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Guia geral

Acolhimento ao utente

TRANSPORTES PÚBLICOS:

Gabinete do Utente
Localização: Pavilhão A, rés-do-chão
Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira das 09h00 às 17h00
Telefone: 226192491
Atendimento: Assistente Social
Este gabinete tem como objectivos:
Informar os utentes dos seus direitos e deveres.
Receber as suas reclamações e sugestões sobre o funcionamento dos serviços,
atendimento, higiene das instalações, cumprimento de horários dos técnicos, etc.
Receber e orientar os requerimentos de Declarações Médicas sempre que o
requerente das mesmas não é o próprio utente. Quando é o próprio utente deve
dirigir-se ao Serviço de Doentes - local: Pavilhão da Administração, R/C, 1º balcão à esquerda.
Recolher as opiniões/sugestões colocadas nas Caixas Azuis, existentes em todos
os serviços.
No Gabinete do Utente existe um Livro de Reclamações. Também poderão ser enviadas via
e-mail ou via postal. O Livro de Reclamações está acessível durante as 24 horas do
dia.
Nos dias úteis, o utente poderá aceder ao Livro de Reclamações entre as 09h00 e as
17h00 no Gabinete do Utente.
Fora do horário do GU, o Livro de Reclamações está disponível no Serviço de Intervenção
Intensiva (SII).

AFUA

(Associação de Familiares, Utentes e Amigos do HML)

É uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) formalmente constituída a
4 de Agosto de 1999, criada por um grupo de Técnicos, Familiares, Utentes e Amigos
do Hospital de Magalhães Lemos, de âmbito Nacional. Destina-se a apoiar pessoas
com doença mental e famílias no seu processo de reabilitação, de modo a dignificar e
melhorar a sua qualidade de vida. Sediada no Hospital de Magalhães Lemos, junto ao
Serviço de Reabilitação

Horário de atendimento:
9h00 às 12h30

Tel.: 220138244

E-mail: afua@iol.pt

4ª feira de tarde, atendimento da direcção aos associados
Dispõe de

-

Estruturas Residenciais para utentes
Fóruns sócio ocupacionais
Unidade de Inserção na Vida Activa (UNIVA)
Sala de Lazer

Informações úteis
Hospital de Magalhães Lemos
Rua Professor Álvaro Rodrigues

4149 – 003 Porto

Hospital de Magalhães Lemos
CONTACTOS:
℡ Telefone: 226192400 - Linha azul: 226192491 (Gabinete do Utente)
Fax: 226184084
E-mail: hml@hmlemos.min-saude.pt

O nome atribuído a este Hospital constitui uma homenagem a um dos mais prestigiados
médicos psiquiatras portugueses – Prof. Doutor António Magalhães de Sousa Lemos.
Inaugurado oficialmente em Outubro de 1962, só em Janeiro de 1970 foram

No interior do Hospital pode encontrar:

internados os primeiros doentes, na sequência de um incêndio verificado numa
das enfermarias da “Secção Clínica do Centro de Assistência Psiquiátrica da Zona
Norte”, que funcionava no Hospital do Conde de Ferreira.

Portaria
Localizada na entrada principal do Hospital. Aí poderá obter qualquer orientação relacionada

Foi seu 1º director e grande impulsionador o ilustre psiquiatra Dr. Fernando Pimentel

com o hospital. Tel.: 226192411

das Neves, pioneiro da Psiquiatria de Sector no país.
O Hospital tem por missão a prestação de cuidados de saúde especializados de psi-

Parque de estacionamento

quiatria e de saúde mental à população adulta da área geodemográfica que lhe está atri-

Gratuito e limitado em determinadas zonas. Evitar circular dentro do Hospital.

buída, inscrita nos Centros de Saúde e extensões dos Concelhos de:
. Matosinhos

Telefones

. Porto (excepto Bonfim, Campanhã e Paranhos)

Pode encontrar cabinas públicas em vários pontos do recinto hospitalar.

. Póvoa de Varzim e Vila do Conde

Caixa Multibanco
Disponível no Serviço de Intervenção Intensiva.

É também o Hospital Psiquiátrico público de referência da Região de Saúde do Norte.

