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1. ÂMBITO 

 

O presente documento visa regulamentar o acesso ao interior do Centro Hospitalar do 

Algarve, EPE, nomeadamente aos serviços de internamento, urgências, bem como 

áreas de diagnóstico e terapêutica.  

 

A criação de Normas de Acesso é fundamental para a manutenção da segurança e do 

bom funcionamento desta instituição de saúde, com o objetivo de normalizar os 

procedimentos de acesso e assim contribuir para melhores condições na segurança, 

prestação de cuidados de saúde e conforto para o utente.  

 

Este documento reúne e revoga todas as Circulares Normativas do Hospital de Faro a 

enumerar: 

-Circular Normativa Nº58/03, de 25/08/2003 (Visitas ao Serviço de Urgência 

polivalente); 

-Circular Normativa Nº57/04, de 13/08/2004, (Acesso a Dadores Benévolos de 

Sangue); 

- Circular Normativa Nº29/05 de 14/04/2005 (Horário de Visitas); 

- Remete para revogação da Circular Normativa nº 29/98 de 18/05/1998 referente ao 

acesso dos Delegados de Informação Médica em exercício das suas funções; 

- Circular Normativa nº31/98 de 21/05/1998 relativa a inscrição e acesso ao serviço de 

urgência de obstetrícia e ginecologia, naquilo a que respeita o presente documento. 

 

Este documento reúne e revoga os Regulamentos do Hospital de Portimão, naquilo a 

que o controlo de acessos de utentes e visitantes diz respeito, nomeadamente: 

- Regulamento Nº12/CHBA, Regulamento de Visitas; 

- Regulamento Nº14/CHBA, Regulamento Atividades dos Delegados de Informação 

Médica no C.H.B.A.; 

  

Este documento integra também as especificações legais actualmente em vigor, 

nomeadamente a Lei nº106/2009, de 14 de Setembro, relativa ao Acompanhamento 

Familiar em Internamento Hospitalar; a Lei nº33/2009, de 14 de Julho, relativa ao 

Acompanhamento dos Utentes dos Serviços de Urgência do SNS; a Lei nº14/85, de 6 

de Julho, relativa ao acompanhamento da parturiente durante o trabalho de parto; o 
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Decreto-Lei nº253/2009, de 23 de Setembro e os Regulamentos Internos de 

Assistência Espiritual e Religiosa do Hospital de Faro (CN nº8/10) e do Hospital de 

Portimão (Regulamento Nº49/CHBA), relativos à Regulamentação da Assistência 

Espiritual e Religiosa nos hospitais e outros estabelecimentos do SNS, Lei Nº37/2012 

de 27 de Agosto e, Despacho nº20730/2008 relativo ao Controlo e Segurança nos 

Estabelecimentos Hospitalares do SNS.  

 

 

 

2. ACESSO DE VISITAS  

 

2.1. Procedimento de acesso de visitas a doente internado  

O acesso das visitas realiza-se através do balcão da Portaria Principal. O visitante é 

registado informaticamente e é-lhe entregue um cartão-de-visita referente ao serviço e 

cama do utente que pretende visitar, sendo que esse cartão não pode ser utilizado 

para entrar noutro serviço, nem visitar outro utente. Para realizar outra visita a outro 

utente é necessário voltar ao balcão da Portaria Principal e solicitar o cartão respetivo, 

procedendo-se igualmente ao registo informático.  

O cartão-de-visita deve estar sempre visível, preferencialmente preso na roupa e será 

obrigatoriamente devolvido no final de cada visita.  

Não é permitido que os visitantes troquem de cartão entre eles. Todos os cartões têm 

de ser devolvidos no balcão da Portaria Principal onde é efetuada a troca para outro 

visitante. 

O acesso de crianças até aos 12 anos de idade realiza-se sem cartão-de-visita, desde 

que devidamente acompanhadas e sempre mediante autorização na Portaria Principal, 

sendo o limite de uma criança por adulto acompanhante.  

Constitui exceção, avaliada caso a caso, o acesso do pai acompanhado de um ou 

mais filhos, independentemente da idade dos mesmos, para visita à sua mãe e ao seu 

novo irmão recém-nascido, no recobro da sala de partos. O acesso nestes casos de 

exceção deve efetuar-se preferencialmente através do balcão de atendimento da 

Urgência Obstétrica/Ginecológica. 
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2.2.  Horário de visitas 

O presente documento prevê a unificação dos horários de visita e regras de realização 

das visitas para as unidades hospitalares de Faro e Portimão, com algumas exceções 

descriminadas nas tabelas abaixo. Para a unidade hospitalar de Lagos, dada a 

ausência de portaria principal para controlo de acessos de visitantes, mantêm-se os 

procedimentos de acesso e os horários em vigor até à presente data. 

