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CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Enquadramento

1. A  Unidade  Local  de  Saúde  do  Alto  Minho,  E.P.E.,  doravante  abreviadamente
designada  por  ULSAM,  EPE,  tem  por  objetivo  principal  a  prestação  de  cuidados  de
saúde  –  primários,  secundários,  terciários  e  continuados  –  à  população  do  distrito  de
Viana  do  Castelo,  designadamente  aos  beneficiários  do  Serviço  Nacional  de  Saúde  e
aos  beneficiários  dos  subsistemas  de  saúde  ou  entidades  externas  que  com  ele
contratualizem  a prestação  de cuidados  de saúde,  bem como  a todos  os cidadãos  em
geral que a ela recorram;  compete-lhe,  ainda,  assegurar  as atividades  de saúde  pública
e os meios necessários  ao exercício  das competências  da autoridade  de saúde  na área
geográfica  por ela abrangida.

2. As visitas  aos doentes  que  se encontram  hospitalizados  constituem,  por regra,  um forte
contributo  para  a  humanização  de  cuidados  durante  o  período  de  internamento,  pois
permitem  garantir  o  elo  entre  o  doente  e  a  sua  rede  social,  com  impacto  positivo  no
equilíbrio  dos  doentes  e  suas  famílias,  devendo  evitar-se  que  se  transformem  em
momentos  de sobrecarga  física  e emocional,  prejudiciais  à sua plena  recuperação.  

3. A  atual  situação  epidemiológica  e  a  elevada  cobertura  vacinal  contra  a  COVID-19,
assim  como  a  implementação  contínua  e  adequada  das  medidas  de  prevenção  e
controlo  de  infeção,  permitem  respeitar  o  direito  à  visita  e  ao  acompanhamento  dos
utentes  nos serviços  do Serviço  Nacional  de Saúde  (SNS).

4. O Regulamento  de  Visitas  adaptado  à  Pandemia  COVID-19  é  publicado,  divulgado  e
atualizado  sempre  que a situação  o justificar.

Artigo 2.º

Objetivo e Legislação Aplicável

1. Para  assegurar  o  bom  funcionamento  das  visitas  aos  doentes  internados,  este
Regulamento  pretende  estabelecer  os princípios  gerais a aplicar,  em matéria  de visitas,
aos doentes  internados  no:

· Hospital  de Santa  Luzia  em Viana do Castelo,  

· Hospital  Conde  de Bertiandos  em Ponte  de Lima,

· Serviço de Urgência  Básica de Ponte  de Lima,  

· Serviço de Urgência  Básica de Monção,  

· Unidade  de Convalescença  de Ponte  de Lima

· Unidade  de Convalescença  de Valença.

Em conformidade  com os normativos  em vigor,  designadamente  a Lei nº 33/2009  de 14 de
julho – Direito  de Acompanhamento  dos Utentes  dos  Serviços  de Urgência  do SNS,  a Lei
nº 106/2009  de 14 de setembro  – Acompanhamento  Familiar em Internamento  Hospitalar  e
a Orientação  018/2020  da DGS atualizada  a 27/10/2021  – Gravidez  e Parto.

(Versões impressas não assinadas ou não retiradas do QUALITUS, representam cópias não controladas)

Mod.  Q007.3  Jan/2021
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Artigo 3º

Direito a Receber Visitas

1. Todos  os doentes  têm direito a receber  visitas,  de acordo  com o constante  no  presente
Regulamento.  

2. Constituem  exceções:  

a) Quando  se  verifiquem  razões  de  natureza  clínica,  em  que  o  diretor  do  serviço,  o
médico assistente  ou o enfermeiro  chefe  entendam  determinar  restrição  de visitas;

b) Quando  um  doente  se  encontre  em  condições  clínicas  que  não  o  incapacitem  de
tomar  decisões,  podendo  o mesmo  recusar  ter visitas;

c) Quando  seja  determinada  a  aplicação  de  medidas  restritivas  de  visitas  ou  a  sua
suspensão  temporária,  nomeadamente  em situação  de surto  de doença  contagiosa,
mediante  avaliação  da  situação  epidemiológica  local  ou  regional,  em  situações
excecionais  e  devidamente  justificadas,  e  em  articulação  com  a  Autoridade  de
Saúde  Local  (Orientação  038/2020  da  DGS  de  17/12/2020,  COVID-19:
Acompanhantes  e Visitas nas Unidades Hospitalares);  

d) Em qualquer  das anteriores  situações,  o enfermeiro  responsável  de turno  informará
a Receção/Posto  Informativo;

e) Sempre  que  a  visita  presencial  não  for  exequível  o  serviço   facilitará  o  recurso  a
meios de comunicação  à distância/meios  telemáticos  que  garantam  a comunicação
entre  doentes  internados  e  familiares,  de  forma  a  respeitar  os  valores  da
humanização  da prestação  de cuidados  de saúde;  

