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PREÂMBULO
Tendo em conta que o direito do doente à visita dos seus familiares e amigos assume um papel
fundamental para a sua recuperação e para o seu bem-estar psicossocial, elaborou-se o presente
regulamento, tendo por base a Lei n.º 15/2014 de 21 de Março, que consolida a legislação em matéria de
direitos e deveres do utente dos serviços de saúde e que prevê as normas para vigorar nas Unidades de
Internamento, salvaguardando-se as exigências específicas de algumas delas.

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO
Artigo 1º
(ÂMBITO)
1.

O presente documento estabelece os princípios gerais a que devem submeter-se todos os

Acompanhantes e Visitantes de doentes internados no Hospital do Espírito Santo de Évora E.P.E.
2.

O Regime Geral de Visitas aplica-se a todos Serviços de Internamento, exceto naqueles que sejam

objeto de regulamentação própria, constante do Cap. II, relativo às Visitas Condicionadas.

Artigo 2º
(DA VISITA)
Entende-se por Visita todo o indivíduo que pretenda contactar com doentes internados ou visitar as
instalações do Hospital, no âmbito do programa de visita autorizado.
Artigo 3º
(DIREITO A RECEBER VISITAS)
1.

Todos os doentes internados têm direito a receber visitas, exceto nas seguintes situações:
o

Quando se verifiquem razões de natureza clínica ou razões superiores, casos em que o Médico
Assistente, com a anuência do Diretor do Serviço, deverá determinar essa restrição.

o

Quando comuniquem aos responsáveis do Serviço onde se encontram internados que não desejam
receber visitas.
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Artigo 4º
(DO ACOMPANHANTE)
1.

O Acompanhante é o familiar ou amigo do doente internado indicado pelo doente. O Acompanhante

tem as seguintes responsabilidades:
a) Receber informação sobre as normas, particulares do Serviço, e gerais do Hospital, e respeitá-las;
b) Receber e conservar o Cartão de Identificação do Acompanhante e usá-lo de forma bem visível;
c) Colaborar na prestação de cuidados ao doente, sob autorização e orientação dos profissionais de
saúde;
d) Organizar o acesso das visitas ao seu doente;
e) Constituir-se como elemento de privilégio na ligação da informação sobre o doente com a equipa
de saúde, familiares e amigos;
f)

Respeitar a privacidade e as circunstâncias dos outros doentes internados e respetivos
acompanhantes;

g) Respeitar todos os profissionais e regras de funcionamento do Hospital.

Artigo 5º
(DAS VISITAS ESPECIAIS)
1.

Beneficiam de autorização especial as seguintes visitas:

2.

Os Dadores de Sangue, mediante apresentação do cartão de dador;

3.

Os voluntários da Liga Portuguesa contra o cancro.
a) A Liga Portuguesa contra o cancro (núcleo de Évora) deverá entregar listagem com o nome de
todos os voluntários a prestar voluntariado no HESE E.P.E.
b) Sempre que existirem entradas/saídas de voluntários, a listagem deverá ser atualizada.
c) Os voluntários devem andar identificados com o cartão da Liga Portuguesa contra o cancro.

4.

Os voluntários da Liga dos Amigos do HESE E.P.E.
a) Os voluntários da Liga dos Amigos deverão andar fardados e devidamente identificados.
b) Mensalmente, a Liga dos Amigos deverá enviar listagem com o nome dos voluntários a prestar
voluntariado no HESE E.P.E.

Artigo 6º
(DO ACESSO DE CRIANÇAS À VISITA)
1.

Para efeitos de visita, são consideradas crianças os indivíduos até à idade de dez anos, que deverão

estar acompanhados por um adulto.
2.

São reservados às crianças os últimos quinze minutos dos períodos de visita, sendo a sua

pertinência avaliada pelos profissionais de Enfermagem do Serviço.
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CAPÍTULO II
DO ACESSO DAS VISITAS E ACOMPANHANTES
Artigo 7º
(RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO DAS VISITAS)
1.

As Visitas e o acompanhante deverão dirigir-se às entradas principais dos Edifícios do Espírito Santo e

do Patrocínio, consoante a localização do Serviço de Internamento, ao Balcão da entrada e deverão
indicar, o nome e o Serviço onde o doente se encontra internado e solicitar o cartão de visita.
2.