Nas unidades hospitalares do C.H.A. o sistema de visitas organiza-se de acordo com o 

regime geral e especial, bem como o acompanhamento de familiar/amigo e a visita 

social. 

 

 

 

2.2.1. Regime Geral 

O Regime Geral de visitas refere-se ao global dos serviços de internamento, onde não 

existem medidas suplementares especializadas nos cuidados prestados aos doentes. 

 A visita de acompanhamento de familiar/amigo existe para que cada doente internado 

possa ter o maior apoio familiar possível e se sinta sempre bem acolhido, através da 

presença de alguém relevante para a sua recuperação e bem-estar. A presença da 

família no processo cuidativo é um fator essencial para a recuperação do utente e para 

a humanização da instituição hospitalar.  

Cada doente internado nos serviços de regime geral de visitas tem ainda a 

possibilidade de receber a visita de outros familiares e amigos, durante um período da 

tarde, constituindo a visita social. 

 

De modo a uniformizar os horários de visita praticados nas unidades de Faro e 

Portimão, este regulamento apresenta uma alteração dos horários praticados no 

regime geral, de acordo com as tabelas abaixo apresentadas. 

 

Na Unidade hospitalar de Lagos, prevê-me a manutenção do horário praticado. 
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Unidade Hospitalar de Faro 

Serviços de 

Internamento 

Horário da Visita 

Acompanhamento do Familiar/Amigo 

(todos os dias) 

Horário da Visita 

Social 

(todos os dias) 

Medicina I   

 

 

Das 13:00H às 16:00H 

E  

Das 19:00H às 21:00H 

 

 

 

No máximo 1 pessoa 

Pode o visitante trocar com outra pessoa de 

referência, a pedido do doente. 

 

 

 

Das 16:00H às 19:00H 

 

 

 

 

No máximo 2 pessoas 

em simultâneo 

 

Medicina II 

Medicina III 

Cardiologia 

Ortopedia I 

Ginecologia 

Unidade Grávidas 

Cirurgia I 

Cirurgia II 

Nefrologia 

Neurologia 

Gastrenterologia 

Infeciologia 

Pneumologia 

 

Oncologia 

 

Acompanhamento permanente de um familiar 

ou amigo do doente 

 

Das 16:00H às 19:00H 

No máximo 2 pessoas  

 

Cuidados Paliativos 

 

Acompanhamento permanente de um familiar 

ou amigo do doente 

 

Das 16:00H às 19:00H 

No máximo 2 pessoas 
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Unidade Hospitalar de Portimão 

Serviços de 

Internamento 

Horário da Visita 

Acompanhamento do Familiar/Amigo 

(todos os dias) 

Horário da Visita 

Social 

(todos os dias) 

Especialidade 

Médicas 

 

Das 13:00H às 16:00H 

E  

Das 19:00H às 21:00H 

 

No máximo 1 pessoa 

Pode o visitante trocar com outra pessoa de 

referência, a pedido do doente. 

 

Das 16:00H às 19:00H 

 

 

 

 

No máximo 2 pessoas 

em simultâneo 

 

Medicina 4A 

Medicina 4B 

Cirurgia 3A 

Cirurgia 3B 

Ortopedia II 

Especialidades 

Cirúrgicas 

Ginecologia 

 

Unidade Cuidados 

Paliativos 

 

Acompanhamento permanente de um familiar 

ou amigo do doente 

 

Das 16:00H às 19:00H 

No máximo 2 pessoas 

 

 

Unidade Hospitalar de Lagos 

Serviços de 

Internamento 

Horário da Visita 

Acompanhamento do 

Familiar/Amigo 

Horário da Visita Social 

(todos os dias) 

Medicina  - Das 15:00H às 16:00H e  

das 18:00H às 19:00H 

Urgência Básica - 

SO 

- Das 12:00H às 12:30H e  

das18:00H às 18:30H 
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2.2.2. Regime Especial 

Neste regime incluem-se os serviços que, pela sua natureza e dos próprios doentes, 

tem de adaptar o horário e tipologia de visita de acordo com as especificidades dos 

cuidados prestados. Considerando as especificidades dos serviços incluídos em 

regime especial e as dinâmicas existentes nas duas unidades hospitalares, nesta 

tipologia de visita mantém-se algumas diferenças de horários entre as duas unidades.  

