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Área de Apoio e Suporte | Serviço de Humanização 

 

Regulamento Extraordinário de Visitas aos Doentes 

Internados no Centro Hospitalar Universitário de São João 

Período de contenção da pandemia COVID-19  

 

Artigo 1º 

Objeto 

O presente Regulamento Extraordinário pretende estabelecer as normas e procedimentos que 

regem as visitas aos doentes internados no Centro Hospitalar Universitário de São João 

(CHUSJ) no âmbito da contenção da epidemia do COVID-19, atenta a Norma de Orientação da 

DGS 038/2020. 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, o 

acesso de visitantes a doentes internados depende da apresentação, pelos mesmos, de 

Certificado Digital COVID (testagem ou recuperação) da União Europeia e de comprovativo de 

realização de teste laboratorial com resultado negativo, nos termos legais em vigor. 

As medidas extraordinárias previstas para as visitas a doentes em tempo de pandemia serão 

complementadas com uma política de informação aos familiares a prestar pelos Serviços 

clínicos e, ainda, com a implementação de ferramentas digitais (computadores portáteis, 

tablets ou telemóveis com vídeo) para facilitação de contacto dos doentes com os seus 

familiares. 

 

Artigo 2º 

Permanência 

1. O visitante, no âmbito do presente Regulamento, poderá permanecer no CHUSJ, junto do 

seu doente, apenas no horário estabelecido, de acordo com o artigo 6º. Excecionalmente, 

poderão ser autorizadas visitas fora deste período, sempre caso a caso e por decisão do 

Diretor de Serviço ou Enfermeiro Chefe ou, na ausência destes, por quem legalmente os 

represente no Serviço. 
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2. O tempo permitido para a visita a cada doente é de 30 (trinta) minutos. São exceção: 

2.1.  Nos Serviços com internamento pediátrico: é autorizada a presença contínua de um 

acompanhante junto da criança, durante 24h/dia. Entre as 08h00 e as 22h00, é 

permitida a presença de um visitante (preferencialmente a mesma pessoa) que alterne a 

sua presença junto da criança. O acompanhante terá de realizar teste para a COVID-19 

na altura da admissão e no 5º dia, mesmo se vacinados, e periodicamente 5/5 – 7/7 

dias. Ao visitante será exigido a apresentação de Certificado Digital COVID (testagem ou 

recuperação) da União Europeia e de comprovativo de realização de teste laboratorial 

com resultado negativo; 

2.2. No Serviço de Obstetrícia é permitida a presença de um Acompanhante, entre as 

11h00 e as 23h00, e de um Visitante, de acordo com o definido no Art.º 6. O Visitante 

deverá ser preferencialmente a mesma pessoa, não sendo permitida a presença em 

simultâneo do Acompanhante e do Visitante. Ambos deverão apresentar o Certificado 

Digital COVID (testagem ou recuperação) da União Europeia e de comprovativo de 

realização de teste laboratorial com resultado negativo; 

2.3. No caso de doentes (adultos ou pediátricos) em fase terminal e em situações avaliadas 

como clinicamente relevantes para o doente, a permanência do visitante junto do 

doente poder-se-á alargar de acordo com as recomendações expressamente indicadas 

pela Direção do Serviço, devidamente comunicadas ao atendimento do Atrium 

Hospitalidade, e sempre atenta às necessárias medidas de contenção da epidemia do 

COVID-19.  

3. A possibilidade de permanência junto do doente estará sempre sujeita às indicações 

clínicas que, circunstancialmente, a possam condicionar. 

  

Artigo 3º 

Comportamento 

O visitante deverá respeitar os seguintes comportamentos: 

a) Entrar exclusivamente pelos acessos designados, onde possa ser orientado de forma segura 

pelos trajetos definidos dentro da instituição; 

b) Sujeitar-se à monitorização da temperatura corporal, higienizar as mãos com solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA) e colocar corretamente a máscara cirúrgica (cobrindo 

o nariz e a boca) à entrada;  
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c) Na primeira visita, responder ao inquérito de sintomas (tosse, febre, dificuldade 

respiratória/falta de ar, alteração do olfato ou paladar recente) e epidemiológico (se teve 

contacto nos últimos 14 dias com pessoas com COVID-19);  

d) Usar permanentemente a máscara cirúrgica no interior das instalações do CHUSJ; 

e) Não efetuar visitas se tiver sintomas sugestivos de infeção, como febre, tosse, dores 

musculares, dores de cabeça, falta de paladar ou olfato, ou se teve contacto com doente 

com COVID-19; 

f) Adicionalmente, se durante a visita o indivíduo apresentar tosse ou outra manifestação de 

doença a visita deverá ser interrompida e sair do hospital; 

g) Informar o Serviço hospitalar onde se encontra(va) o doente que visitou sempre que, nas 

