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Diretrizes de Funcionamento: 

 É obrigatório identificar-se com RG na portaria; 

 É permitido acompanhante para pacientes com idade igual ou superior a 60 anos – Lei nº 10.741 de 

1/10/2003, crianças – ECA Lei nº 8069 de 13/07/1990 (idade inferior a doze anos) e adolescentes 

(entre doze e 18 anos); 

 Horários de visitas: 13h às 14h; das 20h às 21h, 2 visitantes por vez; 

 Horários de troca de acompanhantes: 7h às 13h; 14h às 20h e das 20h às 22h; Caso não seja possível a 

troca nesses horários, deverá ser discutido e acordado com a equipe outros horários. 

 Horários das refeições: 7:30h café da manhã; 11:30h almoço; 14:30h às 15h café da tarde; 17:30h 

jantar; será entregue no horário do jantar; 

 O Hospital Materno-Infantil não se responsabiliza pelos pertences das pacientes e acompanhantes; 

 Lavar as mãos ou utilizar álcool gel antes de entrar no quarto e durante a permanência no mesmo; 

 Os celulares devem permanecer desligados ou no modo vibratório, de forma que não incomodem o 

repouso da paciente, respeitando o silêncio;  

  Recomenda-se aos visitantes e acompanhantes que não circulem pelos outros quartos e demais 

dependências do hospital, bem como não sentar na cama da paciente durante a visita;  

 Para receber orientação sobre declarações, atestado médico e outros documentos procurar o Serviço 

Social; 

 O Hospital Materno-Infantil é um hospital escola por isso as mães e recém-nascidos recebem visitas de 

alunos;  

 É proibido fumar em prédios públicos, segundo Lei Estadual n.º 13.541/2009;  

 Acompanhantes menores de 18 anos deverão ser autorizados pela equipe; 

 A entrada de alimentos só será permitida com a autorização da equipe de nutrição; 

  Não é permitido lavar roupas na pia do banheiro e pendurar na janela, cama, suporte do soro ou em 

qualquer lugar do quarto; 