 

 

Unidade Hospitalar de Faro 

Serviços de 

Internamento 

Horário da Visita 

Acompanhamento do 

Familiar/Amigo 

(todos os dias) 

Horário da Visita Social 

(todos os dias) 

 

Pediatria 

Acompanhamento permanente de 

pai, mãe ou substituto parental 

Das 16:00H às 18:00H  

No máximo de 2 pessoas em simultâneo 

 

Obstetrícia  

 

Visita do 

marido/companheiro/convivente 

das 10:00H às 21:00H 

Com o objetivo de privilegiar a 

tríade mãe/pai/bebé 

 

Das 15:00H às 18:00H 

No máximo de 2 pessoas, ou seja se 

estiver presente o 

marido/companheiro/convivente, então só 

pode permanecer mais 1 pessoa. 

Os irmãos (menores de 12 anos), sem 

limite de número, apenas podem 

permanecer no serviço durante este 

período de visita social e sempre 

acompanhados pelo pai ou pessoa 

significativa. 

 

U.C.I. 

Pediátrica 

 

Acompanhamento permanente de 

pai, mãe ou substituto parental 

 

Não há visita social, sendo analisados 

cada caso e autorizadas pelo Chefe de 

Equipa Médica, Enfermeiro Chefe ou 



Normas de Acesso 

10 
 

seus substitutos legais. 

 

U.C.I. 

Neonatais 

 

Das 9:00H às 23:00H 

Pai, mãe ou substituto parental 

 

Às 4ªF e Sábados, entre as 19:30H e as 

20:00H 

Sendo 1 visita de cada vez e sempre 

acompanhada por elemento parental 

 

U.C.I. 

Neonatais – 

Berços 

 

Das 9:00H às 23:00H 

Pai, mãe ou substituto parental 

 

Às 4ªF e Sábados, entre as 20:00H e as 

20:30H, no máximo 2 visitas por criança. 

Sendo 1 visita de cada vez e sempre 

acompanhada por elemento parental 

 

U.C.I. 

Polivalente  

 

- 

 

Das 12:00H às 15:00H e das 17:00H às 

20:00H, para 1 familiar direto, podendo 

trocar, no máximo até 2 pessoas por dia 

 

U.C.I.S.U.      

 

- 

 

Das 13:00H às 15:00H e das 17:00H às 

20:00H, para 1 familiar direto, podendo 

trocar, no máximo até 6 pessoas por dia 

 

U.C.I. 

Coronária 

 

- 

 

Das 11:00H às 15:30H e das 16:30H às 

20:00H, para 1 familiar ou amigo do 

doente 

 

U. AVC 

 

- 

 

Das 13:00H às 15:00H e das 16:30H às 

20:00H, para 1 familiar ou amigo do 

doente 

Psiquiatria Das 13:00H às 16:00H 

1 pessoa 

Das 17:00H às 19:00H 

No máximo 2 pessoas em simultâneo 
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Unidade Hospitalar de Portimão 

Serviços de 

Internamento 

Horário da Visita 

Acompanhamento do 

Familiar/Amigo 

(todos os dias) 

Horário da Visita Social 

(todos os dias) 

 

Pediatria 

Acompanhamento permanente de 

pai, mãe ou substituto parental 

Das 15:00H às 17:00H  

No máximo de 2 pessoas em 

simultâneo 

 

Obstetrícia  

 

Visita do 

marido/companheiro/convivente 

das 09:30H às 11:00H e das 

13:00H às 21:00H 

Com o objetivo de privilegiar a 

tríade mãe/pai/bebé 

No período das 13:00H às 21:00H 

é permitido o acesso dos irmão do 

recém-nascido 

 

Das 15:00H às 17:00H 

No máximo de 2 pessoas, ou seja se 

estiver presente o 

marido/companheiro/convivente, então 

só pode permanecer mais 1 pessoa. 

 

 

U.C.I. 

Pediátrica 

 

Acompanhamento permanente de 

pai, mãe ou substituto parental 

 

Não há visita social, sendo analisados 

cada caso e autorizadas pelo Chefe de 

Equipa Médica, Enfermeiro Chefe ou 

seus substitutos legais. 