Artigo 4º

Definição de Conceitos

1. Pessoa  acompanhante  significativa  –  Pessoa  designada  pelo  doente  ou,  na
impossibilidade  de o fazer,  o familiar  mais próximo  (ascendente  ou descendente)  ou um
cuidador,  acompanhando-o  no  internamento  por  um  período  até  30  minutos/dia,
ressalvando  a  possibilidade  de  um  período  mais  alargado,  em  situações  em  que  há
necessidade  de ensino/preparação  da alta  do doente.

2. Visita  –  Toda  a  pessoa  que  se  desloque  para  ver  o  doente/utente  que  se  encontra
internado  (visita  social).  

Artigo 5º

Organização das Visitas

1. Na organização  das visitas  aos utentes  internados  e nos  termos  da legislação  em vigor
o Conselho  de Administração  da ULSAM,  EPE deve  garantir  que:

1.1 As  recomendações  de  prevenção  e  controlo  de  infeção  sejam  respeitadas,  de
acordo com as Normas  da DGS em vigor:

a) Distanciamento  físico  entre  visitante,  utente  e profissionais  de saúde;

b) Etiqueta  respiratória;
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c) Utilização  correta  de máscara  cirúrgica;  

d) Higienização  frequente  das mãos.

1.2 O número  de  visitantes  por  utente  internado  seja  ajustado  às  características  de
cada  serviço  e  à  situação  clínica  de  cada  doente  de  modo  a  garantir  o
cumprimento  das  medidas  de  prevenção  e  controlo  de  infeção  definidas  pelas
Normas  da DGS.  Nas  situações  em que  o doente  se encontra  acamado  e no  caso
de  quartos  partilhados,  só  é  permitida  a  presença  de  um  visitante  de  cada  vez,
com  exceção  de  situações  devidamente  fundamentadas  e  determinadas  pela
Direção de Serviço.  

2. No  caso  de  serviços  com  características  especiais  e  se  as  circunstâncias  assim  o
determinarem,  pode  ser  exigido  aos  acompanhantes  e  visitantes,  a  realização  de
eventuais  procedimentos  de  MCDT  ou  apresentação  de  certificados  ou  boletins  de
análises.  

Artigo 6.º

Deveres dos Acompanhantes e Visitantes

1. Aos visitantes  pede-se  que  cumpram  as  medidas  de  prevenção  e  controlo  de  infeção
definidas  pelo  presente  Regulamento,  devendo  adotar  comportamentos  que  não
prejudiquem  o estado  de saúde  dos  doentes,  nem  perturbem  o normal  funcionamento
dos  serviços,  pelo  que  constituem  deveres  dos  acompanhantes  e  visitantes,  os
seguintes:

a) Não  permanecer  no  quarto  ou  enfermaria  durante  a  realização  de  procedimentos
geradores  de aerossóis  ou durante  a colheita  de amostras  respiratórias;

b) Não utilizar  as instalações  sanitárias  dos utentes  internados;  

c) Não interagir  com outros  doentes  ou visitantes;  

d) Não  levar  e/ou  entregar  quaisquer  objetos  pessoais,  géneros  alimentares  e/ou
outros  produtos  ao utente  internado  sem prévia  autorização;  

e) Abster-se  de  se  deslocar  aos  Serviços  nos  casos  em  que  percecionem  sintomas
sugestivos  de  COVID-19,  ou  nas  situações  em  que  tenham  tido  contacto  com
exposição  de alto  risco; 

f) Informar  o Serviço  ou Unidade  de Saúde  onde  realizaram  a visita  sempre  que,  nas
48  horas  seguintes  à  mesma,  desenvolvam  sintomas  sugestivos  de  COVID-19  ou
apresentem  um resultado  positivo  para SARS-CoV-2  num  teste  laboratorial.

