
PARA SUA PERMANÊNCIA EM NOSSA INSTITUIÇÃO

ORIENTAÇÕES
CONVÊNIOS/PARTICULAR

SUS

TROCA DE ACOMPANHANTES

PARA MAIS INFORMAÇÕES

11h30 às 12h00
16h00 às 16h30

08h00 às 20h00
1 acompanhante.

08h00 às 20h00
1 acompanhante.

07h00 às 09h00
11h30 às 13h30
18h00 às 20h00

Fone: (45) 2101-7104 ou (45) 2101-7034

UTI

APTO.

QT°. COLETIVO

VISITAS

14h00 às 14h30UTI

12h30 às 13h30ENFERMARIA
VISITAS



Para o internamento, é necessário apresentar: RG, CPF, 
Cartão SUS, comprovante de residência e, pelo menos, 
dois (2) números de telefone para contato;

Durante o período de internamento, o paciente deve usar 
a roupa do hospital, não sendo necessário trazer malas 
com roupas, somente produtos de higiene pessoal, 
chinelos, podendo trazer celular, notebook e outros, 
porem o hospital não se responsabiliza por eles.

PARA INTERNAÇÃO:

Fumar nas dependências do hospital;

Falar em voz alta e fazer barulhos;

Entrar ou permanecer nos Postos de Enfermagem;

Solicitar serviços de enfermagem ou qualquer outro que 
não tenha relação com o paciente internado;

Envolver-se em assuntos referentes a outros pacientes, 
conduta médica ou institucional;

Interferir na medicação ou procedimentos prescritos 
pelo médico, manipular soro, curativo ou quimioterapia.

Ausentar-se do quarto sem justificativa ao enfermeiro(a) 
responsável;

Manusear pacientes de outros leitos e visitar pacientes de 
outros quartos;

Utilizar os mesmos utensílios do paciente (copos, 
talheres, jarras);

Lavar e estender roupas no interior do quarto, ou mesmo 
estender cobertores no chão para descanso;

Entrar com chimarrão, flores, malas, cobertores, 
travesseiros, ventiladores, aquecedores, sacolas e 
alimentos.

AÇÕES NÃO PERMITIDAS NO HOSPITAL

REFEIÇÕES
Café da manhã: a partir das 8h00

Almoço: a partir das 11h30

Lanche da tarde: a partir das 15h00

Jantar: a partir das 17h30

Ceia: a partir das 19h00



ORIENTAÇÕES AOS ACOMPANHANTES

E VISITANTES

A entrada de visitantes na ala de internamento só é 
permitida mediante cadastro na portaria de visitas;

É necessário que os visitantes estejam em posse de um 
documento de identificação para realizar a visita;

É proibida a entrada de menores de 12 anos;

Os acompanhantes e(ou) visitantes devem permanecer 
no quarto de seu familiar, pois não é permitida a 
circulação pelos corredores e demais quartos;

A realização da troca do acompanhante acontece 
obrigatoriamente na portaria;

Para os acompanhantes é permitida a entrada de 
produtos de higiene pessoal (creme dental, escovas de 
dente e de cabelo, sabonete, etc…). Os demais pertences 
ficarão guardados em armários próximos a setores do 
internamento. O Hospital Uopeccan não se 
responsabiliza pelos pertences referidos;

Quando solicitado, o acompanhante deve retirar-se do 
quarto para a realização de procedimentos;

Aos acompanhantes, é liberado o uso do celular desde 
que no silencioso. No entanto, não é permitido fazer 
gravações dentro do hospital, especialmente que 
mostrem a equipe ou demais pacientes.

Informações sobre o quadro clínico do paciente serão 
repassadas pessoalmente pelo médico aos 
acompanhantes durante a visita no quarto.

É direito de ter acompanhante aos: menores de 18 anos 
ou maiores de 60 anos. Obs.: situações especiais serão 
definidas pela equipe médica.

Os pacientes que desejarem, têm direitos a visitas 
religiosas de acordo com o seu credo, mediante 
confirmação na portaria, para liberação da entrada do 
representante espiritual.

Aos acompanhantes é disponibilizado café da manhã,
almoço e jantar.



PARA MAIS INFORMAÇÕES

Fone: (45) 2101- 7000
SITE: www.uopeccan.org.br

CAPELANIA

CASA DE APOIO

NÚCLEO SOLIDÁRIO

TELEMARKETING

Para acionar o apoio religioso, contactar
o(a) enfermeiro(a) da ALA
Horário: 14h00 às 17h00

De segunda a quinta-feira: 07h00 às 18h30
Sexta-feira: 07h00 às 16h48 

Fone: (45) 2101-7001

De segunda a sexta-feira: 
08h00 às 12h00 e 13h30 às 17h00

Fone: (45) 2101-7002

Doações:
Fone: (45) 2101-7023 ou (45) 2101-7022

Horário: 08h00 às 17h00

/uopeccan