 

Neonatais - 

Berços  

 

Das 9:00H às 23:00H 

Pai, mãe ou substituto parental 

 

Das 19:00H e as 19:30H, no máximo 2 

visitas por criança (avós ou irmãos do 

recém-nascido) 

Sendo 1 visita de cada vez e sempre 

acompanhada por elemento parental 
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U.C.I. 

Polivalente  

 

- 

 

Das 13:30H às 14:30H e das 18:00H às 

20:00H, para 1 familiar direto, podendo 

trocar, no máximo até 3 pessoas por 

dia 

 

U.I.D.A.      

 

- 

 

Das 13:30H às 14:30H e das 19:00H às 

20:00H, para 1 familiar direto. 

 

Psiquiatria 

 

- 

 

Das 14:30H às 15:30H e das 18:00H às 

19:00H 

No máximo 2 pessoas em simultâneo 

 

 

2.3. Visitas com carácter de excepção   

 

2.3.1. Autorizações de permanência junto do doente 

Pode o serviço de internamento considerar a permissão para a visita excepcional de 

um familiar ou pessoa relevante para o doente, fora do horário de visitas, para dar 

apoio no cuidado ao doente. Para essa permissão o médico responsável, enfermeiro 

chefe ou seus substitutos legais necessitam de informar por escrito a portaria principal, 

em documento com o nome do doente, do visitante e o horário em que essa visita 

pode decorrer, bem como se deve ser considerada como visita durante a sua 

permanência, utilizando para esse efeito a minuta própria em anexo.  

Esse documento será validado na Portaria e verificado sempre que a visita 

excepcional se dirigir à Portaria para poder subir ao serviço de internamento em 

causa. Essa visita será sempre registada no sistema informático de gestão de visitas 

pela Portaria e levará o cartão de visita respetivo, caso o serviço informe que deve ser 

contabilizada como visita. 
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2.3.2. Restrição de visitas 

Quando o carácter de exceção for aplicado para restrição de visitas, essa restrição 

apenas pode ocorrer a pedido do doente por escrito ou, do médico responsável pelo 

doente igualmente por escrito e por razões clínicas.  

Pode ainda ocorrer restrição de visitas devido a questões de ordem jurídica ou judicial, 

mas devidamente comprovado por documento entregue na Portaria. 

A restrição de visitas deve sempre ser redigida por escrito através da minuta própria 

em anexo, referindo o nome do utente, serviço de internamento e motivo da restrição, 

sempre devidamente assinada, quer pelo utente, quer pelo médico, conforme a 

situação.  

Em caso de crianças, quando a restrição se aplica a um dos elementos parentais, 

apenas se pode cumprir quando existe ordem judicial nesse sentido e a mesma for 

devidamente apresentada. 

 

 

2.4. Visitas em Serviços de Urgência 

 

O serviço de urgência pediátrica não tem visitas, ocorrendo apenas o 

acompanhamento permanente do pai, mãe ou substituto parental, durante todo o 

tempo de permanência da criança no serviço. 

O serviço de urgência geral poderá consentir visitas aos doentes que se encontram 

em observação, mediante solicitação no balcão de informações e apoio ao familiar e 

utente do serviço de urgência. 

No serviço de urgência obstétrica/ginecológica não existem visitas, com excepção de 

utentes internadas em unidade de grávidas mas colocadas fisicamente em S.O. por 

questões que se prendem com a dinâmica do serviço. Nestes casos as utentes 

poderão receber visitas, de acordo com o regime previsto para a unidade de grávidas. 

Para além desta excepção, o serviço de urgência obstétrica/ginecológica prevê 

apenas o acompanhamento da utente em observação e em trabalho de parto, 

conforme especificado em capítulo próprio neste documento. 
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3. ACESSOS DE ACOMPANHANTES 
 

3.1. Acompanhantes de utente internado 

De acordo com a legislação em vigor, é permitido durante o internamento o 

acompanhamento permanente no caso de criança, pessoa com deficiência, pessoa 

em situação de dependência e pessoa com doença incurável em estado avançado e 

em estado final de vida. 

O acompanhamento permanente de utente internado é exercido tanto no período 

diurno como noturno, com respeito pelas instruções e regras técnicas relativas aos 

cuidados de saúde, bem como pelas normas vigentes no Hospital. 

 

 

3.1.1. Acompanhamento em internamento de pediatria 

As crianças até 18 anos de idade têm direito a acompanhamento permanente do pai e 

mãe ou de pessoa que os substitua, durante todo o tempo de internamento, incluindo 

nos serviços não pediátricos, desde que o serviço de internamento tenha condições 

para tal.  