Artigo 7.º

Atribuições dos Serviços

1. Constituem  atribuições  dos Serviços:  

a) Disponibilizar  informação  necessária  aos  visitantes,  no  momento  da  primeira  visita,
de forma  a serem cumpridas  as regras  do regulamento  de visitas;  

b) Divulgar  materiais  informativos  sobre  a  correta  utilização  das  máscaras,
higienização  das  mãos,  etiqueta  respiratória,  distanciamento  social  e  conduta
adequada  durante  o  período  de  visitas  (https://covid19.minsaude.pt/materiais-de-
divulgacao/); 

https://covid19.minsaude.pt/materiais-de-
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c) Disponibilizar  solução  antisséptica  de base  alcoólica  para  a higienização  das  mãos
em  locais  estratégicos  do  hospital  e  dos  serviços  clínicos  (à  entrada  e  saída  do
hospital  e à entrada  e saída  da unidade/serviço);  

d) Proporcionar  máscara  cirúrgica  a  todos  os  visitantes,  caso  o  visitante  não  seja
portador  de uma  máscara  cirúrgica,  e facultar  contentor  de resíduos,  adequado  para
a recolha  específica  das máscaras  cirúrgicas  no momento  da saída;  

e) Definir  circuitos  devidamente  sinalizados,  para  visitantes  e  acompanhantes,  de
forma  a reduzir  circulação  desnecessária;  

f) Organizar  as  visitas  e o respetivo  desfasamento  de  horários,  de  forma  a garantir  a
higienização  adequada  dos  espaços  onde  decorrem  as  visitas ,  bem  como  o
distanciamento  adequado  entre  doentes  e visitantes;

g) Criar condições  adequadas  a cada serviço  para  que  as visitas  decorram  em espaço
arejado.  

Artigo 8º

Horário das Visitas e Acompanhante

1. O horário  geral  de visitas  fica compreendido  entre  as 11:00h  e as 19:00h,  pelo  período
máximo  de 30 minutos  para cada visitante.  

2. O horário  para  o  acompanhante  significativo  fica  compreendido  entre  as  09:30h  e  as
20:00h.

3. O horário  de  visita  e  a  duração  da  mesma  deverão  obedecer  às  normas  gerais  em
vigor,  sendo  as exceções  a considerar  avaliadas  caso  a caso,  sob  a responsabilidade
da direção/  coordenação  de cada Unidade/Serviço.

 

Artigo 9º

Visitas em Geral

1. À entrada  das  Unidades  Hospitalares  da  ULSAM,  será  entregue,  a  cada  visitante,  um
cartão  de  identificação  que  deverá  ser  apresentado  sempre  que  for  solicitado  pela
Unidade/Serviço  ou pelo Serviço  de Segurança  e Vigilância.

2. As crianças  até  aos  12  anos  também  poderão  ter  acesso  a  visita,  a  título  excecional,
mediante  avaliação  caso a caso pela ddireção de cada Unidade/  Serviço.

3. Unidades/Serviços  com horário  geral  de visitas:

a) Medicina;

b) Cirurgia;

c) Especialidades  Cirúrgicas;

d) Ortopedia;

e) Ginecologia;

f) Unidades  de Convalescença.
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Artigo 10.º

Receção e Encaminhamento de Visitas

1. Tanto  a  pessoa  significativa,  como  as  visitas  sociais,  devem  dirigir-se  ao  balcão  da
Receção/Posto  Informativo,  onde  deverão  indicar  o  nome  do  doente  que  se  propõem
visitar e, caso o saibam,  também  o nome  do serviço  de internamento  do mesmo.  

2. Após  identificação  formal,  o  acesso  para  visita  será  emitido,  sob  a  forma  de  cartão
identificativo,  para o visitante  ou acompanhante.  

3. Ao Posto Informativo  e de Vigilância  compete  em especial:  

a) Efetuar  e  controlar  a  entrega  de  cartões  de  identificação  aos  visitantes  e
acompanhantes;

b) Esclarecer  e encaminhar  as visitas;

c) Controlar  a  entrada  e  saída  de  pessoas  e  de  objetos  de  que  as  mesmas  sejam
portadoras;

d) Manter  a disciplina  e a ordem  e impedir  a entrada  de pessoas  cujas  atitudes  sejam
suscetíveis  de perturbar  o normal  funcionamento  dos Serviços  da ULSAM,  EPE.

4. Aos colaboradores  das Unidades/Serviços,  compete  em especial:

a) Zelar  pelo cumprimento  das disposições  constantes  neste  regulamento;

b) Orientar  o  movimento  das  visitas  nos  serviços,  assim  como  controlar  a  entrada  de
objetos  e/ou produtos;

c) Informar  o local  e período  da visita  e prestar  esclarecimentos  solicitados  de acordo
com as suas  funções  e responsabilidades.;

Artigo 11º

Período de Assistência ou Apoio de Familiar/Cuidador

1. O  período  diário  de  acompanhamento  por  pessoa  significativa/familiar/  cuidador,
indicado  pelo  doente  ou  seu  representante  legal,  poderá  ocorrer  entre  as  09:30h  e as
20:00h,  ou em eventuais  períodos  alternativos,  desde que  devidamente  autorizado  pelo
diretor do serviço  e/ou enfermeiro  chefe.

