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A prioridade do Boston Medical Center é a segurança de nossos pacientes, funcionários e visitantes. Para equilibrar as 
necessidades de nossos pacientes e garantir um hospital seguro, os visitantes serão limitados em certas áreas, devido à 
COVID-19.  

 
Unidades de Internação e Terapia Intensiva para Adultos 

• Pacientes de medicina/cirurgia COVID-negativos poderão receber dois visitantes por vez, entre meio-dia e 20h  
• É permitido um visitante por vez para pacientes COVID-positivos, com a permissão da equipe de 

atendimento. 
• Pacientes em estado crítico em todos os locais do hospital podem receber visitas 24 horas por dia, 7 dias por 

semana. 
 

Ambulatórios 
• São permitidos dois visitantes por pessoa durante uma visita ambulatorial (incluindo o Centro de Câncer) ou uma 

visita de infusão. 
• Não são permitidos visitantes com pacientes COVID-positivos. Se você foi diagnosticado com COVID-19, informe seu 

médico antes de sua visita. 
 

Internação Pediátrica/UTIN 
• Para pacientes pediátricos, os pais/responsáveis podem visitar 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
• Para pacientes de UTIN, a visitação é permitida 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas limitada a dois 

pais/responsáveis. 
 

Trabalho de Parto e Parto 
• Três pessoas de apoio são permitidas durante o parto e pós-parto da paciente, incluindo um hóspede durante a 

noite. 
• Apenas um visitante é permitido nas salas de pós-anestesia e triagem. 

 
Pronto-socorro 

• Dois visitantes são permitidos, mas devem ser liberados pelo enfermeiro do paciente. 
 

Serviços Cirúrgicos 
• É permitido apenas um visitante na unidade de recuperação pós-anestésica IPP (SRPA). 

 
Todos os visitantes 
• Todos os visitantes menores de 14 anos devem estar sempre acompanhados por um adulto. 
• Os visitantes que estiverem doentes ou apresentarem algum sintoma (febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, 

calafrios, dores musculares ou perda de paladar e olfato de início recente) não podem visitar. 
• Todos os visitantes receberão uma máscara cirúrgica na chegada e são obrigados a usar a máscara 

continuamente até sair do prédio, além de praticar a higiene das mãos. 
• Os pacientes serão solicitados a usar máscaras durante todo o tempo em que tiverem visitantes em seus quartos. 

 


