COMUNICADO
ORIENTAÇÕES SOBRE VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNOS

A Direção do Hospital Municipal de Brasnorte comunica:

ATENÇÃO: Em virtude da pandemia de COVID-19 e com o objetivo de protegermos
os nossos pacientes internados, alteramos a rotina de visitação e acompanhamento de
pacientes por tempo indeterminado. As visitas serão permitidas TODOS DIAS DA SEMANA
NO HORARIO: 20:00H ÁS 21:00H.

Não será permitida a visita ou permanência do acompanhante na instituição caso
apresente um dos sintomas abaixo:
- Febre acima de 37.5ºC
- Sintoma respiratório como tosse, coriza, dor de garganta e falta de ar
- Conjuntivite (olhos vermelhos)
- Diarréia
- Manchas vermelhas no corpo
Ou:
- Tenha tido contato com casos suspeito/confirmado para Covid-19
- Tenha viajado nos últimos 14 dias para o exterior.
Além desses critérios para os ACOMPANHANTES será OBRIGATÓRIO a realização do
Teste Rápido (Swab Nasal) -Pesquisa Antígeno COVID-19.

VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES MENOR DE 18 ANOS E
ACIMA DE 65 ANOS:
•

Pacientes Menor de 18 anos e acima de 65 anos será permitida a presença de

01 ACOMPANHANTE e VISITA DIÁRIA será PERMITIDA a depender da situação em que
se enquadra o interno conforme critérios estabelecidos neste comunicado.
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VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNOS ALA COVID.
•

Pacientes adultos internados incluído pacientes acima de 65 anos com

suspeita ou confirmação de COVID-19 têm restrição integral para visitas e para a
permanência de acompanhantes.
•

Pacientes Menor de 18 anos internados com suspeita ou confirmação de

COVID-19 não deverão receber visitas e será permitida a presença de 01 ACOMPANHANTE.

VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNOS ALA
MATERNIDADE/ TRATAMENTO CLÍNICO OBSTÉTRICO (GESTANTES).
Maternidade/Alojamento conjunto (Puérperas e Recém-nascidos):
•

Será permitida a presença de 01 ACOMPANHANTE FEMININO para

parturiente até o momento da alta hospitalar. Porém se o Recém-nascido permanecer interno e
a MÃE evoluir com alta médica a mesma será considerada como ACOMPANHANTE do
neonato, não havendo necessidade da permanência de 01 ACOMPANHANTE para a
PUÉRPERA. Será PERMITIDA 01 VISITA DIÁRIA conforme os critérios estabelecidos
neste comunicado.
•

Observação: Será PERMITIDO que o PAI acompanhe o parto após Teste

Rápido (Swab Nasal) Pesquisa Antígeno COVID-19. O tempo da PERMANÊNCIA
PATERNA intra hospitalar durante o processo de nascimento do neonato será até o momento
em que recém-nascido e puérpera sejam encaminhados do Centro Cirúrgico para Alojamento
Conjunto. As VISITAS SUBSEQUENTES será conforme os critérios estabelecidos neste
comunicado.
Tratamento Clínico Obstétrico (Gestantes)
•

Gestantes em Tratamento Clínico será PERMITIDA 01 VISITA DIÁRIA e

NÃO SERÁ PERMITIDO a permanência de ACOMPANHANTES. EXCETO: Quando a
gestante estiver em REPOUSO ABSOLUTO SERÁ PERMITIDO 01 ACOMPANHANTE
FEMININO de acordo com os critérios estabelecidos neste comunicado e VISITA DIÁRIA
poderá ser SUSPENSA a depender do caso clínico da gestante.
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VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO PRONTO SOCORRO
•

É PROIBIDO VISITAS E ACOMPANHAMENTO de pacientes no PRONTO

SOCORRO. EXCETO: Menor de 18 anos e acima de 65 anos será permitido 01
ACOMPANHANTE. A depender da emergência a EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
avaliará a permanência do acompanhante ou não dessas exceções supracitadas.

VISITAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CLÍNICA MÉDICA:
•

Pacientes com funcionalidade e autonomia preservadas NÃO DEVEM TER

ACOMPANHANTES, minimizando a circulação e a exposição de pessoas – pacientes,
colaboradores e dos próprios acompanhantes. PORÉM PODERÃO RECEBER 01 VISITA
DIÁRIA de acordo com estabelecido nesse comunicado. EXCETO: Pacientes em Cuidados
Paliativos, Estágio Terminal, ou iminente risco de morte será permitida a presença de MAIS
DE 01 VISITA diária a depender do caso clínico.
ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES
- NÃO RECOMENDAMOS que o acompanhamento dos pacientes ocorra por gestantes,
idosos acima 65 anos, pacientes imunodeprimidos, com febre ou sintomas respiratórios.
- É PROIBIDO menor de 18 anos como ACOMPANHANTE de pacientes internos e como
VISITANTE.
- A rotatividade de acompanhantes É TOTALMENTE INDESEJADA, sendo recomendada a
permanência em períodos de 12 horas ao menos.
- Casos de exceção serão avaliados pelos Equipe Multiprofissionais.
- Evite trazer bolsas, mochilas e celulares durante as VISITAS DIÁRIAS.
- É PROIBIDO uso de celular durante as VISITAS DIÁRIAS. O uso do aparelho deve ser
FORA das dependências do hospital.
- Intercorrências Graves poderão SUSPENDER horário de visitas.
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ORIENTAÇÕES SOBRE ENTRADA E SAÍDA DE VISITAS A PACIENTES
INTERNOS:

ANTES DE ENTRAR

PARAMENTAÇÃO:
- máscara cirúrgica
- capote descartável
- face shield
- higienização das mãos
UTILIZE EPIS DURANTE TODO O TEMPO DENTRO DA
INSTITUIÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO.

DURANTE A VISITA

EVITE:
- Tocar/encostar no paciente, ou em qualquer
objeto do ambiente hospitalar (cama, armários,
equipamentos)
- Sempre que isso ocorrer utilizar solução alcóolica
- É proibido tirar a máscara
- É proibido sentar na cama do paciente.

A EQUIPE ASSISTENCIAL pode solicitar que o ACOMPANHANTE/VISITANTE saia
do quarto para realização de procedimentos.

DESCARTAR NO LIXO AO LADO DA ENTRADA:
- máscara cirúrgica

- capote descartável
- face shield
AO SAIR DO HOSPITAL

LOGO APÓS:
- higienizar as mãos com álcool gel
- colocar sua MÁSCARA PESSOAL (TECIDO)
antes de sair das dependências do hospital.

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.
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FUNDAMENTAÇÃO DE ALGUNS CRITÉRIOS:
Com base na Portaria Nº 529/2013 que Institui o Programa Nacional de Segurança do
Paciente (PNSP) considera a necessidade de gestores, profissionais e usuários da saúde em
desenvolverem estratégias, produtos e ações direcionadas à segurança do paciente, que
possibilitem a promoção da mitigação da ocorrência de evento adverso na atenção à saúde.
O clima de segurança institucional refere-se à criação de um ambiente e de percepções
que facilitem a sensibilização sobre as questões de segurança do paciente, devendo ter a higiene
das mãos uma alta prioridade em todos os níveis (BRASIL, 2007).
Os aparelhos celulares estão entre os objetos de uso pessoal com alto nível de
contaminação e de difícil desinfecção. A sua utilização em estabelecimento de saúde é passível
de veicular agentes infecciosos, participando na transmissão de infecções, desde que não sejam
desinfetados adequadamente (BRASIL, 2013).
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