Instalações Sanitárias

Apostando claramente na plena integração social dos indivíduos com problemas men-

Pode utilizar as instalações sanitárias destinadas ao público, nos seguintes locais:

tais, desenvolve actividades de ligação com os Centros de Saúde e Hospitais Gerais,

Junto da Barbearia e na Cafetaria da AFUA e no átrio do SII.

bem como de articulação com as estruturas de Segurança Social, entidades públicas
e privadas, com as Autarquias da área assistencial e com os Centros de Emprego,

Restauração

promovendo actualmente várias iniciativas de dinamização de Unidades residenciais e

Cafetaria da AFUA:

de Empresas de Inserção para utentes com dificuldade na retaguarda sociofamiliar e

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 8h00 às 17h00 e aos Domingos e Feriados das

profissional em parceria com a Associação de Familiares, Utentes e Amigos do Hos-

9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Quiosques
No interior da cafetaria da AFUA poderá encontrar quiosques com jornais, revistas e utilidades
e trabalhos efectuados pelos utentes do Serviço de Reabilitação.

pital (AFUA).
O Hospital tem participação activa na formação de técnicos das diferentes áreas profissionais e de diferentes graus de formação, tendo protocolos com diversos estabelecimentos de Ensino Superior.

Lei de Saúde Mental
(Lei n.º 36/98 de 24 de Julho)

Valências
1 - Sem prejuízo do previsto na Lei de Bases da Saúde, o utente dos serviços de saúde
mental tem ainda o direito de:
O Hospital de Magalhães Lemos dispõe dos seguintes serviços de ação clinica:
a) Ser informado, por forma adequada, dos seus direitos, bem como do plano terapêutiServiços de Ambulatório

co proposto e seus efeitos previsíveis;
b) Receber tratamento e proteção, no respeito pela sua individualidade e dignidade;

•

Consulta Externa

c) Decidir receber ou recusar as intervenções diagnósticas e terapêuticas propostas,

•

Hospitalização parcial

salvo quando for caso de internamento compulsivo ou em situações de urgência em que
a não intervenção criaria riscos comprovados para o próprio ou para terceiros;

Serviços de internamento

d) Não ser submetido a electroconvulsivoterapia sem o seu prévio consentimento escrito;

•

Curta duração

•

Agudos

•

Residentes

e) Aceitar ou recusar, nos termos da legislação em vigor, a participação em investigações, ensaios clínicos ou atividades de formação;
f) Usufruir de condições dignas de habitabilidade, higiene, alimentação, segurança, res-

Unidades funcionais de apoio clinico

peito e privacidade em serviços de internamento e estruturas residenciais;
g) Comunicar com o exterior e ser visitado por familiares, amigos e representantes

•

Medicina interna

•

Neurologia

•

Patologia clinica

•

Nutrição, dietética

•

Psicologia clinica

•

Psiquiatria/ psicologia forense

•

Serviço social

escrito, o parecer escrito favorável de dois médicos psiquiatras designados pelo Conse-

•

Serviços farmacêuticos

lho Nacional de Saúde Mental.

•

Electroconvulsivoterapia

3 - Os direitos referidos nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 são exercidos pelos represen-

legais, com as limitações decorrentes do funcionamento dos serviços e da natureza da
doença;
h) Receber justa remuneração pelas atividades e pelos serviços por ele prestados;
i) Receber apoio no exercício dos direitos de reclamação e queixa.
2 - A realização de intervenção psicocirúrgica exige, além do prévio consentimento

tantes legais quando os doentes sejam menores de 14 anos ou não possuam o discernimento necessário para avaliar o sentido e alcance do consentimento.

Direitos e Deveres dos Utentes

Direitos:

Admissão
Os Utentes são admitidos ao Hospital desde que pertençam à área assistencial do hospital

O utente tem direito:

e através de:

•

A ser tratado no respeito pela dignidade humana.

Solicitação dos Centros de Saúde da área assistencial, dirigida à consulta;

•

Ao respeito pelas suas convicções culturais, filosóficas e religiosa

Do serviço de urgência e de outros serviços hospitalares no que respeita a

•

A receber os cuidados apropriados ao seu estado de saúde, no âmbito dos cuidados preventi-

doentes que aí tenham sido assistidos e estejam abrangidos pela área de

vos, curativos, de reabilitação e funcionais.
•

À prestação de cuidados continuados.

