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Informação sobre visitas 
(Information about Visiting – Portuguese Version) 

 
 
Encorajamos e apoiamos as pessoas a manterem-se em contacto com as pessoas mais 
importantes nas suas vidas, enquanto estiverem no hospital. 

 
Tendo isto em conta, bem como o alívio das medidas de proteção relativas à COVID - 
nomeadamente o alívio dos requisitos de distanciamento físico - temos o prazer de voltar a 
estabelecer Visitas Centradas na Pessoa em todas as nossas enfermarias com pacientes 
internados. 

 

O que são as Visitas Centradas na Pessoa? 
Visitas Centradas na Pessoa significa que vamos trabalhar juntos com os pacientes, famílias e 
funcionários, para que o apoio familiar esteja de acordo com os seguintes princípios basilares: 

 

 
 
Quem pode visitar? 
Pode consultar informação atualizada sobre as medidas atuais para as visitas em NHSGGC no 
sítio Web do NHSGGC. Os funcionários da enfermaria também o(a) poderão informar de 
medidas específicas para as visitas na respetiva enfermaria. 

Enfermarias que estejam a lidar com um surto de infeção poderão permitir temporariamente 
somente visitas essenciais para ajudar a proteger os pacientes, familiares e funcionários até que a 
situação esteja resolvida. 

Pode consultar mais informação sobre as medidas de visitas essenciais no sítio Web do 
NHSGGC. 

Acolhedor 
Vemos com bons olhos e 

encorajamos o envolvimento 
das pessoas importantes para 

os pacientes. 

Guiados pelos pacientes 
Somos guiados pelos pacientes: quando é 
que as pessoas importantes os vão visitar, 
como é que gostariam que tais pessoas 
estejam envolvidas nos seus cuidados e 

quando querem descansar.  

Parceria 
Trabalhamos em parceria com 
as pessoas importantes para os 

pacientes.  

Flexibilidade 
Não temos horário fixo para as 

visitas. 

Respeito 
Respeitamos as necessidades individuais das pessoas e agimos 
numa base individual para garantir a segurança, privacidade e 

dignidade de todos os pacientes. Isto significa que poderá 
haver alturas em que tenhamos de pedir às pessoas que saiam 

temporariamente de uma área clínica.  

https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
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Como posso marcar uma visita? 
Fale com a pessoa que está a visitar e com a enfermaria para saber quando deverá visitar o(a) 
paciente. 

Pode consultar uma lista com os números de telefone de todas as enfermarias no sítio Web do 
NHSGGC ou pode contactar a central telefónica do hospital. 

As refeições são uma ocasião social – a família, amigos e cuidadores podem visitar os pacientes à 
hora das refeições para oferecer encorajamento. 

 

As outras pessoas podem visitar-me? 
Na maior parte das circunstâncias, pedimos que não haja mais do que 2 visitas de cada vez ao 
lado da cama (estas visitas podem mudar). Isto tem por objetivo manter o ambiente o mais 
tranquilo possível e para minimizar o risco de infeção. 

Contudo, sabemos que há alturas em que mais do que 2 pessoas poderão ter de visitar um 
paciente. A enfermeira encarregada poderá discutir isto consigo. 

As crianças podem fazer visitas, mas precisam de ter supervisão constante. 
 

Posso telefonar à enfermaria para saber como é que está um familiar ou amigo? 
Sim. Se possível, ajuda muito se um familiar for identificado como o contacto principal para o 
hospital e depois assuma a responsabilidade de partilhar informação com os outros familiares e 
amigos conforme seja relevante. 

Devemos assinalar que há limites relativamente à informação que podemos fornecer pelo telefone 
e a quem a podemos fornecer. 

 

O meu familiar ou amigo é especialmente vulnerável ao risco de infeção; que planos para 
visitas terão sido implementadas? 
Os planos de visitas dos pacientes que tenham um risco particularmente elevando de infeção 
continuarão a ser discutido como parte das avaliações de riscos individuais. Os funcionários da 
enfermaria terão o maior gosto em discutir estes planos consigo. 

 

E se eu ou outros familiares e amigos não pudermos visitar? 
Se não puder fazer uma visita em pessoa, use a tecnologia, como as redes sociais e 
telefonemas para se manter em contacto. Se a pessoa com quem quer falar não tiver acesso ao 
seu próprio dispositivo, aceda ao nosso serviço de Visitas Virtuais Centradas na Pessoa. Todas 
as enfermarias têm iPads para permitir fazer “visitas virtuais” (videochamadas) para permitir aos 
pacientes ver e falar por via virtual com as pessoas importantes na sua vida. 

 

Que medidas de segurança preciso de seguir ao fazer uma visita? 
1. Pedimos vivamente que faça um teste de fluxo lateral com resultado negativo 

antes de cada visita e que só visite o(a) paciente se o teste for negativo. 

Pode encomendar destes de fluxo lateral no sítio Web do Governo Escocês ou ao telefonar 
para o 119. 

https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/our-hospitals/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/our-hospitals/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/visiting-hospital/person-centred-virtual-visiting/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms/


NHSGGC/Generic Visiting Information Leaflet – 30 April/V2 final 3  

2. As pessoas no hospital são especialmente vulneráveis aos riscos de infeção. Por 
conseguinte, a não ser que esteja isento(a), recomendamos vivamente que use uma 
máscara durante a visita. 

3. Utilize o gel para as mãos ao chegar, partir e quando entrar em contacto com 
superfícies durante a sua visita. 

4. Não visite se se sentir doente. 
5. Utilize as casas de banho para os membros do público (não as para pacientes e 

funcionários), sempre que possível. 
 

Onde posso consultar mais informação? 
Pode consultar mais informação sobre as medidas de visitas atuais no sítio Web do NHSGGC. 

 
Se necessitar desta informação num formato acessível, como em letras grandes ou Braille, 
ou numa língua comunitária, envie um e-mail para person.centred@ggc.scot.nhs.uk 

 
 
 
 
Muito obrigado pela sua cooperação e apoio. 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-use-of-face-coverings/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
mailto:person.centred@ggc.scot.nhs.uk

	Informação sobre visitas
	(Information about Visiting – Portuguese Version)
	O que são as Visitas Centradas na Pessoa?
	Quem pode visitar?
	Como posso marcar uma visita?
	As outras pessoas podem visitar-me?
	Posso telefonar à enfermaria para saber como é que está um familiar ou amigo?
	O meu familiar ou amigo é especialmente vulnerável ao risco de infeção; que planos para visitas terão sido implementadas?
	E se eu ou outros familiares e amigos não pudermos visitar?
	Que medidas de segurança preciso de seguir ao fazer uma visita?
	Onde posso consultar mais informação?

