
Esteio, 13 de Janeiro de 2022

ATENÇÃO VISITANTES
Considerando o aumento do número de casos da COVID-19 na comunidade, a partir do dia

18 de Janeiro,  as visitas  e acompanhantes estarão restritos  para  que possamos diminuir  ao máximo a
circulação  de  pessoas  no  ambiente  hospitalar.  Seguem  abaixo  as  orientações  conforme  unidade  de
internação do paciente.

UTI ADULTO -Visita de no máximo 1 familiar por box (leito), por horário e por dia da semana (verificar com a
equipe o box e o dia da semana de visitação correspondente), duração de 15 min nos seguintes horários:
15h e 20h30.
UTI NEONATAL - Os pais têm visitação liberada mas devem atentar aos seguintes cuidados: se apresentarem
tosse, dor de garganta, coriza ou febre serão orientados a adiar a visita. 
INTERNAÇÕES COVID-19 - Não são permitidos visitantes e acompanhantes. Será feito contato telefônico
com a família diariamente.

INTERNAÇÕES - Sem visitantes, somente 1 acompanhante¹  

EMERGÊNCIA:  Permitido 1 visitante por vez na unidade (permanência máxima 15 min) a critério do médico
plantonista do dia.
EMERGÊNCIA  COVID-19. Não  são  permitidos  visitantes  e  acompanhantes.  Familiares  receberão
informações médicas no local às 18h.
EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA: Não são permitidos visitantes. É permitido 1 acompanhante responsável.

SAÚDE MENTAL: Visitas serão agendadas pela equipe de saúde de modo a ocorrerem diariamente com
permissão de um familiar por paciente por dia.  Poderá haver restrição da visitação conforme avaliação
médica.

MATERNIDADE: Permitido 1 visitante das 12h às 13h. Não é permitido acompanhante. 

CENTRO OBSTÉTRICO: 1 acompanhante de escolha da puérpera poderá participar somente do momento do
parto conforme orientações da equipe assistencial.

TRAUMATOLOGIA: será permitido apenas um acompanhante para os pacientes em consulta.

CRIANÇAS: Não será permitido visitação de crianças (menores de 12 anos) e idosos (mais de 60 anos). Serão
as exceções avaliadas pelo Enfermeiro responsável da unidade, com permissão de 1 visita apenas, por 15
min, pré agendada com a equipe.

CIRURGIAS: será  permitido  acesso  à  sala  de  espera  do  Centro  Cirúrgico  de  apenas  1  responsável  por
paciente.

VISITAS DE RELIGIOSOS: A visita de religiosos só será permitida mediante solicitação da família, em casos
avaliados pelo enfermeiro responsável pelo cuidado. Permitido 1 religioso com permanência de 15min em
horário a combinar com as equipes. Áreas COVID-19 não será permitida visita de religiosos.

¹  Acompanhantes:  acompanhante somente para os pacientes com direito legal (idosos com mais de 60
anos, menores de idade e portadores de deficiência) mediante avaliação da necessidade pelas equipes.
Poderá haver troca de acompanhantes quando necessário, em todas as unidades, entre das 7h às 20h.

O  USO  DE  MÁSCARA,  HIGIENIZAÇÃO  DE  MÃOS E  DISTANCIAMENTO  SOCIAL  SÃO  OBRIGATÓRIOS  EM
TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL.
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