•

A ser informado acerca dos serviços de saúde existentes, as suas competências e níveis de

responsabilidade do Hospital.
Solicitação de médicos do setor privado ou convencionado desde que cumpram o definido no item anterior

cuidados.
•

A ser informado sobre a sua situação de saúde.

•

A obter uma segunda opinião sobre a sua situação de saúde.

•

A dar ou recusar o seu consentimento, antes de qualquer acto médico ou participação em

O Hospital não dispõe de Serviço de Urgência. Este serviço é assegurado, única e exclusivamente no Hospital de S. João – Tel.: 225 512 100

investigação ou ensino clínico.

Durante o seu tratamento o utente do Hospital beneficia de cuidados individualizados e

•

À confidencialidade de toda a informação clínica e elementos identificativos que lhe respeitem

especializados, proporcionados por uma equipa de profissionais atenta, disponível e moti-

•

De acesso aos dados registados no seu processo clínico.

vada, que trabalha ininterruptamente em prol do seu bem-estar.

•

À privacidade na prestação de todo e qualquer acto médico.

•

Por si, ou por quem o represente, a apresentar sugestões e reclamações.

No Hospital de Magalhães Lemos privilegia-se o trabalho em equipa multidisciplinar. São
constituídas por médicos psiquiatras, enfermeiros, psicólogos clínicos, técnicos do serviço

Deveres:

social, médico de medicina interna, neurologista, nutricionista/dietista, técnicos de análi-

O utente tem o dever:

ses clínicas e saúde pública, técnicos de farmácia, terapeutas ocupacionais. As equipas são
apoiadas por administrativos e assistentes operacionais. Todos estes técnicos contribuem

•

De zelar pelo seu estado de saúde. Isto significa que deve procurar garantir o

para o seu rápido restabelecimento.

mais completo restabelecimento e também participar na promoção da saúde
e da comunidade em que vive.
•

De fornecer aos profissionais de saúde todas as informações necessárias

Alta

para obtenção de um correcto diagnóstico e adequado tratamento.
•

De respeitar os direitos dos outros utentes.

•

De colaborar com os profissionais de saúde, respeitando as indicações que

•

De respeitar as regras de funcionamento dos serviços de saúde.

•

De utilizar os serviços de saúde de forma apropriada e de colaborar

lhe são recomendadas e, por si, livremente aceites.

ativamente na redução dos gastos desnecessários.

A alta, é um momento importante.
Deverá ser planeada para que haja uma continuidade de tratamento e cuidados, integrando o doente, a família, o Centro de Saúde, o Serviço Social e/ou outros apoios.
Aquando da alta serão facultadas ao doente informações/orientações relativas à medicação a efectuar. Marcar-se-á consulta, se necessário. Antes de sair, o doente deve certificar-se que reuniu todos os seus objectos e documentos.

Consulta Externa
Piscina
No Hospital – Tel.: 226192400
De 2ª a 6ª feira, das 08h00 às 20h00

Os utentes do HML podem frequentar a piscina, no período da manhã, mediante indicação
terapêutica.
O público em geral pode frequentar a piscina durante o período da tarde.
Tel.: 226192444

Pavilhão A – Consulta Externa

Na Unidade de Saúde Mental Comunitária de Vila do Conde
De segunda a sexta-feira das 08h30 às 15h00

•

Visitas

Internamento Parcial

A decisão sobre receber as visitas compete ao doente, salvo no caso em que a
sua situação clinico psiquiátrica não lho permita.
Poderá ser permitido sair para o exterior, sempre dentro do recinto hospitalar,

Serviço de Reabilitação
Tel.: 226192497

acompanhado pelas visitas. Para tal, deve informar-se junto dos enfermeiros de
serviço.
Funciona de 2ª a 6ª feira das 08h00 às 16h00.
Horário das Visitas:

Horário das visitas:
2ª a 6ª feira
2ª a 6ª-feira
das
15h00
às
17h00
e
das
19h30
às 20h30
das 15:00h às 17:00h e das
19:00h
às 20:00h