Às Visitas será entregue um cartão-de-visita, em troca de um documento de identificação (qualquer

documento de identificação com exceção do Bilhete de Identidade e do Cartão do Cidadão).
3.

Ao acompanhante será entregue um cartão de acompanhante, em troca de um documento de

identificação (qualquer documento de identificação com exceção do Bilhete de Identidade e do Cartão do
Cidadão).
4.

A apresentação do cartão de visita/cartão de acompanhante em local visível é obrigatória enquanto

decorrer a visita.
5.

A presença de pessoas nos serviços de internamento sem o cartão de visita ou de outro qualquer

documento de autorização previsto, será motivo suficiente para a sua obrigação em abandonar o local.
6.

É obrigatória a devolução do cartão no fim da visita.
Artigo 8º
(RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO ACOMPANHANTE)

1.

A todo o Acompanhante será entregue o Cartão de Identificação do Acompanhante. Deverão

dirigir-se ao balcão da entrada para o efeito.
2.

O Cartão de Identificação do Acompanhante é igual para todos os Serviços, com exceção da

Unidade de Convalescença. Trata-se de um cartão onde consta o nome do Acompanhante, Serviço onde
está internado, quarto e número de cama.
3.

O Cartão de Identificação do Acompanhante é obrigatório e deve estar sempre visível.

4.

O Cartão de Identificação do Acompanhante é intransmissível.

5.

O Cartão de Identificação do Acompanhante deverá ser devolvido diariamente, no balcão da

entrada, onde se encontram os seguranças.
6.

Na Unidade de Convalescença o Cartão de Cuidador substitui, neste Serviço, o Cartão de

Identificação do Acompanhante, onde consta o nome do cuidador, nome do Doente, Unidade de
Convalescença, quarto e número da cama.
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Artigo 9º
(RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO DAS VISITAS ESPECIAIS)
1.

Os dadores de sangue deverão dirigir-se ao Balcão da Entrada, indicando o nome e o Serviço onde o

doente se encontra internado.
2.

Os dadores de sangue deverão identificar-se com o Cartão Nacional de Dador de Sangue, ou

documento equivalente.
3.

Os cartões das Visitas Especiais devem estar sempre visíveis e deverão ser apresentados sempre que

solicitado pelos Seguranças ou Profissionais de Saúde.
4.

A visita deverá ser de curta duração, de preferência fora do horário das visitas normais e sempre

condicionada à avaliação da equipa de enfermagem.
Caso estas visitas ocorram durante o horário das visitas, vigoram as regras do regime geral que implicam
um limite de pessoas junto do doente.

Artigo 10º
(DO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E DOENTES DEPENDENTES)
1.

O acompanhamento de criança hospitalizada é regulamentado pela Lei nº 15/2014 de 21 de

março.
2.

O acompanhamento do doente dependente, socorrido no Serviço de Urgência, pode ser realizado

por familiar ou pessoa amiga, sem prejuízo das condições técnicas e da privacidade a proporcionar na
prestação dos cuidados de saúde ao doente. (Existe um Regulamento para os Acompanhantes dos Utentes
dependentes que dão entrada no Serviço de Urgência, que deverá ser solicitado no Balcão deste Serviço).
Artigo 11º
(DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES GRATUITAS A ACOMPANHANTES DE DOENTES
INTERNADOS)
A Lei nº 15/2014 de 21 de março estabelece o regime de acompanhamento familiar em internamento
hospitalar.
Resulta, inequivocamente, em qualquer das situações previstas neste diploma, que existe o pressuposto da
pessoa a acompanhar se encontrar internada. Resulta da legislação que a mesma não é aplicável a
acompanhante de pessoa operada em ambulatório, de doente em consulta de urgência ou Hospital de Dia.
Também não nos deixa dúvidas, que o regime desta lei se aplica a um único acompanhante.
No que refere à atribuição de refeições gratuitas a acompanhantes de pessoas internadas, estabelece o
artigo 23º da Lei nº 15/2014 de 21 de março os pressupostos para usufruir desse direito.
São duas as premissas base, sem a verificação das quais nenhum acompanhante pode usufruir de refeição
gratuita.
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Por um lado, terá que estar isento do pagamento de taxa moderadora no acesso às prestações de saúde,
no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.
No caso da Unidade de Neonatologia, as mães estão isentas de pagamento de taxas moderadoras durante
os primeiros dois meses de vida do bebé. Por outro lado, terá que ter permanecido na instituição pelo
período mínimo de 6 horas diárias.
Para além destes dois requisitos prévios e para que o acompanhante beneficie da refeição gratuita, terá
que se verificar, ainda, pelo menos, uma das condições constantes de qualquer uma das alíneas do
referido artigo 6 da Lei nº 106/2009 de 14 de setembro:
a) "A pessoa internada se encontre em perigo de vida", ou,
b) "A pessoa internada se encontre no período pós-operatório e até 48 horas depois da intervenção"; ou
c) "Quando a acompanhante seja mãe e esteja a amamentar a criança internada"; ou
d) "Quando a pessoa internada esteja isolada por razões de critério médico-cirúrgico"; ou
e) "Quando o acompanhante reside a uma distância superior a 30 km do local onde se situa o hospital ou a
Unidade de Saúde onde decorre o internamento".

