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• Visitas ou acompanhantes com sintomas sugestivos de infeção 
respiratória como febre, tosse, expetoração ou falta de ar não serão 
admitidas. 

• Visitas ou acompanhantes que tenham estado ou tenham contatado com 
alguém que esteve nas últimas 2 semanas na China, Japão, Singapura, 
Coreia do Sul, Itália, França e Espanha não serão admitidas. 

• Visitas ou acompanhantes com imunossupressão (doenças neoplásicas, 
doenças autoimunes, transplantados, etc.) ou doenças crónicas devem 
ser desaconselhadas a entrar no Hospital. 

  
 Enfermarias de Adultos 
• Horário reduzido de visitas 12h00-14h00  apenas um visitante 
     A informação Clínica deve ser assegurada neste período de visita 
 
• Enfermaria de Patologia Respiratória (Ala 5B Torre Amadora) – Não são 

permitidas visitas.  
• A informação Clínica é assegurada pelo médico através de telefonema ao   

familiar/cuidador de referência no horário 13-15 horas. 
  
  
Enfermarias de Pediatria 
• Não serão permitidas visitas. 
• Será aceite a permanência de apenas um acompanhante. A troca de 

acompanhante será realizada de acordo com o enfermeiro responsável 
pelo doente e o menor número de vezes possível. 

• Na UCIEP e UCIEN, será permitida a presença da mãe e do pai, como 
acompanhantes.  

  
Enfermaria de Obstetrícia 
• Não serão permitidas visitas.  
• Será aceite a permanência de apenas um acompanhante.   
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Urgência Geral e áreas de prestação de Cuidados de Saúde a doentes 
suspeitos 
 
 
UICD – Não são permitidas visitas. 
A informação Clínica é assegurada por um médico através de telefonema 
ao familiar/cuidador de referência no horário 13-15 horas. 
  
Acompanhamento de doentes no serviço de Urgência Geral 
Permitida apenas para os doentes com evidentes necessidades de apoio, 
de acordo com a legislação. 
  
Área de prestação de Cuidados de Saúde a doentes com patologia 
respiratória (HDMEM) 
Não é permitido o acompanhante. As exceções são autorizadas pela 
direção do serviço. 
 
 
 Urgência de Ginecologia Obstetrícia 
•  Só as doentes com patologia obstétrica podem ter acesso até à sala 

de espera com um acompanhante.  
• No interior do bloco de partos as utentes só podem ter um 

acompanhante.  
  
Urgência de Pediatria e UICD Pediátrica 
• Não serão permitidas visitas. 
•  A criança poderá ser acompanhada  apenas por um acompanhante/ 

cuidador.  
  


