
SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

RECOMENDAÇÕES DO SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
AOS VISITANTES E ACOMPANHANTES

O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua possui um controle de infecções, porém a saúde do
paciente pode ficar comprometida caso não sejam obedecidas algumas normas de visitação como as
citadas a seguir:
1) É obrigatório o uso de crachá para acessar as dependências internas do hospital, identifique-se
nas recepções.
2) Higienize as mãos com água e sabão antes e após contato com o paciente, antes e após usar o
sanitário e antes de alimentar-se. Além de higiênico, evita o surgimento de infecções.
3) Não sente ou deite sobre o leito do paciente. Em suas roupas há bactérias que contaminarão a
cama do paciente, ou você pode contrair doenças e levá-las para sua casa.
4)  “Precauções”  são  medidas  adotadas  para  prevenir  e  controlar  a  disseminação  de  micro-
organismos. Se o paciente estiver em “precaução”, siga todas as recomendações da enfermagem,
como usar luvas, avental ou máscara.
5) Não traga alimentos ou bebidas, pois há possibilidade de contaminação. O hospital tem uma
equipe de nutrição que avalia quais os nutrientes necessários à dieta do paciente.
6) Se estiver com febre, gripe, resfriado, diarreia, doença transmissível, estado de embriaguez
ou de uso de drogas ilícitas, não venha visitar pacientes.
7) Não traga situações problemáticas ao paciente sem que ele tenha condições de resolvê-las.
8)  Criança menor de 12 anos poderá visitar  nas Unidades Neonatais  se for  irmão do Recém-
Nascido e após avaliação e liberação do Neonatologista de plantão. Nos demais setores não será
permitida a entrada de menores de 12 anos. O hospital abriga pessoas com doenças contagiosas e
por possuírem resistência imunológica baixa, as crianças estão mais sujeitas à contaminação.
9) É proibido ao acompanhante usar cobertor, lençol, toalha, fronha, travesseiro e colchonete de
maca do hospital, estes são de uso exclusivo dos pacientes.
10) Jogue os lixos em locais apropriados.
11) Não medique o paciente e não mexa em soros e equipamentos médico-hospitalares.
12)  É  proibido  trajar  roupas  que  não  condizem  com  o  ambiente  hospitalar  (Ex:  roupas
decotadas ou transparentes, miniblusas, minissaias e shorts muito curtos, ou adentrar sem camisa).
13)  É  proibido  fechar  as  cortinas  dos  leitos, exceto  para  a  realização de  procedimentos  ou
necessidades fisiológicas do paciente.
14)  Não atenda a necessidade de pacientes  vizinhos  e não circule  em outras  enfermarias  e
setores, assim evita-se a disseminação de doenças dentro do hospital.
15) É proibido fotografar ou filmar pacientes neste Hospital.
16) Não remova a cadeira de acompanhante do local, é uma para cada leito.
17)  Não  traga  flores  ou  plantas,  nelas  há  bactérias  e  fungos,  e  atraem  insetos  que  estão
relacionados às infecções.
18) Não traga cigarros, é proibido fumar  nas dependências internas e externas do Hospital (Lei
Federal 9.294/1996 e Lei Estadual 13.541/2009).
19) Evite o uso de celular, mantenha-o no modo “vibra”, silencioso ou desligado.
20) É proibido utilizar capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face nas dependências
internas do hospital. (Lei Estadual 14.955/2013)
21) Presidiário internado e escoltado por policiais,  fica a critério destes a autorização para o
paciente receber visitas.
22) Não é permitido trazer cadeiras e ventiladores.

Solidariedade e responsabilidade podem fazer a diferença na vida do seu ente querido. Ao cumprir
cada  uma  das  orientações  acima,  você  minimiza  o  risco  de  infecções  e  contribui  para  uma
progressiva melhora na saúde do paciente.  Os profissionais  do hospital  estão à disposição para
qualquer dúvida ou situação de emergência.
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