
ServiçoSocial 
do Centro Hospitalar 

Médio Ave, EPE

Os princípios de Justiça Social 
e o respeito pelos Direitos Humanos 

presidem sempre a atuação 
dos Assistentes Sociais

Solicite ao seu médico e/ou enfermeiro a pre-
sença do Serviço Social.

Poderá ainda deslocar-se aos gabinetes de 
Serviço Social por iniciativa própria, ou solici-
tar a algum familiar que o faça.

Como contactar 
o Serviço Social?

Internamento

Ambulatório Serviço de 
Urgência

Unidade de Famalicão
Piso 0
Tel: 252 300 800 | ext 2428 / 2361

Unidade de Santo Tirso
Piso 1 e no Serviço de Psiquiatria
Tel: 252 830 700 
Ext  3311 / 3317 / 3805

Ambos em funcionamento 
no seguinte horário:
das 9h às 16h em dias úteis
(encerra entre as 13h e as 14h para almoço)

Local e Horário 
de Atendimento
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Valores
Funções e Intervenção do 
Assistente Social

-
-

-
-

-

Respeito  pela 
dignidade da 

pessoa humana

Respeito  
pela liberdade 

individual e 
exercício da 
cidadania

Desenvolvimento 
da solidariedade, 

equidade e 
justiça social

Missão
O Serviço Social intervém e assume um papel 
preponderante na identificação de situações de 
vulnerabilidade e/ou risco social, junto dos doen-
tes e famílias em situação de doença em articula-
ção e parceria com outros profissionais de saúde.

Atua nos aspetos psicossociais associados à do- 
      

reabilitação e reintegração social no pós alta hospi- 

    Acompanhar o doente, a sua família e outros 
membros da rede pessoal de suporte, com 
vista a promover a autonomia e o bem-estar 
da população;

    Apoiar os serviços de internamento, urgên
cia e ambulatório, realizando-se visitas domi
ciliárias quando necessário;

     Acompanhar a programação das altas hos
pitalares, de forma a proporcionar uma ade
quada reintegração na comunidade;

    Contribuir para ações de humanização, qua
lidade e eficiência na prestação de cuidados 
do CHMA, E.P.E;

  Promover o apoio psicossocial do utente, 
estabelecendo, a articulação com as redes 
primárias, secundárias e rede social dos indiví-
duos/famílias.

É sempre desenvolvida, apoiada nas redes 
sociais, considerando o sujeito e as suas 
vivências com a família, com os profissionais e 
com as instituições locais.

O Serviço Social desempenha ainda funções:

ença que possam dificultar o seu processo de cura,

talar, de forma a promover a mudança social e re-
solução de problemas nas relações humanas para 
a promoção do bem-estar.

Comissão de Ética

Núcleo Hospitalar de Apoio 
à Criança e Jovem em Risco

Unidades coordenadoras funcionais, 
na vertente da saúde da Mulher, Materna 

e Neonatal, e na vertente da saúde 
da Criança e do Adolescente

Comissão Alargada da CPCJ

Equipa de Gestão de Altas

Equipa de Prevenção de Violência em Adultos

Gabinete do Cidadão (Unidade de Santo Tirso)

O Serviço Social representa o CHMA E.P.E 
nas Redes Sociais do Concelho 

de V. N. Famalicão, Santo Tirso e Trofa

Equipa Intra Hospitalar de Cuidados Paliativos

Grupo de Acompanhamento do Sistema
de Atribuição de Produtos de Apoio


