
OBJETIVOS DO GUIA

ESTRUTURA

O Guia de Acolhimento do Internamento de 

Psiquiatria, tem como objetivo acolher os doentes 

e os seus familiares e dar a conhecer a estrutura e 

o funcionamento do Serviço.

- 12 camas

- Sala de Refeições

- Sala Ocupacional

- Espaço de Fumo

- Gabinetes

- Instalações Sanitárias 

 

GUIA DE 

ACOLHIMENTO
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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
 

INTERNAMENTO DE PSIQUIATRIA



VISITAS

REFEIÇÕES

As visitas são recebidas na Sala de Refeições.

São permitidas duas visitas por doente, no 

seguinte horário:

14:00h - 16:00h

18:00h - 19:00h

 São permitidas visitas aos doentes a maiores de 

12 anos.

Pequeno-almoço - 9:00h – 10:00h 

Almoço – 12:30h-13:00h 

Lanche – 16:00h - 16:30h

Jantar- 19:00h – 19.30h 

Ceia – 21:30h- 22:00h 

Nota:

SABIA QUE...

Não é permitido captar imagens, tirar 

fotografias ou vídeos, sem autorização.

É permitido fumar, mas  só no local reservado. 

O tabaco e o isqueiro são guardados pela equipa 

de enfermagem. 

CHAMADAS TELEFÓNICAS

INFORMAÇÕES CLÍNICAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

É permitido fazer, e receber, uma chamada por dia 

entre as 11:00h -12:00h ou entre as 17:00h -18:00h.

 

Podem ser solicitadas ao médico assistente e à 

equipa de enfermagem. 

Não são dadas informações via telefone.
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Dê conhecimento à equipa da medicação que toma 

habitualmente no domicilio. 

Não pode ter medicamentos em seu poder. 

Na admissão, todos os objetos de valor são 

entregues aos familiares ou é realizado inventário.

O Serviço não se responsabiliza por objetos que 

estejam na posse do doente. 

É permitido trazer alimentos ao Sábado. Os  

alimentos vindos do exterior tem de ser consumidos 

durante a visita. 

Não são permitidos telemóveis, computadores, 

lâminas de barbear, corta-unhas, canivetes, 

tesouras, cintos e isqueiros. 

 Em qualquer momento podem ser retirados 

objetos considerados perigosos. 

Nota:


