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Meus Pais: 

Vou passar algum tempo nesta Unidade, fa-
zendo os possíveis para recuperar rapida-
mente. 

Vou contar com a ajuda de quem cuida de 
mim, mas preciso também do vosso Amor. 

Quero que me visitem muitas vezes, que falem 
comigo, me acariciem e que digam que gos-
tam de mim. 

Utilizem sempre o cartão identificativo. 

AS MINHAS VISITAS 

É permitida e desejada a permanência da 
minha mãe nas 24h e do meu pai das 08h30 
às 24h. 

Os meus irmãos podem vir todos os dias, 
numa visita que não ultrapasse os 
10minutos, das 16h30 às 19h. 

Os meus avós podem vir até duas vezes por 
semana, numa visita que não ultrapasse 
os 10 minutos e após autorização, das 14h 
às 15h ou das 19h às 20h. 

Os irmãos e os avós só poderão entrar, um de 
cada vez na presença de um dos meus pais. 

Podem guardar os vossos pertences no 
armário à entrada, que possui o mesmo 
número da Unidade onde eu estou. 

Antes de entrarem na Unidade 

Devem: 

Lavar as mãos 

Se estiverem doentes avisem  o Enfermeiro 

de serviço. 

NA ENFERMARIA 

Não toquem nos outros bebés (as infeções 

também se transmitem pelo contacto).  

Permaneçam junto da minha Unidade. 

Procurem estar junto de mim no 

momento da visita médica, colocando 

nessa altura as vossas dúvidas e questões. 

Não toquem nos aparelhos nem 

desliguem os fios que estão à minha volta. 

Outras Informações: 

Sempre que possível colaborem com a 

equipa nos meus cuidados. 

Quando a minha mãe não está internada 

pode beneficiar de alojamento nas 

instalações para os pais, que se encontram 

abertas 24 horas. As mães são 

responsáveis por essas instalações. 

Um dos meus acompanhantes pode 

usufruir de alimentação gratuita no 

refeitório geral, desde que permaneça 

junto de mim por um período mínimo de 

6 horas. A senha será fornecida pelo 

Enfermeiro. 

O telemóvel só pode ser utilizado fora da 

Unidade, mas se o tiveres contigo, este 

deverá permanecer em silêncio e no bolso. 

TÍTULO SECUNDÁRIO 

Em caso de necessidade podem contatar 

a Unidade, das 8h às 22h, através do 

número de telefone 275 330 000, 

Extensão 14600. 

BABYCARE 

O Babycare é um serviço que permite aos 

meus pais um contacto permanente, a 

partir de qualquer local em que 

disponham de acesso à internet, para 

isso peça a senha de acesso ao 

enfermeiro de serviço. 

Os pais serão responsáveis pelo uso que 

darão à senha atribuída.  

 

Depois da minha alta, haverá sempre 

alguém para vos esclarecer, sempre que 

vos surgirem dúvidas. 

 

No meu e no vosso interesse, em 

caso de dúvida, PERGUNTEM, 

PERGUNTEM SEMPRE! 

Depois da minha alta, haverá sempre 

alguém para vos esclarecer, sempre que 

vos surgirem . 

 