Nesta circunstância, os elementos parentais ou seus substitutos dirigem-se à Portaria 

Principal, onde são registados no sistema informático sendo-lhes atribuído um cartão 

identificativo de acompanhante, que lhes permite deslocarem-se dentro do hospital 

incluindo o acesso às áreas de alimentação.  

 

Quando o elemento parental ou equivalente com direito de acompanhante pretender 

ser substituído em determinado período do dia ou da noite, deve a portaria principal 

ser informada pelo secretariado da unidade ou pelo enfermeiro responsável sobre a 

troca, a identidade e grau de parentesco do substituto. A troca é efetuada no balcão da 

portaria principal, onde se regista a identificação do substituto no sistema informático, 

sendo atribuído o mesmo cartão de acompanhamento. As trocas de cartão e registo 

são sempre efetuadas na portaria principal, a qualquer hora do dia.  

Todos as pessoas, pais ou substituto, que estejam a acompanhar o utente pediátrico 

têm de estar identificados e com o respetivo cartão de acompanhante. 

 

O direito de acompanhamento pode cessar ou ser limitado mediante indicação do 

médico responsável, no caso em que a criança for portadora de doença transmissível 
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e também no caso de as condições momentâneas do internamento não comportarem 

o acompanhamento permanente. 

No caso de o utente pediátrico ter idade superior a 16 anos poderá, se assim o 

entender, designar a pessoa acompanhante ou prescindir do acompanhamento. 

 

 

3.1.2. Acompanhamento de utente pediátrico noutros 

internamentos 

Quando o utente pediátrico estiver em serviço de internamento que não a pediatria, 

deve o serviço de internamento em causa informar a portaria principal da autorização 

de acompanhamento permanente, utilizando para esse efeito a minuta em anexo 

referente a Autorizações de Permanência no serviço. 

 

3.1.3. Acompanhamento de utente com deficiência, dependência 

ou doença incurável 

As pessoas com deficiência, pessoas em situação de dependência e pessoas com 

doença incurável em estado avançado e em estado final de vida, durante o 

internamento, têm direito legal a acompanhamento permanente de ascendente ou 

descendente, do cônjuge ou equiparado e, na ausência ou impedimentos destes ou 

por sua vontade, de uma pessoa por si designada, sempre no limite de uma pessoa 

por utente.  

 

Para exercer este direito, o acompanhante deve solicitar ao médico ou enfermeiro 

responsável pelo utente, de modo a que seja informada a portaria principal, por 

escrito, utilizando para esse efeito a minuta em anexo referente a Autorizações de 

Permanência no serviço.  

O acesso diário do acompanhante procede-se através do balcão da portaria principal, 

onde é registado sendo-lhe atribuído um cartão identificativo de acompanhante, que 

lhe permite deslocar-se dentro do hospital incluindo acesso às áreas de alimentação. 

 

O direito de acompanhamento pode cessar ou ser limitado mediante indicação do 

médico responsável, no caso em que o utente for portador de doença transmissível ou 

no caso de as condições momentâneas do internamento não comportarem o 

acompanhamento permanente. 
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3.1.4. U.I.C.D. (Unidade de Faro) 

Existe no serviço de urgência pediátrica uma Unidade de Internamento de Curta 

Duração onde está previsto o acompanhamento da criança internada pelo pai, ou pela 

mãe ou por outra pessoa designada como equivalente parental. O serviço informa o 

vigilante localizado na sala de espera sobre o internamento e fornece o registo com o 

nome do utente e a pessoa designada para acompanhamento, bem como a 

possibilidade de troca do acompanhante presente. Apenas um acompanhante pode 

permanecer junto da criança, sendo o vigilante vai controlando o acesso para manter a 

presença de apenas um acompanhante. As trocas entre acompanhantes, devidamente 

autorizadas pelo enfermeiro chefe de equipa, podem ocorrer entre as 8h e as 23h.  

 

3.2. Acompanhamento do utente no serviço de urgência 

 

De acordo com a legislação em vigor, todo o cidadão admitido num serviço de 

urgência tem direito a ser acompanhado por uma pessoa por si indicada. No entanto, 

quando o acompanhante designado não cumprir o seu dever de urbanidade, ou 

revelar desobediência ou desrespeito pelos profissionais de serviço, pode ser 

impedida a permanência do acompanhante junto do doente, podendo no entanto ser 

indicado outro acompanhante nos termos da lei. 