2. Esse acompanhamento  terá os seguintes  objetivos:

a) Fazer a ligação equipa  de saúde  – família;

b) Colaborar  em alguns  cuidados  gerais ao doente;

c) Participar na preparação  da alta;

d) Preparar  continuidade  de cuidados  pós-alta;

e) Permitir  o  contacto  com  a  equipa  de  saúde  para  esclarecimentos  e  outras
informações  relevantes  relativamente  ao utente  em questão.

3. Para  o  efeito,  este  acompanhante  deverá  preferencialmente  ser  sempre  o  mesmo
durante  o  período  de  internamento,  permanecendo  sempre  devidamente  identificado
com o cartão  de identificação  entregue  na Receção/Posto  Informativo.

4. No caso da responsabilidade  do acompanhamento  do utente  ser partilhada  por mais do
que uma  pessoa,  poderá  ser autorizado  mais do que  um acompanhante  até ao máximo
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de  2,  no  entanto,  em  cada  momento,  só  será  permitida  a  presença  de  apenas  um
deles.

5. Tendo  em conta  o descrito  no  número  anterior,  deverá  ser elaborada  lista  com o nome
dos  referidos  acompanhantes  que,  depois  de  autorizada  pelo  diretor  do  serviço  e/ou
enfermeiro  chefe,  e com o acordo  do doente  ou seu representante  legal,  será enviada  à
Receção/Posto  Informativo.  

Artigo 12º

Agendamento e Gestão das Visitas

1. O mapa  de agendamento  mensal  consiste  numa  tabela  de excel,  criada  mensalmente
para  cada  serviço  de  internamento,  a  qual  permite  associar  a  cada  número  de  cama
um registo  com os seguintes  dados:  

a) nome do doente;

b) nome da pessoa significativa  (familiar/cuidador);  

c) grau de parentesco  entre  o doente  e essa pessoa;  

d) horário  de visita  pretendido  para cada dia. 

2. Para  as  restantes  visitas  (sociais),  a  marcação  será  efetuada  na  Receção/Posto
Informativo  de  cada  hospital  da  ULSAM,  de  acordo  com  o  plano  geral  e  horários
disponíveis.

3. O mapa  de agendamento  encontra-se  localizado  na  pasta  partilhada  entre  os  serviços
de  internamento  (com  acesso  exclusivo  aos  respetivos  secretariados  clínicos)  e  a
Receção/Posto  Informativo  da respetiva  Unidade  Hospitalar  da ULSAM.

4. No mapa  de  agendamento,  as  camas  encontram-se  agrupadas  por  enfermaria,  o  que
não  permite  efetuar  dois  agendamentos  para  o  mesmo  horário,  em  camas  paralelas,
colocadas  dentro  de  uma  mesma  enfermaria.  O  visitante/  cuidador  presente  deverá
visitar  apenas  o  seu  doente  e  nunca  interagir  com  os  restantes  utentes  dessa
enfermaria.

5. A pasta  partilhada  encontra-se  inserida  na  plataforma  Teams, o que  permite  o acesso
aos  vários  serviços  intervenientes  no  agendamento  de  visitas,  em  simultâneo,
possibilitando,  assim,  a gestão  eficiente  das marcações  a efetuar.  

6. A Receção/Posto  Informativo  deverá  fazer  os agendamentos,  desde  que  o Serviço  não
disponha  de sistema  de agendamento  próprio.

Artigo 13º

Folhetos Informativos 

1. O  folheto  informativo  (Mod.  Q1558) ,  foi  elaborado  com  o  objetivo  de  transmitir
informações  importantes  aos  familiares/cuidadores/visitas  a  ter  em  conta,  para
minimizar  o  risco  de  contágio  pelo  vírus  SARS-CoV-2  no  seu  familiar  e  restantes
profissionais  de saúde.  

2. A parte  interna  do folheto  é constituída  pelas  seguintes  informações:  

a) Horário  de marcação  de visitas;

b) Horário  de realização  de visitas;  
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c) Duração  das visitas;

d) Indicações  presentes  na  Orientação  n.º  038/2020  da  DGS  de  17-12-2020,  sobre
regras das visitas  nos estabelecimentos  de saúde  do SNS; 

e) Informações  úteis  sobre  a  sintomatologia  de  Covid-19  e  indicações  sobre  a
dinâmica  das visitas  e serviços.