Neste internamento parcial os utentes são propostos por indicação da equipa terapêutica do serviço de origem, e são admitidos após avaliação.
Dispõe de vários ateliers (carpintaria, cerâmica, pintura, artes dramáticas, etc.), actividades gimnodesportivas (natação, ginástica) e actividades lúdicas.

sábados, domingos
Sábados, edomingos
feriados e feriados,
das 10:30h
às11h30
11:30h
das
15:00h
18:00h.
10h00 às
ee
das
15h00
às às
18h30
Serviço de Psicogeriatria
Serviço de Psicogeriatria
2ª feira a domingo
Diariamente:
das 10:00h às 12:00 e das 15:00h às 18:00h
das 11h00 às 12h00, das 15h00 às 17h00 e das 19h30 às 20h30

Hospital de Dia
Tel.: 226192466

Funciona de 2ª a 6ª feira das 08h00 às 16h30.
É um serviço misto com diversas intervenções psicoterapêuticas, de grupo, familiares,
e individuais.

•

Expressão religiosa
A liberdade religiosa é um princípio e direito fundamental do ser humano. Os
utentes internados têm direito à livre expressão da sua opção religiosa, sempre

Unidade de Cuidados Especiais
Tel.: 226192448

que o solicitem. Ficam salvaguardadas as situações em que estes actos possam
comprometer o estado de saúde do utente.
Existe uma capela que é um espaço neutro e aberto a outros credos, onde pode

Funciona das 08h00 às 15h00.

encontrar livros e textos religiosos. Pode frequentá-la sempre que esta esteja

Neste serviço realizam-se alguns tratamentos específicos em doentes do ambulatório.

aberta (informe-se do horário junto dos enfermeiros de serviço).
Neste local pode assistir à Eucaristia, ao Sábado, às 17h30.

Internamento Completo

Funcionamento dos internamentos:
O utente ao chegar ao serviço é recebido por um enfermeiro que procede à sua admissão,
verifica e informa o utente sobre:
Objetos de valor/dinheiro/cartões multibanco/cortantes e perfurantes

À excepção do internamento de pacientes no Serviço de Intervenção Intensiva (SII),o
internamento completo do utente processa-se preferencialmente de acordo com a
área do Centro de Saúde em que este está inscrito.

Importâncias em dinheiro iguais ou inferiores a €20 podem ficar na enfermaria, à
guarda do próprio ou dos enfermeiros.
Quantias superiores a este montante bem como objetos de metal amarelo, car-

São também exceção o Serviço de Psicogeriatria por se tratar de um serviço especializado na área das demências e o serviço E4 destinado a doentes residentes e difíceis.

tões multibanco e outros serão inventariados e entregues na Tesouraria conforme
disposto em procedimento.
Cortantes e perfurantes ficarão à guarda dos enfermeiros.
Uso de telemóveis
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital (ordem de serviço
1/98), é proibido o uso de telemóveis dentro das Unidades de Internamento pelos
utentes aí internados.
Uso de tabaco
Embora seja expressamente proibido fumar dentro dos hospitais, atendendo às
particularidades das doenças psiquiátricas é permitido fumar na sala que se
encontra destinada a esse fim (“sala de fumo”) e que existe em todos os serviços
de internamento.
Fornecimento de medicação
Os medicamentos aos utentes são administrados pelos enfermeiros e fornecidos
pelos Serviços Farmacêuticos do HML. Toda a medicação que esteja a tomar deve
ser entregue à equipa de enfermagem que fará a sua gestão, mediante a prescrição médica.
Não é permitido trazer substâncias tóxicas para o Hospital.
Alimentação
A alimentação é fornecida pelo serviço, de acordo com as necessidades de cada
utente.
Poderão consumir alimentos ligeiros (iogurtes, bolachas, cereais, fruta), trazidos
por visitas, que deverão ser entregues aos profissionais do serviço.
Não é permitido trazer bebidas alcoólicas para o Hospital.
Pequeno – almoço: 09:00h – 09:30h
Almoço: 12:30h – 13:00h
Lanche: 16:00h
Jantar: 18:30h – 19:00h
Ceia: 21:30h

