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 ORIENTAÇÕES A PACIENTES E ACOMPANHANTES 

 

 

 Em reposta à epidemia do novo Coronavírus - COVID-19 – em 03 de fevereiro de 

2020 o governo brasileiro, em conjunto com o Ministério da Saúde, declarou estado de 

Emergência de Saúde Pública e Importância Nacional (ESPIN) e, nos termos do Plano de 

Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 o Hospital 

Pompéia instituiu o presente documento com  orientações para acompanhantes dos pacientes 

de casos suspeitos ou confirmados COVID-19, e para demais pacientes, com o intuito de 

proteger a saúde e segurança de todos. As seguintes orientações têm efeito imediato como 

medidas de prevenção: 

 

PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COVID-19 

 

• Nas Unidades de Terapia Intensiva estão proibidos acompanhantes para pacientes 

adultos portadores da infecção pelo novo Coronavírus, 

• Nas Unidades de Internação, não será autorizado a permanência de acompanhante 

para pacientes suspeitos ou confirmados COVID-19. Casos excepcionais serão 

avaliados pela equipe médica, e nesta situação apenas uma pessoa será autorizada a 

permanecer no leito. Da mesma forma, medidas de precauções serão orientadas e 

deverão ser seguidas; 

• Sugerimos visitas virtuais, como ligações de vídeo e chats;  

• A equipe assistencial pode solicitar que o acompanhante saia do quarto para 

realização de procedimentos respiratórios; 

• As refeições dos acompanhantes serão oferecidas no quarto, visando reduzir 

deslocamentos;  

• Aos pacientes em que não for liberado a presença de acompanhantes, a equipe 

médica passará boletim diário com o estado clínico dos pacientes, conforme protocolo 

COVID04. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HORÁRIOS PARA PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTES E VISITAÇÃO NAS DEMAIS 

UNIDADES 

 

UTI Adulto: 01 familiar por horário 

● 11h às 11h15min – Leitos 01 ao 05 

● 17h às 17h15min – Leitos 06 ao 10 

UCI: um familiar por horário 

● 11h às 11h15min – Leitos 01 ao 04 

● 17h às 17h15min – Leitos 05 ao 07 

UTI Neonatal: somente mãe e pai em revezamento. Visitas dos avós estão suspensas. 

Unidades de internação: um acompanhante por paciente, sendo permitida a troca a cada 

12 horas. 

Recepção Centro Obstétrico: um acompanhante por paciente, sendo permitida a troca a 

cada 12 horas. Permitida a permanência de um acompanhante no momento do parto 

Emergência e Enfermaria Especial: uma visita diária às 16h30min. Neste momento a 

equipe médica conversará com o familiar sobre a condição clínica do paciente. 

Pronto Socorro (Poltronas): não será permitido acompanhantes, respeitando os 

seguintes critérios: pacientes menores de 18 anos e acima de 60 anos, e pacientes com 

necessidades especiais e complicações psiquiátricas. 

Pronto Atendimento: equipe médica avaliará a necessidade de acompanhante, 

respeitando os seguintes critérios: pacientes menores de 18 anos e acima de 60 anos, e 

pacientes com necessidades especiais e complicações psiquiátricas. 

Recepção Bloco Cirúrgico, Incardio, Incan, Innefro, Indip e Laboratório: um 

acompanhante por paciente 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ACOMPANHANTES DE PACIENTES 

 

As orientações abaixo, se aplicam para todos os acompanhantes de pacientes, 

independente se COVID-19 ou não. 

• Será restringido acompanhantes acima de 60 anos, menores de 18 anos e pessoas 

com sintomas gripais.    

• O acompanhante e o paciente não poderão e não deverão circular em áreas públicas 

do hospital, como por exemplo cafeteria, capela, e etc.; 

• Todos devem higienizar as mãos frequentemente com água e sabonete ou solução 

alcoólica;  



 

 

 

 

 

 

• Acompanhantes que apresentem sintomas de gripe ou de resfriado (febre, tosse, dor 

de garganta, dores no corpo ou calafrios) não serão autorizados a permanecerem no 

hospital;  

• Seguir a etiqueta respiratória: quando tossir ou espirrar cobrir o nariz e a boca com 

lenço descartável ou utilizar o antebraço. Descartar o lenço no lixo e higienizar as 

mãos com água e sabonete ou solução alcoólica;  

• Orientações para o uso de máscaras: o acompanhante deve usar a máscara 

cirúrgica, cobrindo boca e nariz ao entrar no box/quarto. Manter o uso da máscara 

comum enquanto circular dentro do hospital. Retirar a máscara ao sair do hospital e 

higienizar as mãos.  

 

   As presentes orientações têm por objetivo garantir a sua segurança e a saúde de todos. Por 

se tratar de um vírus com disseminação por gotículas e contato a não aderência as orientações 

poderá expor a todos ao perigo de contágio. A não observância das orientações poderá ser 

penalizada nos termos da legislação em vigor. Agradecemos a compreensão e adesão às 

orientações. Continuaremos a fazer ajustes nas políticas de segurança e procedimentos, 

conforme necessário, para que possamos manter um atendimento seguro e de excelência. 

Contamos com a sua colaboração 

 

 

 

 

Documentos relacionados a esse protocolo: 

COVID09 – Comunicação com Familiares de Pacientes Suspeitos ou Confirmados COVID. 
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