 

O serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia localiza-se no 5º Piso onde, entre 

as 8:00H e as 24:00H, é efetuada a ficha de admissão, sendo que a grávida e 

respectivo acompanhante devem entrar pela portaria principal. Entre as 24:00H e as 

8:00H a admissão da grávida com episódio de urgência é efectuada pelo serviço de 

urgência geral.  

Em qualquer das situações apenas um acompanhante designado pela grávida sobe 

com ela até ao 5º Piso.  

 

Quando a utente em episódio de urgência de obstetrícia ou ginecologia fica internada, 

deve ser de imediato inserida no sistema informático para que a informação fique 

disponível no sistema informático e o balcão da portaria principal possa permitir o 

acesso a eventuais visitas. 

 

No caso de parto, o acompanhante da parturiente será igualmente designado pela 

mesma. O acesso do acompanhante que chegue ao hospital após a entrada da utente, 
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para assistir ao parto ou trazer os pertences pessoais de apoio, deve entrar pela 

entrada principal - portaria principal, onde é verificada autorização do serviço para a 

subida ao 5º Piso. A confirmação de autorização é efetuada pelo funcionário do balcão 

da portaria principal. 

Na unidade de Portimão após encerramento do balcão da portaria principal, deve o 

acompanhante que vem assistir ao parto dirigir-se à urgência geral, a fim de obter 

autorização para subir ao bloco de partos. 

 

No caso específico de uma menor de idade em trabalho de parto deverá manter-se o 

direito de acompanhamento durante o trabalho de parto de apenas uma pessoa 

significativa indicada pela utente, independentemente do grau de parentesco. 

 

 

No serviço de urgência pediátrica apenas um dos elementos parentais ou equivalente 

pode acompanhar a criança no interior do serviço, bem como aos serviços de 

diagnóstico, necessários para a realização de exames, salvo situação extraordinária 

devidamente autorizada. 

 

No serviço de urgência geral é permitida a entrada de um acompanhante até à sala de 

espera, após a triagem. No entanto, por razões clínicas do doente ou razões inerentes 

ao serviço, pode ser solicitado ao acompanhante que aguarde na sala de espera do 

exterior, limitando dessa forma o período de acompanhamento. 

 

 

3.3. Acompanhamento de utente em Hospital de Dia  

 

3.3.1.   Hospital Dia de Pediatria 

No Hospital Dia de Pediatria é permitida a permanência de um acompanhante junto da 

criança em tratamento e que pode ser a mãe, ou pai, ou substituto parental. O acesso 

efetua-se pelo Hospital Dia de Pediatria, sendo a assistente técnica ou enfermagem 

quem controla o acesso e permanência do acompanhante.   
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3.3.2. Hospital Dia de Oncologia 

No Hospital Dia de Oncologia é permitida a permanência de um acompanhante junto 

do utente em tratamento, desde que o serviço assim o permita e não prejudique o 

funcionamento do mesmo. Devido a condicionantes físicas do espaço poderá não ser 

possível a permanência do acompanhante durante todo o tempo de tratamento.  

 

3.4. Acompanhamento do utente durante a realização de 

exames/tratamentos  

 

O utente que vai realizar um exame ou tratamento têm direito a ser acompanhado por 

uma pessoa por si designada, essa pessoa tem de ser registada no balcão da portaria 

por onde entra, no mesmo momento e em associação ao utente que acompanha.  

O utente que vai realizar exame ou tratamento e respectivo acompanhante não podem 

deslocar-se para outras áreas do Hospital, nomeadamente a serviços de internamento 

e urgências. Exceptua-se a esta norma a deslocação do utente e acompanhante às 

áreas de alimentação. 

 

4. ACESSO DE DELEGADOS DE INFORMAÇÃO MÉDICA 
 

O acesso dos Delegados de Informação Médica (DIM) enquadra-se pelo diploma legal, 

o Despacho nº 8213-B/2013 de 24 Junho 2013, que fixa as regras de acesso dos 

delegados de informação médica. 

Nesta matéria de acesso dos D.I.M. remete-se para o Regulamento próprio a aguardar 

publicação interna. 