3. Na  parte  externa  do  folheto,  encontram-se  os  contactos  telefónicos  e  endereços
eletrónicos  dos  dois  hospitais  da  ULSAM,  EPE:  Hospital  de  Santa  Luzia  e  Hospital
Conde de Bertiandos.  

Artigo 14.º

Sinalética Informativa para as Visitas

1. A  sinalética  informativa  para  as  visitas  foi  elaborada  com  o  objetivo  de  orientar  o
acesso  das  visitas  aos  serviços  de internamento  e,  em simultâneo,  relembrar  algumas
regras  de  higiene  a  manter  em  estabelecimentos  de  saúde,  nomeadamente  com
doentes  internados.  

2. A  sinalética  (Mod.  Q1557 ).  está  afixada  na  porta  de  entrada  de  cada  serviço  de
internamento.  Relembra  a duração  da visita,  algumas  regras  a cumprir  durante  a visita
e evidencia,  com pictogramas,  as seguintes  obrigatoriedades:  

a) Desinfetar  as mãos à entrada  do serviço  de internamento;

b) Permanecer  com  a  máscara  respiratória  devidamente  colocada  nas  vias
respiratórias,  durante  toda a permanência  no hospital,  incluindo  visita  e circulação;  

c) Manter  distanciamento  social de 2 metros  entre  visitas  e do utente  a visitar.  

3. A  sinalética  (Mod.  Q1556)  encontra-se  também  afixada  na  porta  de  entrada  dos
serviços  de  internamento,  associada  à  sinalética  vertical  (já  descrita  anteriormente)  e
orienta  o percurso  das visitas,  solicitando  às mesmas  para  aguardarem  a chamada  de
um profissional  de saúde  do serviço,  junto  da respetiva  porta  de entrada.

CAPÍTULO II  

Disposições Específicas

Artigo 15º

Visitas em Serviços com Caraterísticas Especiais

1. DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE GESTÃO DE MEDICINA CRÍTIC A (UCI, UCIP E
SU) 

Os  doentes  internados  na  Unidades  de  Cuidados  Intensivos  (UCI),  na  Unidade  de
Cuidados  Intermédios  Polivalente  (UCIP)  e no  Serviço  de  Urgência  (SU),  recebem  visitas
em  horários  combinados  entre  os  profissionais  de  saúde  e  os  cuidadores/familiares,
dependendo  da respetiva  dinâmica  interna  e do estado  de saúde,  crítico,  destes  doentes.

1.1. UNIDADE  DE CUIDADOS  INTENSIVOS  

a) O  horário  e  número  de  visitas  na  UCI  é  variável  e  deve  ser  ajustado  às
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necessidades  do  doente  e  da  família,  tendo  em consideração  aspetos  como:  o
estado  do doente,  o número  de familiares,  relação  de proximidade,  entre  outros
considerados  pertinentes,  sendo  que  a família  e o doente  devem  ser  envolvidos
nesta  decisão;

b) É permitida  a visita  de  menores,  desde  que  programada  com a equipa  e exista
uma preparação  prévia;  

c) O tempo  de  visita  será  sempre  gerido  de  acordo  com  a  condição  do  doente  e
família,  e do normal  funcionamento  da UCI;

d) A  família  poderá  colaborar  nos  cuidados  de  higiene,  posicionamentos,
alimentação,  reabilitação,  desde que não  seja gerador  de stress  para o familiar  e
doente,  nem colida com o bom funcionamento  do serviço;

e) A  UCI  possui  um  contacto  telefónico  direto,  facultado  através  do  Guia  de
Acolhimento  e  que  poderá  ser  utilizado  sempre  que  a  família  considere
pertinente,  não  devendo  ser  efetuadas  chamadas  telefónicas  durante  o período
noturno,  de  modo  a  evitar  ruídos  e  a  garantir  o  descanso  dos  doentes.  Por
norma,  são efetuados  dois contactos  telefónicos  diários: 

i. um no período  da manhã,  pelo enfermeiro,  

ii. outro  no período  da tarde,  pelo médico;  

f) Os  familiares,  preferencialmente  o  familiar  de  referência,  poderão  obter
informação  clínica  no final  da visita.

