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Regulamento de Visitas Adaptado à  
Pandemia COVID-19  
Hospital de Santo António 
(Edifícios Neoclássico, Dr. Luís de Carvalho e Satélite) 
 
Vigora a partir de segunda-feira, 24 de maio de 2021 

 

A pandemia COVID-19 determinou limitação de visitas a doentes internados, permitindo-se excecionalmente a 

presença controlada de visitantes a doentes em fase terminal ou àqueles que beneficiam de plano de cuidados 

que integra familiares ou outros cuidadores informais. Esta alteração ao Regulamento de Visitas e 

Acompanhantes do CHUP (REG.SLOG.GER.002/2) obrigou à criação de circuitos para os bens dos doentes que 

familiares e amigos depositam e levantam na portaria. A rotina de fornecimento de informações aos familiares 

foi também adaptada, procedendo-se ao contacto telefónico regular com um representante da família. Sempre 

que possível, a equipa de profissionais tem auxiliado os doentes no estabelecimento de comunicações por 

dispositivos móveis próprios do doente. 

A Orientação Técnica 038/2020 da DGS de 17/12/2020 pela DGS, COVID-19: Acompanhantes e Visitas nas 

Unidades Hospitalares, procede à revisão das restrições às visitas a doentes internados. No documento, 

considera-se que a dinâmica da pandemia deve determinar a revisão das medidas restritivas. Por outro lado, 

salvaguarda-se que não deve haver prejuízo das medidas de prevenção e controlo da infeção (ponto 1.) e que a 

avaliação epidemiológica deve ser considerada, nomeadamente quando concelhos servidos pelo CHUPorto 

mantêm nível de risco de transmissão da COVID-19 elevado (ponto 5.) Para controlo epidemiológico, as visitas 

devem ser identificadas, registadas e rastreadas quanto a sintomas de COVID-19 ou contatos de risco com 

pessoas com COVID-19 (4.c; 4.d).  

Excecionalmente, e durante o mais limitado tempo possível, cidadãos com mobilidade reduzida ou outra forma 

de autonomia limitada poderão ser autorizadas a visita com apoio de terceira pessoa. As regras para os 

acompanhantes, nomeadamente de crianças e grávidas, estão definidas em documento complementar. 

Paralelamente com a abertura gradual das visitas presenciais, serão desenvolvidos procedimentos e criados 

recursos que garantam a comunicação à distância entre doentes internados e familiares. A assistência espiritual 

e religiosa não é contabilizada como visita. 

Às regras do regime geral abaixo propostas acrescentam-se particularidades aplicadas às unidades de 

internamento dedicadas à COVID-19 (ADC), de curta duração (UCDM; ICDC), intensivos e intermédios (SCI-1, SCI-

2, UCIC); 

Este documento revoga os pontos 1 e 2 do Documento do CA: COVID-19. Regime de Visitas e Acompanhantes. 

Prevenção e Aglomeração de Pessoas. Para além dos pontos aqui referidos, mantem-se em vigor o estabelecido 

no Regulamento de Visitas e Acompanhantes REG.SLOG.GER.002/2. 
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Acesso à Informação e Garantia de Comunicação dos Doentes com a Família ou Pessoas Significativas 

Acesso dos familiares à informação 

Deve continuar a ser assegurado aos familiares o acesso à informação, e continuação do contacto telefónico (ou 

audiovisual) diário com o familiar de referência da pessoa internada. Esta informação é da competência e 

responsabilidade dos profissionais envolvidos no tratamento do doente, que efetuam um registo escrito sobre a 

informação transmitida. Compete ao diretor de serviço ou de unidade certificar-se do cumprimento desta 

prática, pela qual é o responsável máximo.  

O registo escrito uniformiza a informação e facilita transmissão pelos elementos da equipa (médico/ enfermeiro) 

de acordo com a sua disponibilidade. Devem ser garantidos também os períodos de fim-de-semana. Na 

possibilidade de surgirem perguntas que não estão no âmbito do profissional responder, poderá sempre ser 

garantido que logo que possível a questão será esclarecida.  

Sempre que adequado, deverá continuar a promover-se a comunicação entre doentes internados e familiares, 

com recurso a computadores portáteis, tablets ou telemóveis com imagem. 

REGIME GERAL DE VISITAS 

O doente internado sem COVID-19 ativa poderá receber a vista de uma pessoa no dia de admissão num serviço 

de internamento (D1), no dia seguinte (D2) e a cada 3 dias (D4, D7, D10…). Os dias de visita são fixos e 

determinados em função da data de admissão (D1) do doente no serviço de internamento duração da visita é de 

15 minutos presenciais. As visitas decorrerão entre as 15h00 e as 19h00. Sempre que possível o doente internado 

deve ser visitado pela mesma pessoa.  

1. Responsabilidade dos serviços e unidades: 

1.1. Disponibilizar-lhe a informação necessária, durante o planeamento da primeira visita, nomeadamente 

sobre as regras estabelecidas neste documento, a importância de cumprir com rigor as medidas de 

controlo de infeção na comunidade e a autovigilância de sinais e sintomas de doença. 

1.2. Rastreio de sinais e sintomas ou contactos com casos confirmados de COVID-19 durante os prévios 14 

dias. 

1.3. Fornecer o folheto PUB.SLOG.GER.004 – COVID-19. Informações aos visitantes -  

1.4. Oferecer solução antissética de base alcoólica (SABA) para a higienização das mãos na unidade do 

doente ou noutro local onde decorra a visita. 

1.5. Criar condições para que não se acumulem visitas na mesma sala de enfermaria. 

1.6. Criar, sempre que possível, condições para que as visitas decorram em espaço amplo e fora da 

enfermaria. Alguns serviços usufruem de átrios que poderão acolher 1 a 3 visitas em simultâneo, a 

validar pela CCIRA. O espaço utilizado deverá ser higienizado entre visitas. 