48 horas seguintes à visita, desenvolva sintomas sugestivos de COVID-19 ou apresente um 

resultado positivo para SARS-CoV-2 num teste laboratorial, posteriormente à visita, até ao 

14º dia; 

h) Realizar a higienização das mãos antes de entrar no quarto/enfermaria do doente e de igual 

modo à saída; 

i) Manter o distanciamento físico recomendado em relação aos outros doentes, visitantes e 

profissionais de saúde; 

j) Permanecer ao lado da cama do doente durante toda a visita, a menos que a equipa clínica 

solicite que saia do quarto/enfermaria. Não deve contactar com nenhum outro doente; 

k) Não utilizar as instalações sanitárias dos doentes internados; 

l) Não se sentar nem colocar objetos em cima da cama dos doentes; 

m) Não comer ou beber no interior do hospital; 

n) Respeitar as indicações dos profissionais de saúde, nomeadamente em situações de 

emergência ou de prestação de cuidados; 

o) Respeitar sempre o número de visitas estipulado por doente; 

p) Circular com tranquilidade e falar em tom baixo ou moderado, respeitando o silêncio, de 

modo a não perturbar os doentes e o trabalho dos profissionais; 

q) Respeitar a privacidade de todos os doentes; 
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r) Não invadir zonas de acesso reservado a pessoal hospitalar; 

s) Utilizar os telemóveis com a maior discrição e desligá-los sempre que houver indicação; 

t) Não fotografar e/ou filmar no interior do Hospital; 

u) Não fumar no interior nem no espaço exterior do hospital, delimitado pela cerca, exceto 

nos locais designados para o efeito; 

v) Não deitar lixo para o chão; 

w) Salvaguardar o património hospitalar, com abstenção de atos danosos; 

x) Não entregar quaisquer objetos pessoais, produtos alimentares ou outros artigos ao doente 

internado, sem ser autorizado previamente pelos profissionais de saúde. 

 

Artigo 4º 

Responsabilidade por Atos Danosos 

O visitante será responsável pelos atos ilícitos ou prejuízos que causar diretamente ao CHUSJ 

ou por aqueles que, sendo causados por dependentes, sobre ele recaia o dever de vigilância. 

 

Artigo 5º 

Interdição 

1. Será interdita a presença do visitante nas instalações do CHUSJ sempre que: 

1.1. A avaliação realizada nas entradas do Centro Hospitalar revelar sinais de febre (por 

câmara de infravermelhos) ou outros sintomas associados à COVID-19, ou cumprir 

algum dos critérios descritos na alínea c) do artigo 3º; 

1.2. O seu comportamento perturbe o normal funcionamento do Centro Hospitalar ou 

interfira com o bem-estar dos doentes;  

1.3. Exerça mendicidade dentro do Centro Hospitalar;  

1.4. Exerça ou promova a venda de bens e / ou serviços, bem como a distribuição de 

prospetos ou propaganda diversa, sempre que para tal não possua prévia autorização 

do Conselho de Administração; 

1.5. Infrinja todas as outras situações legalmente previstas. 
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2. Nas situações referidas nas alíneas anteriores, as pessoas serão obrigadas a abandonar de 

imediato as instalações do CHUSJ. 

 

Artigo 6º 

Horário Geral 

1. O período de visita geral aos doentes divide-se em dois: entre as 11h30 e as 14h00 e entre 

as 16h30 e as 19h00, diariamente. 