1.2. UNIDADE  DE CUIDADOS  INTERMÉDIOS  POLIVALENTE

a) O agendamento  da visita  realiza-se  por via telefónica,  entre  o médico/enfermeiro
do doente  e a pessoa de referência;  

b) Em alternativa,  o agendamento  pode  ser  realizado  durante  uma  visita  para  uma
data  posterior,  registado  em impresso  próprio  e programado  para  a semana  em
suporte  digital,  na  pasta  partilhada,  consultável  em  qualquer  computador  do
balcão da Receção/Posto  Informativo;

c) As visitas  são agendadas  de segunda  a domingo,  para  o período  compreendido
entre  as 14:00h  e as 15:30h  e entre  as 16:30h  e as 20:00h;

d) Cada doente  só poderá  receber  uma  visita  por  dia,  e preferencialmente  sempre
da mesma  pessoa,  que deverá  ser a pessoa de referência;

e) O número  máximo  de visitantes  em permanência  no  serviço  não  deverá  exceder
o total  de 4 em simultâneo;  

f) As  exceções  aos  pontos  anteriores  serão  discutidas  e  acordadas  pela  equipa
clínica;

g) A  UCIP  dispõe  de  cacifos  próprios  para  guardar  os  pertences  das  visitas,
durante  o período  da visita;

h) À entrada  do  serviço,  o  visitante  será  instruído  para  a  higienização  das  mãos,
colocação  da  máscara  cirúrgica  e  da  bata  de  proteção,  bem  como  lhe  serão
fornecidos  outros  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI's),  se  a  situação
clínica  do doente  assim o justificar;

i) O visitante  é acompanhado  até à unidade  do doente,  onde  deve  exclusivamente



Regulamento de Visitas a Doentes  REGU.002/5.ULSA
M 

Aprovado
MARIA CRISTINA

PINTO BRAS ROQUE
 

Assinatura: Data:
03/08/2022
 

Pág. 9 de 14 

permanecer;  

j) O visitante  só  poderá  utilizar  as  instalações  sanitárias  específicas,  existente  na
sala de visitas  do serviço;

k) No final  da visita,  com exceção  da máscara,  os eventuais  EPI's  serão  removidos
à saída  da unidade  do doente;  

l) É importante  garantir  que a visita  cumpra  a higienização  das mãos.

1.3. SERVIÇO  DE URGÊNCIA

a) Será  permitida  presença  de  acompanhante  mediante  a  autorização  do
enfermeiro  e/ou médico responsável  pelo utente  e em situações  excecionais;

b) O doente  “internado”  em  contexto  de  Serviço  de  Urgência  (Hospital  de  Santa
Luzia,  SUB  do  Hospital  Conde  de  Bertiandos  e  SUB  do  Centro  de  Saúde  de
Monção),  caso  permaneça  em  Sala  de  Observação  (OBS,  UDC  ou  Área
Laranja),  poderá  receber  a  visita  de  uma  pessoa  significativa  durante  30
minutos,  entre  as  11:30h  e  as  13:00h  e  das  18:30h  às  19:30h,  com
agendamento  na Receção/Posto  Informativo;

c) A visita  fora  do  horário  anterior  tem  de  ser  autorizada  pelo  médico/enfermeiro
responsável  pelo utente;

d) No momento  da visita,  solicita-se  ao visitante  que:  

I. Acompanhe  o assistente  operacional  até junto  do utente;

II. Não  utilize  as  instalações  sanitárias  dos  utentes  internados  e,  caso
necessite,  deverá  utilizar  as  instalações  sanitárias  disponíveis  na  entrada
principal  do hospital;  

III. Não contacte  com outros  doentes  ou visitantes;

IV. Não  leve/entregue  qualquer  objeto  pessoal,  géneros  alimentares  ou  outros
produtos  ao utente  internado  sem prévia  autorização;

V. Recolha  os  pertences  do  seu  familiar,  para  que  este  só  tenha  consigo  o
indispensável;  

VI. Aguarde  a chegada  do assistente  operacional  para sair do local  da visita.

2. DEPARTAMENTO  AUTÓNOMO  DE GESTÃO  DA MULHER  E CRIANÇA  (Obstetrícia,
Ginecologia,  UCIN  e Pediatria)

2.1 SERVIÇO  DE OBSTETRÍCIA

Obstetrícia Acompanhante Visitas
(nos moldes da orientação geral)

Internamento
de Grávidas

Em situação de morte fetal:

· 1 Acompanhante 24h/dia, com
teste COVID negativo.

· Ausenta-se  do  serviço  para  as
refeições  no refeitório  do hospital.

· 1 Visita designada  pela utente.
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Bloco  de
Partos

· Acompanhante 24h/dia, com teste
COVID negativo.

· Ausenta-se do serviço para as
refeições no refeitório do hospital.

· Visita dos avós e outros filhos
do casal.

Puerpério

2.2 SERVIÇO  DE GINECOLOGIA

Ginecologia Acompanhante Visitas

(nos moldes da orientação geral)

Cuidados
Paliativos

Sempre que existirem
condições no serviço:

· 1 Acompanhante 24h/dia, com
teste COVID negativo.

