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  Horário de visita: diariamente, das 13h às 20h
  
  Alguns Serviços têm horários diferenciados:

-  7h às 20h  
  Cuidados Paliativos

-  12h às 16h 
  Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Semi-

intensiva e Unidade Coronariana (UCO)

-  10h às 11h30 e 18h às 20h
  UTI Neonatal e Pediátrica (paciente recebe dois 

visitantes, revezando um por vez)

-  12h às 15h e 18h às 20h
  Pediatria e enfermaria do pronto-socorro Infantil  

-  10h às 11h
  Enfermaria do pronto-socorro Adulto (paciente 

recebe dois visitantes, sem revezamento).

-  15h às 16h
  Emergência do pronto-socorro Adulto (paciente 

recebe dois visitantes, sem revezamento).

-  11h às 13h
  Psiquiatria do pronto-socorro (paciente recebe 

dois visitantes, revezando um por vez)
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-  14h às 18h
  Psiquiatria (paciente recebe dois visitantes,  

revezando um por vez)

-  16 às 20h
  Isolamentos: um visitante por vez e apenas um 

revezamento.

 
  Menores de idade: 

Visita de crianças é autorizada somente 
acompanhada de um adulto, com permanência 
máxima de 30 minutos. Não é permitida visita nas 
UTIs, Pronto-Socorro, Psiquiatria e Isolamentos.

  Hospital Dia
Pacientes internados para procedimento, com alta 
prevista no mesmo dia, não têm direito a visitas. 
Durante o período de internação do Hospital Dia, 
o acompanhante não fica com o paciente nas 
dependências da unidade e deve aguardar na Sala de 
Espera do 3º andar. Um funcionário da Enfermagem 
irá comunicar a alta. 
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Apresentar documento oficial 
com foto. 
É obrigatório manter a etiqueta 
de visitante em local visível.
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  Visitas médicas
É garantido a todos os pacientes o direito de 
receber a visita de médico que não pertença ao 
corpo clínico do Iamspe, respeitando o limite de 
uma visita ao dia, sem limite de horário e mediante 
apresentação do CRM.

  Visitas religiosas
É garantido a todos os pacientes o direito à visita 
religiosa, respeitando o limite de uma visita ao dia, 
sem limite de horário. A visita é liberada mediante 
apresentação da credencial religiosa.

  Horários de informação médica
 -  As informações médicas são passadas durante o 

horário de visita, ficando a critério do médico em 
qual momento da visita a informação será passada.

 -  Boletim de informações de cirurgias no andar do 
Centro Cirúrgico: diariamente nesses horários: 
9h, 12h, 16h, 20h e 23h.

  Pacientes com direito  
  a acompanhante

Pacientes menores de 18 
anos e maiores de 60 anos 
e pacientes internados na 
Hematologia, Oncologia, Mo-
léstias Infecciosas, Cuidados 
Paliativos e Maternidade.

Visitas, informação médica e acompanhantes
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  Horários de entrada ou troca de acompanhante: 

 -  Pediatria e Pronto Socorro Infantil:
   Das 6h às 8h, das 12h às 14h e das 18h às 20h,

-  Demais Enfermarias: 6h às 10h e das 20h às 22h

●  No ato da internação, é permitida a entrada 
do acompanhante. 

●  As trocas de acompanhante são realizadas no 
saguão do 1º andar do Hospital.

●  Todos os acompanhantes recebem, na entrada 
do Controle de Visitas, uma pulseira de identi-
ficação pessoal e intransferível, com nome do 
acompanhante e do paciente.

●  O acompanhante deve manter a pulseira 
de identificação durante todo o período 
que permanecer no Hospital. Na saída, na 
troca de acompanhante ou alta hospitalar, a 
pulseira deve ser devolvida para a equipe de 
Segurança no saguão do 1º andar.

●  O fornecimento de 
nova pulseira só será 
feito mediante entrega 
da anterior.
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