excelente, Muito satisfeito e Satisfeito). 
 
Num contexto económico difícil, a Equipa da USF continuará a trabalhar para 
manter a satisfação dos utentes que nos procuram de modo a garantir a 
excelência na prestação de cuidados de saúde. 
 
Ler mais: http://usfanta.pt 
 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Emissão Atestados 

 

Os Médicos de Família da USF Anta: 

 

a. Não garantem a emissão de cartas de caçador, licenças de uso e porte de 

arma de fogo, cartas de marinheiro, atestados de aptidão para desporto 

federado, ou outros de idêntica natureza; 

 

b. Para a emissão de atestados médicos para a carta de condução os 

candidatos devem ser portadores de informação de aptidão visual de 

oftalmologista ou técnico habilitado (há um impresso explicativo disponível 

no balcão de atendimento administrativo); 

 
 

c. Nos termos da Lei, sempre que exista patologia, incapacidade, risco ou 

medicação que o tornem necessário, o candidato terá de apresentar os 

relatórios com a informação complementar que lhe for pedida; 

 

 
Na consulta aberta, em que é dada prioridade às situações de doença aguda, não 

são passados estes atestados.  

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Alternativas Assistenciais 

 

Informam-se os utentes da USF Anta, que fora do horário de funcionamento da 

mesma, em situação de doença aguda deverão: 

 

- Preferencialmente, telefonar para a linha SAUDE 24, telefone n.º 808242424; 

 

- Dirigir-se: 

 SASU de Espinho (serviço de atendimento a situações urgentes), na rua 37, 

telefone n.º 227334020; 

 SASU dos Carvalhos, na rua Prof. José Marques Queirós Júnior, n.º 71 

Pedroso, telefone n.º 227861010. 

No seguinte horário: 

20h – 23h (dias úteis) 

09h – 19h (sábados, domingos e feriados) 

 

- Poderão ainda dirigir-se ao SERVIÇO DE URGÊNCIA do Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia/Espinho, na rua Conceição Fernandes, 4430 Vila Nova de 

Gaia, telefone n.º 227865100; 

 

- Em caso de emergência (situação de risco de vida aparente) poderão telefonar 

para o 112. 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Leia um livro 

 

Nesta USF tem a possibilidade de pedir um livro para ler, enquanto espera 

pela sua consulta. 

Quando fizer a sua inscrição no secretariado clínico, peça um livro e faça o seu 

registo. 

Agradecemos a sua devolução no fim da leitura. 

 

 

Boa leitura! 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Segunda Opinião 

 

 

A USF Anta dispõe de um procedimento para os utentes que desejem solicitar uma 

segunda opinião médica / enfermagem, interna ou externa. 

 

Para tal devem dirigir-se ao secretariado clinico e preencher o respetivo formulário. 

 

 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Direito ao acesso à Informação Clínica 

 

 

A USF Anta dispõe de um procedimento para os utentes que desejem obter 

informações constantes do seu processo clínico. 

 

Para tal devem dirigir-se ao secretariado clinico e preencher o respetivo formulário. 

 

 

 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 

 

30-04-2018 
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PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

 

 
A Lei nº 67/86 de 26 de Outubro refere no seu Artigo 2º: 

 
“ O tratamento de dados pessoais deve processar-se de forma transparente e no 

estrito respeito pela reserva da vida privada, bem como, pelos direitos, 

liberdades e garantias fundamentais.” 

 

 

 

A USF Anta respeita a Lei e atende à Carta dos Direitos e Deveres dos Utentes, 

cumprindo o seu Código de Ética e adotando regras e procedimentos que 

impedem a consulta, modificação, destruição ou adição de dados por pessoas 

não autorizadas. 

 

 

 

A comunicação de dados para o exterior só poderá ser dada se, de forma 

inequívoca, o titular da informação ou o seu representante legal, a tiver 

requerido, sem que haja prejuízo para terceiros ou esteja em causa uma 

determinação legal, judicial ou uma deliberação da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados. 

 

 

 

 

“Conhecer os seus direitos e deveres 

aumenta a sua capacidade de atuação 

na melhoria dos cuidados e serviços 

de saúde.”                    Portal da Saúde 
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Rua de Passal, n.º 1  4500-056 Anta – Telefone 22 7334060 – Fax 22 7334069 
E-mail: usf_anta@csespinho.min-saude.pt 

 

COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE 
da ARS Norte 

 

 

Sabia que existe um órgão da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), da qual faz 

parte a USF Anta, designado de Comissão de Ética para a Saúde (CES) que garante apoio técnico-

consultivo, multidisciplinar e independente, que procede à análise, reflexão e divulgação de questões 

éticas e ético-jurídicas de âmbito assistencial e de investigação clínica? 

A sua atividade rege-se pelo Decreto-Lei nº97/95, de 10 de maio e pelo seu Regulamento Interno.  

 

Princípios: 

 

- O respeito pela dignidade humana; 

- A integridade pessoal; 

- A justiça e a equidade; 

- A liberdade e a autonomia; 

- A responsabilidade; 

- O bem comum. 

 

Quem pode solicitar um parecer à CES? 

- Os órgãos de gestão e direção da ARSN IP 

- Qualquer profissional de saúde 

- Os utentes ou seus representantes 

 

Para submeter questões à CES, pode contactar a 

USF Anta ou então diretamente para: 

- Comissão de Ética para a Saúde da ARSN 

  Rua de Santa Catarina,1288 

  4000-447 Porto 

ou eletronicamente, através de: 

etica@arsnorte.min-saude.pt 

 

 

Competências: 

 

- Defender a dignidade e integridade humanas 

em questões relativas ao utente e à prática 

clínica; 

- Emitir, por sua iniciativa ou solicitação, 

pareceres sobre questões éticas no 

domínio de atividades em saúde; 

- Zelar pelo cumprimento de padrões éticos 

no acesso aos cuidados, ao diagnóstico e 

ao tratamento; 

- Salvaguardar o respeito pela confi- 

dencialidade, o exercício do consen- 

timento livre e esclarecido dos utentes e o 

direito de objeção de consciência dos 

profissionais de saúde; 

- Pronunciar-se sobre protocolos de 

investigação clínica. 
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AVISO 

 

 

Caros utentes a equipa da USF Anta reúne: 

 

 4ª feira, das 14h às 15h 

 6ª feira, das 13:30h às 14h 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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AVISO 

 

 

Caros utentes a equipa da USF Anta reúne: 

 

 4ª feira, das 14h às 15h 

 6ª feira, das 13:30h às 14h 

 

 

 

A Coordenadora da USF Anta 

 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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Caro Utente, 

 

Por favor aguarde na Sala de Espera. 

Antes de entrar no consultório, tenha o cuidado de 

desligar o telemóvel. 

 

Obrigada 

 
 

A Coordenadora da USF Anta 

___________________ 

Dra. Isabel Breda 
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