· Permanece junto à doente no
isolamento.

· Uma Visita/dia, designada pela
doente/cuidador de referência.

· Pode ser um visitante diferente
em cada dia.

Restantes
Utentes

· uma  Visita/dia,  designada  pela
doente  [pessoa  significativa  de
referência]

2.3 UNIDADE  DE CUIDADOS  INTENSIVOS  NEONATAIS

UCIN Acompanhante (Mãe) Visitas (Pai)

RN · Com teste Covid negativo,
permanência 24 horas.

· Não se ausenta da UCIN.

· Se ausência repete teste
Covid.

· Pai com teste Covid negativo, em
acompanhamento no serviço de
Obstetrícia, visita o RN, sempre que
as condições permitam (máximo 10
minutos), até as 20h.

· Pai como visita externa: uma vez/dia,
durante 30 minutos, com hora
marcada.

Casos  excecionais  (ex:  isolamento)  serão  tratados  com  medidas  excecionais  debatidas
em equipa,  com  prévia  informação/comunicação  aos  pais  no  que  concerne  ao  período
de visita.

2.4 SERVIÇO  DE PEDIATRIA

Pediatria Acompanhante Visitas 

(nos moldes da orientação geral)

Doentes  em
Enfermaria

· 1 Acompanhante 24h/dia, com
teste COVID negativo (mãe/pai/
representante legal/substituto
autorizado).

· Não se ausenta do serviço.

· 1 Visita de 30 minutos (mãe/pai/
representante legal/substituto
autorizado).
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· Pode trocar, a cada 5 dias de
internamento, por outro
acompanhante com teste COVID
negativo.

Doentes  em
Isolamento
Não COVID

· 1 Acompanhante 24h/dia, com
teste COVID negativo (mãe/pai/
representante legal/substituto
autorizado).

· Não se ausenta do isolamento.

· Pode trocar, a cada 5 dias de
internamento, por outro
acompanhante com teste COVID
negativo.

· 1 Visita (mãe/pai/representante
legal/substituto autorizado).

Doentes em
Isolamento

COVID

· 1 Acompanhante 24h/dia, com
teste COVID negativo/positivo
(mãe/pai/representante legal/
substituto autorizado).

· Não se ausenta do isolamento.

· Sem visitas

São ainda  permitidas  visitas  de 30 minutos,  de 1 adulto  (pai/mãe  ou avô/avó),  em horário
a combinar  entre  o serviço  e o acompanhante  presente  em internamento  com a criança/
bebé.

3. DEPARTAMENTO  AUTÓNOMO  DE  GESTÃO  DE  PSIQUIATRIA  E  SAÚDE  MENTAL
(DAGPSM)

a) Nos  primeiros  3  dias  de  internamento,  os  doentes  não  vacinados  para  COVID-19
mantêm-se  em  isolamento  profilático,  até  confirmação  de  resultado  negativo  em
teste PCR para SARS-CoV-2;

b) Nos  primeiros  3  dias  de  internamento,  atendendo  à  especificidade  do  doente
mental,  também  os doentes  vacinados,  apesar  de não  cumprirem  qualquer  período
de isolamento  profilático,  se mantêm  sem receber  visita  presencial;  

c) A visita  presencial  será permitida  a partir  do 4.º dia de internamento;

d) Ao  longo  de  todo  o  internamento,  os  doentes  poderão  estabelecer  contacto  com
familiar/cuidador  de referência,  através  de chamada  telefónica  ou de videochamada;

e) Cada doente  tem direito a uma  visita  diária de meia hora,  previamente  agendada;  

f) No momento  de admissão,  o enfermeiro  que  faz  a avaliação  inicial  admite  o doente
no  serviço  e  identifica  a  pessoa  significativa,  familiar/cuidador,  que  o  doente  elege
para fazer  a visita;  

g) O enfermeiro  que  admite  o  doente  deverá  contactar  o  cuidador  e  informar  sobre  o
número  e  horário  de  contacto  do  Secretariado  do  DAGPSM,  para  o  devido
agendamento  de  visita  (disponível  nos  dias  úteis,  entre  as  12:00h  e  as  14:00h,
sendo  que  as visitas  do fim-de-semana  ou feriados  terão  de ser  agendadas  até  ao
último  dia útil  anterior,  no horário  já mencionado);  

h) Na impossibilidade  de ocorrer  no momento  da admissão,  essa e outras  informações
oportunas  deverão  ser fornecidas  o mais cedo possível  pela equipa  de enfermagem;
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i) Excecionalmente,  caso  a  pessoa  significativa  se  encontre  impedida  de  realizar  a
visita,  poderá  ser autorizada  a visita  de outra  pessoa,  com permissão  do doente;

