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Orientações para as visitas
INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA

Serviço de Psiquiatria e Saúde 
Mental do Adulto 

Durante a visita não é permitido o uso de telemóvel

Sempre que necessitar de alguma informação, ou 
tiver alguma dúvida, não hesite em esclarecer 

durante a visita

Serviço de Psiquiatria 
Localização: Piso 2, Torre Amadora 
Contacto: 214 348 270 
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HORÁRIO DE VISITA
TODOS OS DIAS DAS: 16H30 ÀS 19H00
PERMITE-SE UMA VISITA DE CADA VEZ.

As vistas devem decorrer nas zonas sociais (refeitório, sala de visitas 
e pátio).

Não é permitido trazer tabaco, é proibido fumar no Hospital ao abrigo da 
Lei no 109/2015 de 26 de Agosto

Não é permitido trazer tabaco, nem cigarros eletrónicos ou tabaco de 
enrolar.

É permitido trazer poucos alimentos para serem consumidos apenas na 
hora da visita, devendo ser mostrados previamente ao/à enfermeiro/a.

É permitido trazer pijama, roupa interior (cueca, soutien sem aro, meias, 
roupão sem atilho ou cinto, chinelos, próteses e ortóteses (ex. óculos, 
próteses dentarias, ...), embora o Serviço não se responsabilize.

É permitido trazer artigos de higiene pessoal (sabonete, gel de banho, 
shampoo, desodorizante, escovas de dentes, pasta dentífrica e pente).

Os produtos de higiene pessoal têm de estar em embalagens de plástico 
e não podem conter álcool na sua composição.

É permitido o uso de maquina de barbear, mas terá de ser entregue ao/à 
Auxiliar e guardado no espolio do utente.

NÃO É PERMITIDO NA VISITA:

Não são permitidas visitas nos quartos (exceto no caso de doentes 
acamados).

Não são permitidas bebidas alcoólicas, bebidas energéticas e café.

Não é permitida a permanência de alimentos na Unidade 
do/da doente.

Não são permitidas substancias ilícitas como cannabis (haxixe, 
charos, marijuana, erva, chamon....), ou quaisquer outras. A entrega 
de substancias ilícitas no Internamento é crime e as autoridades 
são avisadas.

No Internamento serão realizadas análises regulares para 
monitorização de consumos de substancias ilícitas e/ou álcool.

No caso de haver analises positivas de substancias ilícitas e/ou 
álcool, as vistas do utente podem ser imediatamente suspensas.

Não é permitido entregar medicamentos diretamente ao/à utente. 
Devem contatar a Equipa de Enfermagem.

Não é permitido o uso de roupa de uso diário (com exceção dos 
utentes que frequentam o Hospital de Dia).

Não é permitido o uso de objetos de valor (telemóveis, equipamentos 
eletrónicos, auscultadores, leitores de música, Tablet, computa- 
dores e carregadores).

O serviço não se responsabiliza por qualquer objeto de valor

Não é permitido trazer objetos cortantes (facas, canivetes, tesouras, 
corta unhas, limas, x-ato pinças, pentes afiados, ganchos, latas, 
frascos, garrafas de vidro e sprays ou outros objetos potencialmente 
perigosos.


