
INFORMAÇÃO AO 

ACOMPANHANTE  

de crianças internadas no  

Serviço de Pediatria 

Serviço de Pediatria 

CHCB.GUIA.PED.01 Ed. 2 Rev. 1 

 

 

Serviço de Pediatria 

Centro Hospitalar Cova da Beira 
Quinta do Alvito 

6200-251 Covilhã 

 

Telefone: 275 330000 

 

Conheça quem somos em  

www.facebook.com/centrohospitalarcovadabeira 

e saiba mais em 

www.chcbeira.pt 

Acompanhante da criança: 

É permitida a presença dos pais ou de um 

acompanhante, maior de 18 anos, junto da criança 

internada. 

Durante a noite só é permitido um acompanhante 

por criança.  

Existem quartos para o acompanhante e cadeirões 

no serviço. 

 

Os critérios preferenciais de permanência 

nocturna, são os seguintes: 

 Mãe que amamenta;  

 Mãe de crianças no pós-operatório nas 

primeiras 48 horas; 

 Mãe de crianças mais pequenas; 

 Situações especiais avaliadas pelo 

serviço. 

 

Um acompanhante tem direito a refeição gratuita, 

desde que permaneça junto da criança num 

período mínimo de 6 horas e se estiver a 

acompanhar a criança no momento da refeição. 

No refeitório do Hospital 

 Almoço: das 12.00 às 15.00H  

 Jantar: das 19.00 às 20.00H 

No Bar do Hospital 

 Pequeno-Almoço e Lanche 

É proibido fumar no Hospital. 

O Hospital não se responsabiliza pelos vossos 
bens, quer no internamento quer nas instala-
ções destinadas aos pais. 

Existe uma sala de actividades onde se encon-
tra uma educadora de infância para desenvol-
ver algumas actividades lúdicas com as crian-
ças, de segundas a sextas-feiras. 

Visitas: Horário Geral 

Das 14.00 às 15.00H 

Das 19.00 às 20.00H 

Apenas são permitidas 2 visitas por criança. 

Não é permitida a entrada de crianças com 
idades inferiores a 12 anos, no horário geral 
de visitas. 

Para os irmãos das crianças internadas, com 
idades inferiores a 12 anos, existe um horário 
especial por pequenos períodos de 30 minu-
tos, em cada dia, das 16.00 às 19.0OH.    

Para os pais: 

No piso 0, podem encontrar um bar, um qui-
osque, uma cabine telefónica, uma dependên-
cia bancária com caixa multibanco e um cabe-
leireiro. A capela encontra-se também no piso 
0. 

Existe no hospital uma biblioteca destinada 
aos utentes. Se pretender requisitar livros ou 
revistas informe-se no serviço.  

 

Colabore Connosco na  

Prestação de Cuidados!  



AOS PAIS: 

Temos consciência de que a saúde do vosso filho 

(a) tem para vós um valor inestimável. 

É objectivo da nossa equipa de saúde (médicos, 

enfermeiros, assistentes operacionais, educadora 

de infância, assistente social e assistente técnico) 

prestar-lhes cuidados de qualidade que visem a 

sua rápida recuperação e proporcionem uma 

maior satisfação durante o período de 

internamento. 

No processo de cuidados, o vosso apoio é 

fundamental e, por isso, têm a oportunidade de 

poder acompanhar o vosso filho (a). Pedimos-lhes 

que utilizem da melhor forma esta oportunidade 

que o Centro Hospitalar Cova da Beira, lhes 

proporciona. 

A equipa de saúde estará sempre ao vosso dispor 

para vos ajudar e esclarecer. No entanto, numa 

perspectiva de parceria de cuidados, existem 

algumas regras que precisam conhecer, para 

poderem ajudar na recuperação do vosso filho (a). 

O QUE DEVEM TRAZER 

PARA O VOSSO FILHO(A): 

 Boletim de Saúde Infantil; 

 Boletim de vacinas; 

 Produtos de higiene pessoal; Pijamas e 
chinelos; 

 Objectos e/ou brinquedos preferidos; 

 Livros escolares (caso frequente escola). 

 

Prestem Atenção: 

Procurem estar junto do vosso filho (a) no 

momento da visita médica, colocando nessa 

altura as vossas dividas/questóes. 

Utilizem sempre o cartão identificativo. 

Comuniquem sempre a vossa chegada e a 

vossa saída do serviço. 

Sempre que haja mudança de acompanhante 

do vosso filho (a), comuniquem aos 

enfermeiros. 

Não circulem pelos corredores e quartos do 

serviço, nem em zonas reservadas (ao 

pessoal do serviço). 

Respeitem a privacidade das outras crianças 

e acompanhantes, permaneçam apenas junto 

do vosso filho (a). 

Colaborem com os profissionais na higiene 

diária e alimentação do vosso filho (a).  

 

 

Cumpram sempre e somente o estabelecido 

com os técnicos de saúde quanto à 

colaboração nos cuidados. 

Deixem os aspectos técnicos para o 

desempenho dos profissionais. 

Comuniquem sempre ao médico/enfermeiro 

qualquer mudança no estado de saúde do 

vosso filho (a), antes de fazer algo. 

Lavem com frequência as mãos. 

Alimentação do vosso filho (a): 

 Pequeno-Almogo 9.OOH  

 Almoço 12.15H 

 Lanche 15.3OH 

 Jantar 18.3OH 

 Ceia 21.OOH 

Não dêem à criança alimentos ou bebidas 

vindas do exterior sem autorização prévia dos 

técnicos de saúde. 

Levem o vosso filho (a) ao refeitório sempre 
que possível. 

Respeitem a dieta  do vosso filho(a). 

Não utilizem a casa de banho das crianças 
internadas.  

Para os pais existe uma no  corredor central 
do serviço. 


