
 
 

Orientações aos Pacientes, Visitantes e Acompanhantes 

Seja bem vindo ao nosso Hospital! 

Gostaríamos de informá-los algumas normas e rotinas de internação para dessa forma proporcionar uma 

estadia mais segura e confortável em nosso Hospital. 

Regras e Orientações Gerais 

• Não é permitida a entrada de pessoas sem máscara, paciente e acompanhante deverão permanecer de 

máscara após a sua entrada no hospital, inclusive dentro do quarto; 

• Não é permitida a entrada de pessoas trajando roupas curtas, transparentes e inadequadas ao 

ambiente hospitalar; 

• Não é permitido fumar, consumir ou circular sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas nas 

dependências do hospital; 

• Não é permitido entrar com alimentos, bebidas, flores e plantas; 

• Evite barulho no ambiente hospitalar, fale baixo e deixe o celular no modo vibrar ou silecioso; 

• Não é permitido tirar fotografias ou fazer filmagens dentro do ambiente hospitalar; 

• Sacolas e capacetes deverão ser deixados nos armários na recepção, solicitar chave ao porteiro. 

Paciente 

• Recomenda-se, no momento da internação, o paciente trazer itens de higiene pessoal como creme 

dental, escova de dente, shampoo, sabonete, toalha, desodorante, pente, hidratante e chinelo. 

• Não é permitida a troca de alimentos entre os pacientes e trazer ou receber alimentos externos, a 

dieta é prescrita pelo médico e nutricionista de acordo com a condição e estado clínico de cada 

paciente e fornecida pelo hospital. 

• Solicitar auxílio da enfermagem sempre que necessário (auxílio para ir ao banheiro, levantar-se, 

sentar em poltrona, etc) 

 

 



 
 

• Horário das refeições:  

Refeições * Horários * 

Café da Manhã 07 h 

Almoço 11 h 

Lanche 14 h 

Jantar 17 h 

Ceia 20 h 

* Pacientes com condições clínicas especiais receberão dietas em horários diferenciados. 

Acompanhante 

• Deve ter idade maior ou igual a 18 anos; 

• Troca de acompanhantes pode ocorrer das 06 h às 22h na recepção de internação, a cada 4 horas; 

• Permanecer junto ao paciente sob sua responsabilidade e acionar a equipe de enfermagem sempre 

que necessário; 

• Lavar as mãos sempre que entrar e sair do quarto; 

• Não sentar no leito do paciente ou no leito que estiver desocupado a fim de evitar contaminação;  

• Não fazer visitas em outros leitos/quartos e ter contato com outros pacientes a fim de evitar 

contaminações; 

• Proibido manusear por conta própria, material e equipamento que só podem ser operados por pessoal 

treinado para este serviço, tais como: soros, registros de oxigênio e vácuo e etc; 

• É obrigatório o uso de crachá de identificação em local visível e deverá ser entregue na recepção ao 

deixar o hospital. 
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