CAPÍTULO III
DAS VISITAS NA GENERALIDADE

Artigo 12º
(AS VISITAS NA GENERALIDADE)
1.

Junto de cada doente, só poderão estar, no máximo, três visitas, incluindo o respetivo

Acompanhante.
Artigo 13º
(DOS HORÁRIOS)
1.

Existem horários próprios para os Acompanhantes, Visitas gerais e Visitas especiais.

2.

O horário para Acompanhantes é das 12h00 às 20h00.

3.

O horário para Visitas Especiais é das 12h00 às 20h00.
O horário para os voluntários da Liga Portuguesa Contra o Cancro é das 9h00 às 20h00.

4.

Para todos os dias da semana, o horário das Visitas Gerais é nos seguintes períodos:
1º Período – das 15h00 às 16h30
2º Período – das 19h00 às 20h00.
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CAPÍTULO IV
(DO CONTROLO DE VISITAS)

Artigo 14º
(RESPONSABILIDADES DOS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS DE INTERNAMENTO)
1.

Cabe aos profissionais dos serviços de internamento, no âmbito das respetivas funções, contribuir

para o cumprimento geral do Regulamento de Visitas, designadamente:
a) Impedir que as Visitas invadam zonas de acesso não previstas;
b) Zelar para que a visita se processe sem barulho e/ou outros tipos de comportamento incorretos,
que possam perturbar o normal funcionamento do Serviço e o bem-estar do utente;
c) Interromper o período de visitas nos casos referidos no art. 6º;
d) Contactar os elementos da segurança sempre que constatem a presença de Visitas sem o respetivo
cartão identificativo ou quando este não seja relativo ao Serviço onde estes se encontrem.
e) Informar da necessidade de manutenção ou correção no sistema de gestão de visitas;
2.

Fornecer explicações sobre os termos do presente Regulamento, bem como quaisquer outras julgadas

úteis.
3.

Comunicar superiormente eventuais violações ao presente Regulamento.

Artigo 15º
(INTERRUPÇÃO DA VISITA)
1.

A visita poderá ser interrompida sempre que:
a)

Existam razões de natureza médica ou de enfermagem;

b)

Houver um pedido do próprio doente ou de qualquer outro do mesmo Serviço /Unidade;

c)

Se se constate que algum ponto do regulamento não está a ser cumprido.

CAPÍTULO V
DOS DIREITOS E DEVERES
Artigo 16º
(DOS DIREITOS DOS DOENTES INTERNADOS, DAS VISITAS E ACOMPANHANTES)
1.

O doente internado tem direito a receber Visitas, beneficiar do seu apoio e ligação à família e

comunidade;
2.

O doente internado tem direito a receber assistência religiosa, de acordo com o credo professado.
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O doente internado tem igualmente direito a recusar a Visita de quaisquer pessoas, julgadas

inconvenientes ou inoportunas, por indicação escrita por si, ou por indicação do médico assistente.
4. As Visitas e Acompanhantes têm direito:
a)

A permanecer junto do doente nos termos previstos deste Regulamento;

b)

A exigir o cumprimento do presente Regulamento;

c)

A reclamar a falta do cumprimento do presente Regulamento.