2. De forma a uma melhor gestão e segurança dos acessos, as visitas realizam-se de acordo 

com o número da cama do doente: doentes em camas com número par terão visita em dias 

pares e doentes em camas com número ímpar terão visita em dias ímpares. Atenta esta 

distribuição, e com o intuito de desfasar horários e assim minorar riscos de contagiosidade, 

os Serviços terão ainda períodos específicos para acesso das visitas aos seus internamentos: 

 Nos Serviços da UAG de Medicina, as visitas decorrerão no período entre as 

11h30/14h00: 

o Dias ímpares 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 1: 11h30 – 12h00  

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 3: 12h00 – 12h30  

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 5: 12h30 – 13h00 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 7: 13h00 – 13h30 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 9: 13h30 – 14h00 

o Dias pares 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 0: 11h30 – 12h00  

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 2: 12h00 – 12h30  

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 4: 12h30 – 13h00 
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 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 6: 13h00 – 13h30  

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 8: 13h30 – 14h00 

 Nos Serviços da UAG de Cirurgia, as visitas decorrerão no período entre as 

16h30/19h00; 

o Dias ímpares 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 1: 16h30 – 17h00 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 3: 17h00 – 17h30 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 5: 17h30 – 18h00 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 7: 18h00 – 18h30 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 9: 18h30 – 19h00 

o Dias pares 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 0: 16h30 – 17h00 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 2: 17h00 – 17h30 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 4: 17h30 – 18h00 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 6: 18h00 – 18h30 

 Período para os visitantes dos doentes internados nas camas cujo número 

termina em 8: 18h30 – 19h00 

 Na UAG da Mulher e da Criança: 

o Serviço de Obstetrícia: as visitas decorrerão como o previsto para os Serviços da UAG 

de Cirurgia; 

o Serviço de Ginecologia: as visitas decorrerão como o previsto para os Serviços da 

UAG de Cirurgia; 

o Serviço de Pediatria: é autorizada a presença contínua de um acompanhante junto da 

criança, durante 24h/dia. Entre as 08h00 e as 22h00, é permitida a presença de um 

visitante (preferencialmente a mesma pessoa) que alterne a sua presença junto da 

criança; 
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 Na UAG da Psiquiatria e Saúde Mental, as visitas decorrerão como o previsto para os 

Serviços da UAG de Cirurgia; 

 Nos internamentos de Cuidados Intensivos e Cuidados Intermédios, a visita decorrerá de 

acordo com a definição das respetivas direções, diariamente comunicadas aos 

respetivos familiares e com conhecimento ao atendimento do Atrium Hospitalidade;  

 As medidas do ponto anterior aplicam-se ainda para visitas a doentes com COVID-19 

internados em outros Serviços; 

 No internamento de Medicina do Pólo de Valongo as visitas decorrerão como o previsto 

para os Serviços da UAG de Cirurgia; 

 No Serviço de Cuidados Paliativos, atendendo à sua especificidade, é permitida uma 

visita diária por doente, entre as 12h e as 19h; 

 No Serviço de Medicina Física e Reabilitação, do Pólo de Valongo, atendendo à sua 

especificidade, é permitida uma visita diária, entre as 17h e as 17h30, para as camas 

com número par, e entre as 18h e as 18h30 para as camas com número ímpar; 

 No Serviço de Psiquiatria, do Pólo de Valongo, o esquema de visita é similar ao da UAG 

de Cirurgia, antecedido de 1h (entre as 15h30 e as 18h). 

 

Artigo 7º 

Número de Visitantes 

1. Cada doente só poderá receber um visitante nos dias estipulados de visita, sendo, 

preferencialmente, sempre o mesmo. O acesso extra, previsto para os dadores de sangue, 

mantém-se suspenso enquanto vigorar este regulamento extraordinário.  

2. Os doentes internados têm direito à assistência religiosa, independentemente da religião 

que professem, sem que seja contabilizada como visita para efeitos da alínea anterior. 

3. Na Urgência de Obstetrícia, a utente tem direito a um acompanhante no decorrer do parto, 

devendo apresentar Certificado Digital COVID (testagem ou recuperação) da União 

Europeia e de comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado negativo. 

4. No caso de doentes em fase terminal e em situações avaliadas como clinicamente 

relevantes para o doente, a possibilidade de aceder mais do que um visitante junto do 

doente ocorrerá de acordo com as recomendações expressamente indicadas pela Direção 

do Serviço, devidamente comunicadas ao Atendimento do Atrium Hospitalidade (Pólo do 

Porto) ou Secretariado das Consultas (Pólo de Valongo).   
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Artigo 8º 

Gestão de Visitas 

1. A cada doente será solicitado no primeiro dia do seu internamento que indique qual a 

pessoa que deseja referenciar como visitante, para quem será emitida a credenciação, 

podendo, inclusive, manifestar a intenção de não receber visitas; nestas circunstâncias cabe 

à Instituição fazer respeitar esta decisão de forma cuidada. Em qualquer momento do seu 

período de internamento, o doente poderá, em situações justificadas, alterar a identidade 

do seu visitante. 