 

 

5. ACESSOS ESPECÍFICOS 

  
Este ponto prevê regulamentar todos restantes tipos de acessos ao interior do 

Hospital, uma vez que segundo a legislação em vigor os hospitais devem adoptar 

medidas eficazes para o controlo de entradas e saídas de doentes, visitas e outros 

utilizadores. 
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Neste ponto incluem-se os familiares de utentes que se deslocam ao Hospital para 

receber informações clínicas ou de carácter social; os dadores de sangue e de medula 

óssea; os representantes da assistência religiosa; os colaboradores não vinculados 

que desempenhem funções no interior da instituição e, agentes de autoridade. 

 

 

5.1. Familiares de Utentes 

 

A prestação de informação clínica aos familiares dos utentes está prevista de acordo 

com o horário estabelecido por cada serviço e pelos médicos ou equipas médicas 

responsáveis, o qual decorre sempre no período da manhã e tem de ser respeitado. 

Deve este horário ser do conhecimento dos serviços e do balcão da portaria principal. 

  

O acesso dos familiares efectua-se pela Portaria Principal, onde é verificado o horário 

de atendimento ou a disponibilidade do médico para receber o familiar em causa e, 

mediante a confirmação, procede-se ao registo informático da entrada. Após esse 

registo é atribuído o cartão de visita do Hospital destinado à visita familiar/amigo e é 

permitida a entrada do familiar. No final da visita ou da informação prestada pelo 

médico, o cartão do Hospital tem de ser devolvido na portaria. 

 

O acesso dos familiares ou utentes do exterior ao Serviço Social para respectivo 

apoio/aconselhamento processa-se do mesmo modo pela Portaria Principal, sendo 

igualmente efetuado o registo informático. A portaria pode confirmar com a assistente 

social que irá receber a visita, sobre a marcação e disponibilidade para a realização da 

mesma.  

 

 

5.2. Dadores Benévolos de Sangue e de Medula Óssea  

 

No que respeita aos dadores de sangue os acessos encontram-se regulamentados 

pela Lei nº37/2012 de 27 de Agosto, referente ao novo Estatuto do Dador de Sangue. 

Através da presente legislação fica assegurada a livre visita a doentes internados nos 

estabelecimentos hospitalares do SNS, durante o período estabelecido para o efeito. A 
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mesma legislação refere ainda que excecionalmente pode ser autorizada a visita fora 

do horário estabelecido. 

Estende-se ainda esta política aos dadores de medula óssea.  

 

Como tal, define o Centro Hospitalar do Algarve que o período estabelecido para o 

efeito será o horário da visita social, no que respeita aos internamentos de regime 

geral. Apesar do livre acesso de dadores, deve no entanto garantir-se as condições 

adequadas de conforto para os utentes internados, pelo que se recomenda um 

máximo de 2 dadores em simultâneo, considerando o espaço dos quartos e 

enfermarias.  

 

Nos serviços de internamento com horário de visitas de regime especial não é 

permitida a entrada de visitantes usufruindo do cartão de dador de sangue ou medula 

óssea, com exceção da Pediatria e Obstetricia.  

No internamento de Pediatria e Obstetricia o acesso do dador de sangue/medula 

óssea será igualmente permitido durante o horário da visita social, no máximo de 1 

dador por utente internado e sem ultrapassar os limites máximos de visitas. Em 

Pediatria, no caso de crianças até 12 anos inclusive, fica condicionado à presença dos 

pais da criança.  

 

O acesso dos dadores benévolos de sangue e de medula óssea é efectuado pela 

Portaria Principal e mediante apresentação do Cartão Nacional de Dador, com 

confirmação por documento com fotografia, sendo posteriormente atribuído ao dador 

um cartão-de-visita referente ao piso e cama do utente a visitar.  

No final da visita tem de ser devolvido o cartão atribuído. 

 

 

 

5.3. Assistência Religiosa 

 

De acordo com a legislação em vigor, os utentes internados nas instituições 

hospitalares têm direito a assistência espiritual e religiosa, qualquer que seja a sua 

confissão religiosa.  

Nesta matéria as unidades que compõe o Centro Hospitalar do Algarve dispõem de 

regulamento para a assistência espiritual e religiosa e criação do SAER – Serviço de 

Assistência Espiritual e Religiosa. 
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O acesso, para o exercício das suas funções, de qualquer assistente espiritual não 

vinculado ao Hospital de Faro processa-se através da Portaria Principal, onde tem de 

apresentar a sua identificação legal que ateste ser ministro de culto. Após esta 

identificação é registado no sistema informático e recebe um cartão do Hospital com a 

designação de «Assistente Espiritual e Religioso – Visitante». 