Artigo 17º
(DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DAS VISITAS E DOS ACOMPANHANTES)
1.

As Visitas e Acompanhantes são responsáveis pelos prejuízos que causarem ao Hospital, a utentes

ou doentes internados, bem como pelos prejuízos causados por menores a seu cargo.
2.

As Visitas e Acompanhantes dos doentes internados só podem permanecer nas instalações do

Hospital nos horários estabelecidos para esse fim. As Visitas e Acompanhantes têm o dever de:
a)

Respeitar os horários

b)

Respeitar as instruções dos Profissionais de Saúde, porque têm como objetivo principal a melhoria
do estado de saúde dos doentes;

c)

Manter sempre visível o Cartão que o identifica;

d)

Circular apenas nas áreas que lhe estão reservadas;

e)

Respeitar a privacidade dos outros doentes;

f)

Adotar uma conduta pessoal que favoreça um ambiente calmo em cada Serviço/Unidade;

g)

Abster-se de trazer e consumir alimentos ou bebidas para o Hospital;

h)

Não filmar ou fotografar as instalações do Hospital, apenas podendo fazer exclusivamente em
relação ao doente que se visita, com o seu consentimento, e autorização da enfermeira chefe ou
de quem a substitua;

i)

Permanecer nas instalações do Hospital nos horários estabelecidos para esse fim;

j)

Respeitar as normas particulares do Serviço em que o doente está internado e submeter-se às
normas gerais Hospitalares;

k)

Abster-se do uso de telemóvel sempre que este interfira com o funcionamento do Serviço ou a
privacidade dos outros doentes;

l)

Contribuir para manter limpas e conservadas as instalações do Hospital;

m) Cumprir e respeitar as normas do presente Regulamento.
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CAPÍTULO VI
DAS VISITAS CONDICIONADAS

Artigo 18º
(SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA)

ACESSO DO PAI DO RECÉM-NASCIDO E DE FAMILIARES PRÓXIMOS
1.

O pai terá acesso livre à parturiente, no momento do trabalho de parto, mediante autorização de um

profissional de saúde
2.

O pai terá acesso livre junto do recém-nascido e da mãe, devendo ser garantida a privacidade de

todas as parturientes, mediante autorização de um profissional de saúde
3.

Os irmãos dos recém-nascidos têm acesso livre, desde que acompanhados pelo “Acompanhante” da

parturiente, no período entre as 12h00 e as 20h00. O Acompanhante é apenas um e sempre o mesmo,
devendo retirar-se sempre que solicitado. (Consultar: Regulamento do Serviço de Obstetrícia, Ginecologia).
Artigo 19º
(UNIDADE DE NEONATOLOGIA)

ACESSO A RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS
1. Na Unidade de Neonatologia, as Visitas podem ser realizadas de duas maneiras:

Os irmãos podem fazer uma visita curta e que não coincida com o horário da prestação de cuidados;
Os avós podem visitar o bebé entre as 16h00 e as 17h00, um de cada vez, durante 5 minutos;
As restantes visitas podem ver o bebé através do vidro no corredor das visitas no horário das 16h00 às 17h00
e das 19h00 às 20h00.

Artigo 20º
(SERVIÇO DE PEDIATRIA)

ACESSO A CRIANÇAS INTERNADAS
1. Para além das Visitas em regime geral, as crianças internadas têm direito a um acompanhamento

familiar, 24h por dia, que poderá ser a mãe ou o pai ou a pessoa significativa para a criança ou o seu
representante legal.
2. A visita das 11h00 às 20h00 é também reservada ao pai/mãe, podendo este ser substituído, em

situações excecionais, mediante autorização de um profissional de saúde.
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Artigo 21º
(SERVIÇO DE URGÊNCIA)

