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HORÁRIOS DE VISITA 

 

AS VISITAS NA MATERNIDADE E INTERNAÇÃO ESTÃO TEMPORARIAMENTE 

SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 

 

UTI – NEONATAL - Mãe possui acesso livre 

Pai diariamente das 10h30 às 11h00 

Pai diariamente das 20h00 às 20h30  

 

CI (CUIDADO INTERMEDIÁRIOS) PEDIATRIA-  - Mãe possui acesso livre 

Pai diariamente das 20h00 às 20h30  

 

RETAGUARDA CARDÍACA 

 01 pessoa diariamente das 15h30 às 16h00  

 

UTI – ADULTO 

01 pessoa diariamente das 16h00 às 16h30 

 
 

 Atendendo a Lei Nº. 106 de 14 de setembro de 2009 e a Lei Nº. 10.741, de 1º de 

outubro de 2003: Os pacientes MENORES de 18 anos e MAIORES de 60 anos terão 

direito a acompanhante e a troca deverá ser feita das 08h às 10h e das 20h às 22h, 

na recepção do hospital; 

 ATENÇÃO: Informamos que a recepção NÃO fornece atestados e/ou declarações para 

os pacientes internados/ acompanhantes. Toda e qualquer declaração de 

acompanhante deverá ser solicitada, ao médico responsável pelo paciente, no dia do 

acompanhamento. Caberá ao médico o fornecimento ou não da declaração;  

 Por motivo de segurança aos pacientes e familiares NÃO fornecemos informações 

sobre pacientes por telefone; 

 Ressaltamos que as visitas poderão ser suspensas, a qualquer momento, em casos de 

isolamentos- seguindo orientações médicas. 

 

Núcleo de Atenção à Qualidade    Emissão: 02/03/2011 -  Revisão:006   Data: 18/08/2021            ADM 184 

 
 

 

 
 

HORÁRIOS DE VISITA 
 

AS VISITAS NA MATERNIDADE E INTERNAÇÃO ESTÃO TEMPORARIAMENTE 

SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 

 

UTI – NEONATAL - Mãe possui acesso livre 

Pai diariamente das 10h30 às 11h00 

Pai diariamente das 20h00 às 20h30  

 

CI (CUIDADO INTERMEDIÁRIOS) PEDIATRIA-  - Mãe possui acesso livre 

Pai diariamente das 20h00 às 20h30  

 

RETAGUARDA CARDÍACA 

 01 pessoa diariamente das 15h30 às 16h00  

 

UTI – ADULTO 

01 pessoa diariamente das 16h00 às 16h30 

 
 

 Atendendo a Lei Nº. 106 de 14 de setembro de 2009 e a Lei Nº. 10.741, de 1º de 

outubro de 2003: Os pacientes MENORES de 18 anos e MAIORES de 60 anos terão 

direito a acompanhante e a troca deverá ser feita das 08h às 10h e das 20h às 22h, 

na recepção do hospital; 

 ATENÇÃO: Informamos que a recepção NÃO fornece atestados e/ou declarações para 

os pacientes internados/ acompanhantes. Toda e qualquer declaração de 

acompanhante deverá ser solicitada, ao médico responsável pelo paciente, no dia do 

acompanhamento. Caberá ao médico o fornecimento ou não da declaração;  

 Por motivo de segurança aos pacientes e familiares NÃO fornecemos informações 

sobre pacientes por telefone; 

 Ressaltamos que as visitas poderão ser suspensas, a qualquer momento, em casos de 

isolamentos- seguindo orientações médicas. 

 

Núcleo de Atenção à Qualidade    Emissão: 02/03/2011 -  Revisão:006   Data: 18/08/2021            ADM 184 

 
 

Rua: Cláudio Manoel da Costa, 57 

CEP 18030-083 – Sorocaba/SP 

Caixa Postal 1570 

www.hospitalsantalucinda.com.br 

Telefone: (15) 3212.9900 

Rua: Cláudio Manoel da Costa, 57 

CEP 18030-083 – Sorocaba/SP 

Caixa Postal 1570 

www.hospitalsantalucinda.com.br 

Telefone: (15) 3212.9900 

http://www.hospitalsantalucinda.com.br/
http://www.hospitalsantalucinda.com.br/


 

 
                                                

    
  
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

   

  

  

     
 
 

Núcleo de Atenção à Qualidade    Emissão: 02/03/2011 -  Revisão:006   Data: 19/08/2021            ADM 184 

 

 
 
                     

      
  
 
 

      
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

    

    

    

       
  

Núcleo de Atenção à Qualidade    Emissão: 02/03/2011 -  Revisão:006   Data: 19/08/2021            ADM 184 

É de extrema importância a colaboração dos visitantes/ acompanhantes, em 

períodos em que estes estiverem no ambiente hospitalar, por isso, lembre-se 

de que:  

- Todo e qualquer visitante/ acompanhante deverá lavar as mãos com água e 

sabão antes de entrar no quarto para iniciar a visita e ao sair; 

- As orientações sobre o estado clínico do paciente somente serão dadas pelo 

médico do paciente; 

- Caso haja intercorrências, poderão ocorrer atrasos ou suspensão temporária 

da visita; 

- O auxílio ao paciente (sentar, levantar, caminhar, beber líquidos ou comer) 

deverá ocorrer apenas após a concordância e orientação da equipe da 

enfermagem, devido ao risco de quedas; 

- Orientamos que a visita/ acompanhante se restrinja ao quarto e leito de seu 

familiar, evitando transitar pelos corredores do hospital, assim prevenimos 

juntos as contaminações cruzadas; 

- É proibido deitar, sentar ou colocar pertences no leito do paciente; 

- Orientamos, por questão de segurança, que os acompanhantes utilizem 

sapatos fechados; 

- Siga as orientações recebidas da equipe multiprofissional; 

- O HOSPITAL NÂO SE RESPONSABILIZA por pertences dos pacientes e de 

acompanhantes. 

NÃO É PERMITIDO 

- Fumar dentro do hospital nem nas dependências; 

- Trazer alimentos; 

-  Utilizar celulares nas UTI´s; 

- Trazer flores para o paciente; 

O DESCUMPRIMENTO DESTAS REGRAS PODERÁ ACARRETAR NO CANCELAMENTO 
DA PERMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E/OU VISITAS. 
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