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COMUNICAÇÃO AOS UTENTES 
 

Caros Utentes do Alentejo Litoral,  

A partir de 16 de março de 2020, vão ser efetuadas consultas dentro de algumas limitações, devido às circunstâncias 

atuais, relativas à pandemia do COVID-19: 

• Serão realizadas consultas de doença aguda; 

• Deixará de haver consultas pré-marcadas, exceto em casos selecionados, em que os médicos de família achem 

conveniente; 

• Deixará de haver consultas de planeamento familiar 

• Deixará de haver consultas de controlo de diabetes ou hipertensão, de rotina 

• Consultas de saúde infantil – mantêm-se todas as consultas previstas no plano de saúde infantil, até 1 ano de 

idade e toda a vacinação prevista no Plano Nacional de Vacinação. 

• Consultas de saúde materna - mantém-se a primeira consulta no 1.º trimestre e posteriormente uma consulta 

por trimestre de gravidez (2.º e 3.º trimestre). 

• Os Administrativos apenas irão receber em mão exames que sejam acompanhados de autorização médica - 

Todos os pedidos de receituário ou entrega de resultados de análises/exames deverão ser enviados, sempre 

que possível, por email (deverão indicar todos os medicamentos de que necessitam e quantas embalagens) 

• Poderá entrar em contacto com o seu Centro de Saúde através de: 

Centro de Saúde/Extensão Telefones Email 

Alcácer do Sal 265 610 500 ULSLA.CSAlcacer@ulsla.min-saude.pt 

Grândola 269 450 200 / 269 450 210 ULSLA.CSGrandola@ulsla.min-saude.pt 

Odemira 283 320 130 ULSLA.CSOdemira@ulsla.min-saude.pt 

Santiago do Cacém 269 750 308 / 269 750 290 ULSLA.CSSantiago@ulsla.min-saude.pt 

Santo André 269 708 450 / 269 708 453 ULSLA.CSSantiago@ulsla.min-saude.pt 

Sines 269 870 440 / 269 870 445 ULSLA.CSSines@ulsla.min-saude.pt 
 

• Continuação de baixas serão entregues no secretariado e não em consulta presencial. 

Recomenda-se aos Utentes que só venham ao Centro de Saúde por motivos inadiáveis. 
Caso tenham sintomas respiratórios (tosse, febre, dificuldade respiratória) 

e tenham estado em contacto com caso provável ou confirmado, 
 deverão ligar primeiro para a Saúde 24 (808 24 24 24). 

Obrigado pela sua compreensão e colaboração. 
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