
1amecor.com.br

INFORMAÇÕES
AO PACIENTE
Informações importantes para pacientes, acompanhantes e visitantes terem 

mais facilidade nas dependências do Hospital Amecor.

Atenção: O Hospital Amecor não realiza cobrança de honorários, procedimentos 

e medicamentos por telefone. Não forneça dados sobre o paciente ou tratamen-

to a qualquer pessoa que entrar em contato por esse meio.

VISITAS 
E ACOMPANHANTES

Unidades Horário de Visitas Critérios

Enfermarias Das 10h às 12h 
e das 15h às 17h

Dois visitantes por vez, permitindo 
revezamento.

Apartamentos

UTI

UCO (Segunda a sexta)

UCO (Sábados, 
domingos e feriados.)

Das 8h às 20h

Das 16h às 17h

Das 12h às 13h

Das 16h às 17h

Dois visitantes por vez, liberado 
durante período estabelecido.

Dois visitantes não podendo haver 
revezamento, salvo os casos 

pré-autorizados.

Dois visitantes não podendo haver 
revezamento, salvo os casos 

pré-autorizados.
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É autorizado, no período das 8h às 19h (exceto no horário em que o paciente 

está sendo visitado), por um tempo máximo de 30 minutos, o ingresso de dois 

religiosos por paciente internado, caso ele ou seus familiares (quando o paciente 

não estiver em condições de decidir) assim desejarem.

CONFORTO 
ESPIRITUAL

É desaconselhável a visita de menores de 12 anos; A visita às demais dependên-

cias do hospital será permitida apenas com autorização prévia da Administra-

ção; Utilize a etiqueta de identificação (fornecidas pela recepção principal).

É proibido fumar em todas as dependências do hospital (Lei antifumo 13.541, de 

7/5/2009).

INFORMAÇÕES
IMPORTANTES

Após as 20h, será permitida a permanência de apenas um acompanhante por 

apartamento.

 
APARTAMENTO
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  • As visitas da UTI e UCO podem sofrer atrasos ou suspensão sem aviso prévio,  

caso ocorra alguma intercorrência nas unidades;

  • É proibido o uso de sapatos abertos, bermudas, camisetas regatas e roupas curtas;

  • É vedado o uso de dispositivos eletrônicos, câmeras fotográficas, MP3 e celulares,  

além da colocação de qualquer tipo de objeto pessoal sobre o leito; 

  • É proibido tirar fotos dentro do hospital;

  • Deverá ser realizada a higiene das mãos na entrada e saída das unidades;

  • Manter o silêncio para o conforto dos pacientes;

  • Não sentar ou apoiar na cama do paciente;

  • Não manipular equipamentos e dispositivos (sondas, drenos, curativos);

  • Aguardar o médico no leito do paciente, o mesmo fará visitas para esclarecimento  

de dúvidas da família;

  • As informações sobre o paciente da UTI e/ou UCO serão passadas às 16h no horário  

da visita pelo médico plantonista da unidade.

NORMAS PARA VISITAS 
NOS SETORES UTI/UCO
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É necessária a presença de um acompanhante quando houver transferência do pacien-

te para o apartamento, para outro hospital ou realização de exames externos.

TRANSFERÊNCIA 

Após a comunicação de alta médica, o apartamento deverá ser liberado em até 

uma hora. Após esse prazo, será cobrada uma nova diária pela tabela vigente; 

As despesas médico-hospitalares não cobertas pelo convênio serão cobradas 

na alta do paciente.

ALTA HOSPITALAR

Estacionamento e Valet MULTIPARK Serviço de manobrista terceirizado, a dis-

posição do cliente e dos visitantes na recepção principal na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, no 898, pagamento em dinheiro e cartão.

Segunda à domingo das 07h às 19h. Demais horários se dirigir ao estacionamen-

to na rua Bento Henrique de Souza, 898, fundos do hospital Amecor.

SERVIÇOS
DISPONÍVEIS