1.7. Garantir o cumprimento de distanciamento físico entre visitante, doente e profissionais de saúde; 

etiqueta respiratória; utilização correta de máscara cirúrgica; higienização das mãos e punhos. As 

visitas não têm indicação para utilização de luvas ou outra barreira tipificada como equipamento de 

proteção individual. 

1.8. O distanciamento entre visitas e doentes deve ser flexível de acordo com as circunstâncias, mas deve 

ser lembrado que a distância de segurança é de 1,5m. 

1.9. Garantir que o tempo previsto de visita não ultrapassa o estipulado. 

2. Responsabilidade do Serviço de Logística: 

2.1. Garantir o acesso ao CHUPorto de visitas acordo com o presente regulamento. 

2.2. Disponibilizar SABA à entrada e saída do hospital. 

2.3. Disponibilizar uma máscara cirúrgica e contentor de resíduos, para a recolha das máscaras usadas. 

2.4. Monitorizar a temperatura corporal dos visitantes. 

2.5. Garantir a sinalização dos circuitos, incluindo as instalações sanitárias, de forma a reduzir a circulação 

desnecessária. 

2.6. Fornecer uma identificação aos visitantes para circulação dentro das instalações, com   
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seguinte informação: 

 

3. Responsabilidade dos visitantes: 

3.1. Interromper a visita e ausentar-se sempre que solicitado pelos profissionais de saúde, nomeadamente 

durante a realização de procedimentos geradores de aerossóis. 

3.2. Não utilizar as instalações sanitárias dos doentes internados. 

3.3. Não interagir com outros doentes ou visitantes. 

3.4. Em articulação com o doente gerir os bens de natureza pessoal como roupa lavada, produtos de 

higiene, água, equipamentos de comunicação, livros ou similares; 

3.5. Não levar outros objectos pessoais, alimentos ou outros produtos ao doente internado sem prévia 

autorização. 

3.6. Abster-se de se deslocar ao CHUPorto em presença de sintomas sugestivos de COVID-19 ou outra 

doença transmissível, ou caso tenha tido contacto com um caso positivo. 

3.7. Informar o serviço sempre que, nas 48 horas após a visita, desenvolvam sintomas sugestivos de COVID-

19 ou apresentem um resultado positivo para SARS-CoV-2. 

 

REGIMES DE VISITAS EM SERVIÇOS PARTICULARES 

 

ADC – ÁREAS DEDICADAS À COVID-19 

Em situações excecionais e devidamente justificadas, podem-se permitir visitas a doentes internados com COVID-

19, garantindo que são reduzidas ao mínimo, em número, periodicidade e duração (máximo de 15 minutos), e 

sempre com medidas de prevenção e controlo de infeção, nomeadamente o distanciamento físico e a utilização 

adequada de equipamento de proteção individual. Horário flexível de acordo com a situação de exceção.  As 

permissões excecionais são perecíveis, necessitam de renovação periódica, devendo solicitar-se 

através de um texto de correio eletrónico, com o título “Permissão excecional”, para:  

gabinete.informativo@chporto.min-saude.pt 

 

UNIDADES DE INTERNAMENTO DE CURTA DURAÇÃO (UCDM e ICDC) 

Horário das 15h00 às 19h00. Para doentes com permanência igual ou superior a 3 dias desde admissão pelo SU 

com flexibilidade para situações excecionais devidamente justificadas. Segue restantes regras do regime geral. 

 

SERVIÇO DE CUIDADOS INTENSIVOS (todas as unidades) 

Horário das 15h00 às 19h00, com flexibilidade para situações excecionais devidamente justificadas. Segue as 

restantes regras do regime geral. 

 

UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONÁRIOS  

Horário das 15h00 às 19h00. Para doentes com permanência igual ou superior a 3 dias desde admissão pelo SU 

com flexibilidade para situações excecionais devidamente justificadas. Segue as restantes regras do regime geral. 

 

ÁREA DE DECISÃO CLÍNICA DO SERVIÇO DE URGÊNCIA 

Horário das 15h00 às 19h00. Para doentes com permanência igual ou superior a 3 dias desde admissão pelo SU 

com flexibilidade para situações excecionais devidamente justificadas. Segue as restantes regras do regime geral 
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PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO 
 

Informações aos visitantes 
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Para proteção dos doentes e da comunidade,  
as visitas terão a duração de 15 minutos e  
podem ocorrer de 3 em 3 dias. 
 

Informe-se sobre a data da próxima visita! 
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Bem-vindo ao CHUPorto! 

Durante a visita, siga as seguintes recomendações: 

 Higienize as mãos imediatamente antes de entrar no hospital. 

 Volte a higienizá-las antes de entrar no quarto ou enfermaria.   

 Garanta o distanciamento físico entre si e as outras pessoas. 

 Aproxime-se para comunicar e ser reconhecido; nunca mais do que isso.  

 Tente manter a distância superior a um metro e meio do doente. 

 Use máscara cirúrgica. 

 Não toque desnecessariamente em superfícies e objetos. 

 Peça autorização prévia para a entrada de objetos e alimentos.  

 Ignore os outros visitantes.  

 Se um doente pedir ajuda, não lhe toque; informe os profissionais. 

 Siga as instruções, que podem ser renovadas ou alteradas. 

 A visita poderá ser interrompida a quaisquer momentos. 

 Partilhe as suas dúvidas connosco. Apresente sugestões.  

Considere: 

 Se tem sintomas de COVID-19, outra doença aguda ou transmissível, ou 

teve contacto com um caso positivo, não visite. 

 Se nas 48 horas após a visita surgirem sintomas sugestivos de COVID-19, 

informe-nos. 
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