
VISITAS AOS DOENTES INTERNADOS 

EM SERVIÇOS E  UNIDADES NÃO COVID-19 

GCL-PPCIRA - GRUPO DE COORDENAÇÃO LOCAL 

1. As visitas aos doentes internados ocorrem de acordo os seguintes 

critérios: 

 

 1 visita por doente durante 30  a 45 minutos 

 Três vezes  por semana 

 Nos dias definidos para cada serviço 

3. O Visitante cumpre as regras aplicadas a todos os serviços: 
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4. Não entrega aos doentes: 

5. Não Comparece à visita: 

 Se estiver com sintomas de COVID-19 (tosse de novo, febre, falta de ar, 

ausência de  paladar e/ou olfato, dor de cabeça, garganta e muscular). 

 Se estiver a aguardar teste para a SARS-Cov-2 

 Se apresentar resultado positivo para a SARS-Cov-2 

 Se estiver a cumprir isolamento ou quarentena 

 Se teve contacto conhecido com alguém com COVID-19 

 Deve Informar o serviço/unidade se nas 48h seguintes à visita 

desenvolverem sintomas  sugestivos de Covid-19 

 Se não estiver abrangido pelos critérios do ponto2. 

 

6.   Alertamos que mediante a situação epidemiológica local ou regional, pode 

ser determinado em articulação com a autoridade local de saúde, a 

aplicação de medidas restritivas de visitas ou a sua suspensão 

temporária. 

Para mais informações consultar www.hff.min-saude.pt 
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 Teste rápido de antigénio (TRAg) -  validade 48horas  ou 

 Teste RT-PCR (TAAN) – validade 72 horas ou 

 Teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste; validade 24h(validado por 

profissional de saúde devidamente creditado para o efeito) 

 Estão isentos da realização de teste de rastreio visitas com diagnóstico COVID nos 

últimos 180 dias, mediante apresentação do Certificado de Recuperação (Certificado 

Digital COVID da EU) 

 Fazer prova que é o próprio. 

2. À entrada do Hospital/Receção compete ao visitante, independentemente do 

seu   estado vacinal apresentar :  

 Higieniza as mãos  

 Utiliza corretamente a máscara cirúrgica 

 Cumpre as regras de etiqueta respiratória (ao tossir ou espirrar use um lenço de 

papel ou antebraço.  Deitar o lenço no lixo e lave as mãos) 

 Mantem o distanciamento social 

 Não interage com os outros doentes e/ou visitas 

 Não se senta ou coloca objetos pessoais nas camas 

 Utiliza preferencialmente as escadas para aceder aos serviços 

 Objetos pessoais  

 Alimentos e bebidas 

 Outros produtos sem a permissão do Enfermeiro Responsável 
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