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NORMAS E CONDUTAS PARA ACOMPANHANTES DA PEDIATRIA E  ALOJAMENTO 

CONJUNTO. 

  

CABE AO ACOMPANHANTE: 

� Ser maior de 18 anos, apresentar boas condições de higiene corporal, bom estado de saúde física, 
mental e estar sóbrio;  

� Ser preferencialmente do sexo feminino;  
� Usar crachá de identificação em local visível nas dependências do Hospital e na saída devolvê-lo à 

Recepção;  
� Aceitar e respeitar as orientações da Enfermagem;  
� Seguir as normas de funcionamento do Hospital no que se refere às trocas de acompanhante e 

horários de visitas citados abaixo;  
� Restringir a permanência na enfermaria e/ou apartamento em que estiver como acompanhante, 

evitando assim contato com outras enfermarias e/ou apartamentos e movimentação pelos 
corredores; 

� Preservar o ambiente hospitalar, evitando conversar em voz alta, não ligando parelhos sonoros e 
zelando pela organização e limpeza da enfermaria e/ou apartamento e outras dependências do 
Hospital;  

� Utilizar somente a cadeira ou poltrona que lhe for cedida para repouso, não utilizando os leitos da 
enfermaria e/ou apartamento;  

� Gerir os próprios recursos para alimentação e higiene pessoal;  
� Oferecer ao paciente apenas alimentos indicados pelo Serviço de Nutrição, já que a dieta do 

paciente é oferecida pelo Hospital;  
� Não é permitido utilizar a linha telefônica interna do Hospital;  
 

HORÁRIOS DE VISITAS: 

                   Enfermarias                                                                          Apartamentos 

Segunda a Domingo: 14h às 15h30.                                       Segunda a Domingo: 7h às 21 h.  

 

TROCAS DE ACOMPANHANTES: 

 

� São permitidas até três trocas de acompanhantes para cada paciente, que serão realizadas nos 
seguintes horários; 8h – 14h – 19hs.  

� Salientamos que se o acompanhante for embora antes do horário de troca, outro acompanhante 
poderá entrar somente nos horários já citados;  
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES  

� Proibido entrada menores de 13 anos;  
� Proibido entrada de plantas;  
� Proibido entrada de aparelhos eletroeletrônicos;   
� Proibido entrada de alimentos, exceto frutas. Quanto aos alimentos frisamos que só é 

permitida a de frutas em quantidades para consumo diário.  
� Objetos de uso pessoal para os pacientes deverão ser trazidos no horário de visitas e em 

sacolas transparentes; 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu  ______________________________________________________________________________ 

na condição de acompanhante de _____________________________________________________, 

declaro estar ciente de todas as normas e orientações acima, comprometendo-me a aceitá-las, sob 

pena de ter meu direito de acompanhante suspenso.  

 

 

Mariana, ____ de ______de _______     Assinatura: _____________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