2. A credenciação com o QRCode é enviada através da aplicação My São João (caso o visitante 

a tenha instalado), por e-mail ou disponibilizada pelo Atendimento do Atrium Hospitalidade 

(Pólo do Porto) ou Secretariado das Consultas (Pólo de Valongo), aquando da primeira visita 

do episódio de internamento do doente. 

3. Para acesso à visita do doente internado, deve ser apresentado o Certificado Digital COVID 

(testagem ou recuperação) da União Europeia e de comprovativo de realização de teste 

laboratorial com resultado negativo e, posteriormente, a credenciação terá de ser 

autenticada através da leitura do QRCode num dos leitores existentes para o efeito.  

Artigo 9º 

Procedimentos 

1. O Serviço de internamento (responsabilidade do Assistente Técnico ou, na ausência deste, 

do Enfermeiro de serviço) contacta o familiar ou convivente significativo de referência 

informando-o da possibilidade de visita, indicando-lhe o número de cama do doente, os 

dias e horas permitidos de visita, a necessidade de apresentação do Certificado Digital 

COVID (testagem ou recuperação) da União Europeia e de comprovativo de realização de 

teste laboratorial com resultado negativo e os comportamentos a que deve obedecer, com 

recomendação de que preferencialmente seja sempre o mesmo visitante. 

2. Após o contacto com o familiar ou convivente significativo de referência, o Serviço de 

Internamento (responsabilidade do Assistente Técnico ou, na ausência deste, do 

Enfermeiro de serviço) regista no módulo de visitas (via Jone ou Sclínico) o “tipo de visita”, 

“nome do visitante”, o “contacto” e o “grau de parentesco” do visitante do doente 

internado ou, em alternativa, comunica ao atendimento do Atrium Hospitalidade, através 

do e-mail atendimento.atrium@chsj.min-saude.pt, o nome e o grau de parentesco do 

visitante do doente internado. 

mailto:atendimento.atrium@chsj.min-saude.pt
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3. Previamente à primeira visita do episódio de internamento do doente, o visitante dirige-se 

ao Atendimento do Atrium Hospitalidade (Pólo do Porto) ou Secretariado das Consultas 

(Pólo de Valongo), identifica-se, e, verificada a conformidade da informação remetida pelo 

Serviço de Internamento e efetuada a validação do Certificado Digital COVID (testagem ou 

recuperação) da União Europeia e de comprovativo de realização de teste laboratorial com 

resultado negativo e respondido o questionário de sintomas e epidemiológico, é fornecida 

a credenciação que inclui um código QRCode, com informação relativa às normas de 

conduta, pela via escolhida pelo visitante (App My São João, e-mail ou versão impressa). 

4. Os visitantes dos doentes internados no Pólo de Valongo, por conveniência, podem 

levantar a credencial no Atendimento do Atrium Hospitalidade do Pólo do Porto. 

5. Será entregue uma credenciação por doente em regime de internamento, válido até ao 

momento da alta hospitalar. Em caso de extravio pode ser emitida nova credenciação. 

6. O acesso dos visitantes aos doentes faz-se, num primeiro momento, através da 

apresentação de Certificado Digital COVID (testagem ou recuperação) da União Europeia e 

de comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado negativo e depois nos 

pórticos do Pólo do Porto (Atrium Hospitalidade ou na entrada do Serviço de Psiquiatria, 

este exclusivo para os visitantes deste Serviço) ou do Pólo de Valongo, através da validação 

da credenciação com o QRCode nos leitores aí existentes. É permitida a entrada com 10 

minutos de antecedência face ao horário de visita pré-estabelecido. 

7. A credenciação emitida estará parametrizada de acordo com as regras de acesso definidas 

nos artigos 6º e 7º. 

8. No caso de transferência intra-hospitalar, o Serviço de internamento recetor deverá efetuar 

novo contacto dando informação do horário da visita. 

