
GUIA DO UTENTE

Unidade de Cuidados de
Saúde Personalizados

(Centro de Saúde de Beja)

Consultas de Medicina Familiar

Os profissionais de saúde têm diariamente no seu 

horário períodos destinados às seguintes consultas:

Consulta do Dia: para atendimento de problemas 

agudos de saúde no próprio dia e segundo as vagas 

existentes.

.

Consulta programada: destina-se a vigilância e 

promoção de saúde, prevenção de doença e 

seguimento de doença crónica.

Estas consultas são precedidas de consulta de 

enfermagem, pelo que deve comparecer 30 minutos 

antes da hora marcada.

Consulta Domiciliária: pode ser marcada pelo 

médico de família, enfermeira ou familiares do 

doente.

Atendimento de Enfermagem: apoio à consulta 

médica, vacinação e tratamentos.

Consulta de Nutrição: terá de ser referenciado pelo 

médico de família.

Consulta do Pé Diabético: terá de ser referenciado 

pelo médico de família ou enfermeiro.

Consulta de Recurso: consulta feita no próprio dia, 

por iniciativa do utente. 

Destina-se a utentes inscritos na UCSP, estudantes 

ou que estejam deslocados em trabalho por períodos 

longos (>3 meses). 

Não se destina a renovação de receituário crónico, 

mostrar exames ou vigilância de doença crónica

QUE SERVIÇOS PRESTAMOS?
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SEDE ULSBA:

www.ulsba.min-saude.pt

Rua Dr. António Fernando Covas Lima 
7801-849 Beja, Portugal

Tel: (+351) 284 310 200 . Fax: (+351) 284 322 747
 

CENTRO DE SAÚDE DE BEJA 1
Rua Dr. José Patrocínio Dias 

7800-053 Beja, Portugal
Tel: (+351) 284 313 420 . Fax: (+351) 284 321 860



Horário de funcionamento

8h - 20 h (dias úteis, fins-de-semana e feriados)

Consulta de Recurso

Dias úteis: 14h às 20h

Feriados e fins-de-semana: 8h às 20h

HORÁRIO DA UNIDADE DE 

CUIDADOS DE SAÚDE 

PERSONALIZADOS - UCSP

MARCAÇÃO DE CONSULTAS

A consulta pode ser programada pelo seu médico, 

enfermeiro de equipa ou marcada por si. 

Como?

- presencialmente, dirigindo-se ao balcão 

administrativo na UCSP durante o seu horário de 

funcionamento;

- por telefone, ligando para o n.º 284 313 420;

- via internet, através do e-agenda no Portal do 

Utente (https://servicos.min-saude.pt/utente/).

Durante o período de encerramento da UCSP, nos 

dias úteis, fins-de-semana e feriados após as 20 

horas, os utentes podem recorrer ao Hospital de 

Beja em situações urgentes.

O QUE FAZER QUANDO A UCSP

ESTÁ FECHADA?

Fazer o seu pedido no secretariado clínico/posto 

administrativo.

- Só serão prescritos medicamentos crónicos que 

constem do processo clínico;

- Toda a medicação passada ou alterada noutras 

consultas (hospitalares ou particulares) terá de ser 

acompanhada de informação clínica e avaliada pelo 

seu médico de família. 

ATENÇÃO

RENOVAÇÃO DA MEDICAÇÃO

CRÓNICA

OBSERVAÇÕES

- A prescrição de exames é da exclusiva decisão e 

responsabilidade do médico de família;

- Qualquer atestado de saúde, declaração ou 

relatório implica marcação de consulta 

programada;

- Não se fazem transcrições de exames pedidos por 

médicos particulares, Hospitais, Seguradoras ou 

Medicina do Trabalho. A decisão do seu pedido será 

com base clínica do médico de família.

Saúde Materna

Consulta de acompanhamento da gravidez e        

pós-parto.

Consulta de Planeamento Familiar

É uma consulta destinada a promover a vivencia da 

sexualidade de forma segura e de uma gravidez 

desejada, bem como realizar o rastreio do cancro 

ginecológico. Esta consulta destina-se não só a 

mulheres mas também a casais.

Consulta de Adultos

É uma consulta destinada a vigilância, manutenção 

e promoção da saúde do adulto, acompanhamento 

dos doentes crónicos e prestação de cuidados em 

situação de doença aguda.

Consulta de Saúde Infantil e Juvenil

É uma consulta destinada à vigilância, manutenção 

e promoção da saúde da criança e do jovem dos 0 aos 

18 anos.

Consultas Domiciliárias

Consultas programadas aos doentes com 

dependência física e funcional que necessitem 

cuidados médicos e de enfermagem e não possam 

deslocar-se à UCSP. 

CONSULTAS MÉDICAS 

Lembre-se de trazer sempre o seu 

cartão de utente ou cartão de cidadão!

Se possível, não falte às 

consultas sem avisar 

previamente!