 

A visita do Assistente Espiritual e Religioso tem o limite de 1 assistente por cada 

utente internado e deve processar-se preferencialmente durante o horário de visita 

social no regime geral. Fora do horário da visita social regime geral deve a Portaria 

Principal confirmar previamente com o serviço de internamento se o Assistente 

Espiritual pode realizar a visita solicitada.  

Todos os casos omissos devem ser previamente confirmados com o Coordenador do 

SAER. 

 

 

5.4. Colaboradores não vinculados 

 

Qualquer colaborador externo em prestação de serviço no Hospital de Faro para poder 

entrar no edifício do Hospital tem de se apresentar devidamente identificado, através 

de cartão com fotografia.  

 

Sempre que for necessário a sua entrada num serviço onde se efectuem registos de 

entrada, deve o mesmo fornecer a sua identificação e informar sobre a tarefa a 

realizar, para efeitos desse registo. 

 

O acesso aos serviços de urgência geral, obstétrica e pediátrica, bem como aos 

internamentos mas para efeitos de visita, não é livre, ou seja, qualquer colaborador 

externo fora do exercício das suas funções deve retirar senha de visita no caso de um 

internamento e proceder em conformidade nos serviços de urgência.  

O mesmo procedimento sucede perante um funcionário de outra instituição de saúde, 

pública ou privada. 

 

No caso do voluntariado, os colaboradores que praticam voluntariado no interior do 

Hospital acedem aos serviços de internamento no exercício das suas funções, mas 

não podem utilizar a sua actividade para realizar visitas de carácter social, que não se 
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relacionam com o exercício das suas funções, principalmente nos serviços com regime 

especial de visitas. 

 

 

5.5. Agentes de Autoridade e outras entidades conexas 

 

Os agentes de autoridade, diplomatas e outras entidades conexas que disponham de 

documento de identificação com «livre trânsito», no exercício das suas actividades que 

necessitem de contactar directamente com um utente internado devem dirigir-se ao 

balcão da Portaria Principal, identificando-se adequadamente e informando a 

necessidade de contacto com determinado doente.  

 

A portaria irá contactar o serviço onde o utente se encontra internado ou em 

observação, para que seja confirmado com o médico do utente a capacidade clínica 

de o mesmo receber o agente de autoridade ou de entidade conexa. O acesso não 

deverá ser negado, mas só deverá ser efetuado naquele momento se for clinicamente 

inócuo para o utente. Se o momento não for adequado em termos clínicos, o serviço 

informa a portaria para que a visita se efetue mais tarde. A portaria informa o agente 

de acordo com o transmitido pelo serviço, permitindo o acesso quando o serviço de 

internamento assim o informar, efetuando nessa altura o devido registo informático. 

 

Em caso de visita social e de carácter pessoal não usufruem de direito de visita, 

devendo portanto solicitar o respetivo cartão-de-visita na Portaria Principal, cumprindo 

as normais formalidades para o efeito.     

 

 

5.6. Notários e entidades afins 

 

Quando é necessário o acesso de representantes legais e notário para realização de 

testamento do interesse de um utente internado, deve o notário solicitar por escrito 

ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital ou Diretor Clínico, 

indicando o dia e hora pretendido para o efeito. 

Após autorização do Conselho de Administração a portaria é informada do dia e hora 

e da identificação dos representantes e notário. 
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No momento de acesso, o notário e representantes legais identificam-se na portaria 

principal do Hospital onde é confirmada a autorização. A Portaria contacta com o 

serviço de internamento e confirma a disponibilidade de realização do acto, após 

confirmação pelo internamento é então autorizado o acesso. 

 

 

5.7. Acessos temporários 

O acesso temporário de agentes externos ao Hospital, no desempenho de funções 

profissionais em colaboração com a nossa instituição, (exemplo: auditores) após 

autorização prévia da mesma, é garantido através de um cartão, denominado 

“acesso autorizado”.  

A atribuição deste cartão é efetuada na Portaria Principal, mediante identificação e 

confirmação da autorização prévia. O Serviço de Portaria Principal realiza o controlo 

de entrada e de saída, tendo o cartão que ser devolvido no final pelo agente externo. 

 

 

 

6. CASOS OMISSOS 

 

Sempre que ocorram situações não contempladas no presente documento, as 

mesmas serão analisadas caso a caso pela Diretora dos Serviços Gerais, ou quem a 

substitua. Sempre que se justifique a Diretora dos Serviços Gerais deverá apresentar 

a situação ao Conselho de Administração para decisão superior. 
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