9. No caso de transferência de cama no mesmo Serviço, havendo alteração do dia e/ou 

horário da visita, deverá o Serviço contactar novamente o familiar ou convivente 

significativo de referência informando-o das alterações, sendo que a credencial de visita se 

mantém a mesma. 

10. A credenciação, em situações devidamente justificadas, pode ser transmissível a outros 

eventuais visitantes do doente, contudo deve ter-se em atenção o preconizado no ponto 1 

do artigo 7º. 
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11. Havendo indicação do doente ou do Serviço de internamento de que este não pode ou não 

deseja receber visitas, a credenciação é revogada de imediato, pela equipa de Atendimento 

do Atrium Hospitalidade (Pólo do Porto) ou Secretariado das Consultas (Pólo de Valongo), 

deixando de ser válida até ordem em sentido contrário. 

12. Caso o visitante necessite de declaração de presença de visita, face ao condicionamento 

dos horários aqui estipulados, esta é da responsabilidade do Atendimento do Atrium 

Hospitalidade (Pólo do Porto) ou Secretariado das Consultas (Pólo de Valongo). 

13. Sempre que seja detetada nos Serviços qualquer situação anómala ao atual Regulamento, 

deverá o responsável de enfermagem informar a Unidade de Segurança e Controlo, para 

que se restabeleça a normalidade. 

 

Artigo 10º 

Informação aos familiares a prestar pelos Serviços clínicos 

A comunicação clínica será prioritariamente estabelecida entre a equipa de saúde e o doente, 

a quem, enquanto titular dos respetivos dados de saúde, competirá transmitir a informação 

que desejar a quem o desejar. Nas circunstâncias em que tal não for possível por razões 

clínicas, este procedimento colmatará, de forma proporcionada, esta restrição comunicacional.  

Assim, consideradas as limitações à comunicação, entre os Serviços clínicos e os familiares dos 

doentes, impostas pelas medidas de contenção da epidemia, o CHUSJ providenciará um 

serviço regular de informações aos familiares dos doentes sempre que estes não se encontrem 

com capacidade cognitiva bastante para o exercício da sua autonomia. 

Neste contexto, deverão ser contactados os familiares identificados como de referência para o 

doente, através do contacto telefónico indicado no dia de internamento, e prestadas as 

informações adequadas, de preferência diariamente ou sempre que julgado pertinente pelos 

Serviços clínicos, preferencialmente em horário pré-estabelecido pelo Serviço. Deste contacto, 

será sempre efetuado registo no processo clínico do doente, indicando quem o fez (médico ou 

enfermeiro) e quem foi o familiar/pessoa de referência contactado e, sumariamente, o tipo de 

informação dispensada (evolução e previsão de data de alta, assim que possível).  

As informações serão dispensadas apenas a um familiar ou pessoa significativa identificada 

pelo doente aquando do seu internamento ou, nesta impossibilidade, logo que identificados 

quaisquer membros do agregado familiar, entretanto presentes junto do doente. 
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Artigo 11º 

Contacto dos doentes com os seus familiares, através de meios eletrónicos. 

Na convicção de que a abertura às visitas aqui plasmada é ainda insuficiente para regularizar a 

"comunicação" tão necessária entre o doente e os seus familiares, o CHUSJ implementou já 

um plano (“Plano de ação para promover e facilitar a comunicação entre doentes e familiares”) 

que visa atenuar os défices de comunicação decorrentes das medidas de combate à pandemia, 

o qual deverá ser tido em consideração como estratégia complementar a este Regulamento 

Extraordinário.  

 

Artigo 12º 

Gratuitidade do Acesso 

A visita aos doentes internados no CHUSJ é gratuita. 

 

Artigo 13º 

Validade 

De acordo com o seu objeto, este Regulamento Extraordinário vigorará apenas enquanto as 

condições epidemiológicas o exijam, devendo ser retomada a política geral de visitas do CHUSJ 

assim que suspensas as restrições atualmente impostas pela Direção Geral de Saúde (DGS). 

 

Artigo 14º 

Omissões 

Qualquer omissão ou dúvidas de interpretação sobre o clausulado do presente Regulamento 

será resolvido caso a caso, por deliberação do Conselho de Administração. 
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Artigo 15º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento Extraordinário entra em vigor no dia 1 de dezembro de 2021. 

 