ACESSO DAS VISITAS AOS DOENTES NA SALA DE OBSERVAÇÕES - S.O.
Nos termos da Lei n.º 15/2014 de 21 de março, é permitido que o utente possa usufruir do direito de
acompanhamento, desde que não cause prejuízo ao normal funcionamento do Serviço.
As Visitas aos doentes em S.O. devem cumprir o seguinte horário: 12h30 às 13h00 e das 19h30 às 20h00.
São permitidas duas visitas por doente, desde que não sejam em simultâneo. A realização destas visitas
cumpre as mesmas condições descritas no Art. 3º.
Artigo 22º
(SERVIÇO DE URGÊNCIA PEDIÁTRICA)

ACESSO À CRIANÇA
As crianças têm direito à companhia da mãe, ou do pai, ou da pessoa significativa, ou do representante
legal, durante as 24 horas.
A mãe pode alternar as visitas com o pai, podendo apenas estar um deles presente.
Artigo 23º
(UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS)

ACESSO AOS DOENTES INTERNADOS
1.

O horário das Visitas, de acordo com a situação clínica do doente, permite a realização de três visitas

sem ser em simultâneo, é das 15h00 às 15h30 e das 19h00 às 19h30.
2.

Só é permitida uma Visita, estando o total de visitas por doente limitado a duas visitas

3.

Fora dos períodos atrás indicados, excecionalmente, as visitas são autorizadas, pelo médico

assistente do doente.
4.

Não é permitida a visita de crianças.
Artigo 24º
(UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDÍACOS)

ACESSO AOS DOENTES INTERNADOS
1.

Os Acompanhantes poderão visitar os doentes todos os dias da semana, nos períodos das 13h00

às 14h00 e das 19h30 às 20h00;
2.

O horário das visitas aos doentes será todos os dias da semana, nos períodos das 15h00 às 15h30 e

das 19h00 às 19h30;
3.

Só é permitida uma Visita de cada vez e nunca superior a 15 minutos, estando o total de visitas por

doente limitado a duas visitas.
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Artigo 25º
(UNIDADE DE CUIDADOS CIRÚRGICOS INTERMÉDIOS)

ACESSO AOS DOENTES INTERNADOS
1.

O horário das visitas aos doentes será todos os dias da semana, nos períodos das 15h00 às 15h30, e

das 19h00 às 19h30, apenas podendo permanecer junto ao doente um visitante.
2.

Não é permitida a presença de crianças (salvo com autorização especial), nem é permitido falar ao

telemóvel.
3.

As visitas devem falar em voz baixa e deverão manter-se afastados dos locais de acesso reservado

aos profissionais do serviço.
Artigo 26º
(UNIDADE DE CONVALESCENÇA)

ACESSO AOS DOENTES INTERNADOS
4.

O horário das visitas aos doentes será todos os dias da semana, nos períodos das 17h00 às 19h00,

não podendo exceder as duas visitas simultâneas e um Cuidador.
5.

O Cuidador, indicado pelo doente, poderá permanecer na Unidade entre as 9h00 e as 22h00.
Artigo 27º
(UNIDADE DE ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS – UAVC’S)

ACESSO AOS DOENTES INTERNADOS
1.

O horário das Visitas aos doentes será todos os dias da semana, nos períodos das 15h00 às 15h30 e

das 19h00 às 19h30;
2.

Só é permitida uma Visita de cada vez e nunca superior a 15 minutos, estando o total de visitas, por

doente, limitado a duas visitas.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 28º
(MATÉRIA OMISSA)
Em tudo o que seja omisso aplica-se a Lei n.º 15/2014 de 21 de Março. Na ausência de previsão legal, a
matéria omissa será resolvida pelo Conselho de Administração do Hospital.
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ANEXO - Localização dos Serviços com Internamento

Edifício do Espírito Santo
Serviços

Pisos

Neonatologia

2
(zona antiga)

Bloco Operatório

2

Unidade de Cuidados Intensivos (UCI)

2

Cirurgia Tira 1

2

Cirurgia Tira 2

3

Urologia

3

Unidade Funcional de Cirurgia de Ambulatório e

3

Admissão de Doentes Cirúrgicos
Obstetrícia / Ginecologia

3

Especialidade Médicas

4

Unidade de AVC’s

4

Ortopedia

4

Unidade de Convalescença

4

Pediatria

5

Cardiologia

5

Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos

5

Edifício do Patrocínio
Serviços

Pisos

Psiquiatria e Saúde Mental

4

Medicina 2

5

Medicina 1

6
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