j) As visitas  presenciais  ocorrem  entre  as 14:00h  e as  16:00h  e entre  as  17:00h  e as
18:00h,  havendo  uma  interrupção  no  período  de  merenda  dos  doentes  (entre  as
16:00h e as 17:00h);

k) O  espaço  físico  privilegiado  para  as  visitas  é  o  jardim  interior  (perto  da  porta  de
saída  do internamento)  ou,  no  caso  das condições  climatéricas  não  o permitirem,  a
sala de atividades  estruturadas;

l) Os  cuidadores  deverão  dirigir-se  ao  DAGPSM,  aguardando  no  exterior,  até  à  hora
da visita;  

m) No momento  da entrada  no DAGPSM,  o cuidador  é identificado,  sendo  verificado  se
este usa corretamente  a máscara  e indicada  a desinfeção  das mãos;  

n) Os visitantes  são  acompanhados  até  ao  local  da  visita  pelo  assistente  operacional
que se encontra  na porta  do DAGPSM;

o) Durante  a mesma,  existe  sempre  vigilância  exercida  por  um  assistente  operacional
do  serviço  e,  quando  a  visita  termina,  este  assistente  operacional  acompanha  o
cuidador  ao  exterior  do  Serviço.  A vigilância  das  visitas  visa  observar  as  regras  de
segurança,  nomeadamente  o  distanciamento  físico  e  o  cumprimento  do  uso  de
máscara  e de regras  de higiene  de todos os intervenientes.  

Artigo 16º

Visitas a Doentes COVID-19

1. São  permitidas  visitas  a  doentes  COVID-19,  desde  que  sejam  garantidas  as
necessárias  condições  (Adaptado  do anexo n.º 3 da Norma 007/2020  da DGS Pag. 14)

2. As  visitas  deverão  ser  reduzidas  ao  mínimo,  em  número,  periodicidade  e  tempo  de
visita,  e  sempre  com  a  implementação  das  medidas  de  prevenção  e  controlo  de
infeção,  nomeadamente  o  distanciamento  físico  (ou  a  presença  de  barreiras  de
proteção)  e a utilização  adequada  de equipamento  de proteção  individual.

3. O visitante,  ao  entrar  no  quarto  do  doente  com  COVID-19,  deve  estar  equipado  com
máscara  cirúrgica/P2  ou  equivalente,  bata  impermeável,  touca  e  luvas,  consoante  a
avaliação  de risco clínico  feito  pelo médico assistente.

Artigo 17º

Doentes em Fase Terminal ou 
com Doença Incurável em Estado Avançado

1. Será  permitida  a  presença  permanente  de  um  acompanhante  ao  longo  das  24  horas,
indicado  pelo  doente  ou  seu  representante  legal,  desde  que  o  Serviço  reúna  as
condições  necessárias.

2. Deverá  ser facilitado  o acesso  a outras  visitas  indicadas  pelo  doente,  fora  do horário  de
visita  geral,  desde  que  autorizado  pelo  diretor  do  serviço  e/ou  enfermeiro  chefe  e  não
devendo  estar  preferencialmente  mais de duas  pessoas  em simultâneo.

3. Para  efeito  do  descrito  nos  números  anteriores,  os  serviços  deverão  enviar  para  a
Receção/Posto  Informativo  e  de  Vigilância  a  listagem  dos  visitantes  indicados  pelo
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doente  e respetiva  autorização  do serviço  em questão.

Artigo 18º

Acompanhamento de Pessoa com Deficiência

1. O direito  ao acompanhamento  familiar  pode  exercer-se  tanto  no  período  noturno  como
diurno,  nas condições  previstas  nos números  seguintes:

a) Nas  situações  em  que  haja  doença  grave  com  risco  de  vida,  desde  que
devidamente  autorizado  pelo diretor  do serviço  e/ou enfermeiro  chefe.

b) Nas situações  em que  o serviço  considere  imprescindível  e benéfica  a presença  do
acompanhante  ao longo  das 24 horas.

Artigo 19º

Assistência Religiosa

Os  utentes  internados  nos  serviços  de  saúde  do  SNS  têm  direito  a  assistência  religiosa,
independentemente  da religião que professem.      

          

CAPÍTULO III  

Disposições Finais

Artigo 20º

Dúvidas e Omissões

As  dúvidas  ou  omissões  resultantes  da  aplicação  do  presente  Regulamento  serão
resolvidas  por deliberação  do Conselho  de Administração,  ouvidos  os órgãos competentes.

DOCUMENTOS  DE REFERÊNCIA
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