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PROPOSTA DE NOTA TÉCNICA ELABORADA EM CONJUNTO PELA 

SOCIEDADE PAULISTA DE INFECTOLOGIA, ASSOCIAÇÃO PAULISTA 

DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE, E A SEÇÃO SÃO PAULO DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA  

  

Nota Técnica sobre a permanência hospitalar de acompanhantes de 

pacientes internados com diagnóstico de suspeição ou confirmado de 

COVID-19    

Considerando que:   

• No âmbito hospitalar, a pandemia de COVID-19 levou à implementação 

do isolamento respiratório e de contato e à proibição de visitas 

presenciais a pacientes internados devido a essa condição. O isolamento 

implementado na maioria dos casos também exclui a possibilidade da 

presença de acompanhantes para os pacientes durante a internação. 

Essas medidas possuem como objetivo principal evitar a contaminação 

de terceiros através do contato com pacientes infectados pelo SARSCoV-

2 e são razoáveis para grande parte da população adulta hospitalizada 

devido a essa infecção. No entanto, há uma variedade de situações em 

que a presença de um acompanhante hospitalar sob a forma de um 

cuidador para pacientes com COVID-19 se torna essencial para a 

provisão de cuidados de saúde dignos a essas pessoas.  

  

• A Resolução SS/SEDPcD-01 de 23 de junho de 2020 da Secretaria de 

Estado de Saúde de São Paulo reconhece a importância da presença de 

um membro da família ou cuidador para pessoas portadoras de 

deficiências hospitalizadas por COVID-19 como forma de resguardar a 

segurança do próprio paciente. Essa resolução e a nota técnica a ela 

vinculada garantem às pessoas com deficiência internadas com essa 

infecção o direito de serem acompanhadas durante a hospitalização por 

um familiar ou um cuidador, nas situações em que os indivíduos com 

deficiência sejam incapazes de se comunicar e dependentes de terceiros 

para alimentação, higiene e locomoção.   

  

• Muitas instituições hospitalares do estado de São Paulo desconhecem a 
Resolução SS/SEDPcD-01 de 2020 ou não implementaram ações que a 
tornassem efetiva.   
  

• Muitos pacientes portadores de uma variedade de deficiências e outras 

condições de saúde não contempladas na nota técnica têm sua 

segurança e dignidade comprometidas durante uma internação hospitalar 

sem a presença de um familiar ou cuidador. Por exemplo, um paciente 

idoso portador de um quadro demencial, como na doença de Alzheimer, 

ainda que em fase leve, onde ainda é capaz de se locomover e de se 
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alimentar sozinho, usualmente terá grande dificuldade em conseguir 

compreender e lidar com a situação de isolamento imposta pela 

hospitalização sem a presença de um familiar ou cuidador. A imposição 

de um contexto com essas características a pacientes como esses, no 

mais das vezes, implicará em grande sofrimento psíquico e episódios de 

agitação psicomotora que se manifestam, por exemplo, através de piora 

do seu estado de confusão mental usual, levando a quadros de delirium 

e manifestações como gritos e agressividade. Esses quadros, por sua 

vez, comumente desencadeiam condutas como a restrição química, onde 

pacientes recebem drogas sedativas, e/ou restrição física, sendo contidos 

no leito por meio de amarras, e que implicam em substanciais riscos de 

novas complicações, as quais vão desde a ocorrência de lesões de pele 

por pressão, traumas, tromboembolismo venoso, piora cognitiva com 

agravamento de sua doença de base, maior dependência física, 

desnutrição e morte. Todas essas são complicações graves e que 

poderiam ter sido evitadas em grande medida através da presença de um 

familiar ou cuidador, que ajudaria o paciente a compreender sua situação 

e lhe transmitiria segurança durante a hospitalização.  

  

• Pacientes portadores de uma variedade de condições de saúde de 

natureza física e/ou mental têm a necessidade da presença de um familiar 

ou cuidador durante um episódio de hospitalização para sua segurança 

e/ou auxílio com atividades básicas da vida diária (ex. alimentação, 

higiene e locomoção). De fato, muitas dessas pessoas já requerem a 

presença de um familiar ou cuidador em seu dia a dia pelos mesmos 

motivos.  

  

• Muitos Indivíduos que previamente a um episódio de hospitalização não 

apresentavam dependência de familiares ou cuidadores para o 

desempenho das atividades básicas da vida diária, desenvolvem quadros 

confusionais agudos durante um episódio de hospitalização e passam a 

necessitar a presença de familiares ou cuidadores para essas atividades 

ou para sua própria segurança. Um exemplo comum de situações como 

essa envolvem os quadros de delirium que acometem mundialmente 

cerca de um terço dos idosos hospitalizados.  

  

• A não autorização à permanência de um familiar ou cuidador para 

pacientes nas situações como aquelas descritas nos itens acima, durante 

um episódio de hospitalização representa um risco importante à sua 

saúde e muitas vezes uma fonte de sofrimento tão substancial que 

poderia ser comparada a uma forma de tortura.  

   

• A Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu artigo 5º assegura 

que ninguém será submetido a tortura nem a penas, ou tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes.  
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Recomendamos que:  

   

1. Seja garantido o direito a um acompanhante hospitalar para todas as 

pessoas com deficiências ou problemas de saúde de qualquer natureza que 

necessitam da presença de um familiar ou cuidador para sua segurança física 

ou mental. São exemplos de indivíduos nessas situações:  

• as pessoas com déficits sensoriais importantes envolvendo visão e 

audição, que comprometam suas habilidades de comunicação ou 

dificuldades motoras que comprometam seu desempenho em atividades 

básicas da vida diária (ex. alimentação, higiene e locomoção);  

• as pessoas com demências, quadros confusionais agudos ou outros 

distúrbios neurológicos, cognitivos ou intelectuais que comprometam sua 

capacidade para compreender ou interagir com outras pessoas e 

situações;  

• os indivíduos portadores de doenças psiquiátricas para os quais o 

isolamento poderia ocasionar grande prejuízo à sua saúde mental.  

  

  

2. O direito citado acima seja amplamente divulgado a todas as instituições 

hospitalares públicas e privadas ou filantrópicas do estado de São Paulo.  

3. Sejam seguidas as recomendações constantes no apêndice desta nota 

para operacionalização da permanência do familiar ou cuidador nas situações a 

que se refere o item 1 acima. 
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Apêndice Recomendações para Operacionalização da Permanência 

Hospitalar de Familiar ou Cuidador de Pacientes com COVID-19 

Diagnosticada ou Suspeita  

  

OBJETIVO:  Sistematizar o fluxo de acompanhantes para os pacientes 

internados em áreas COVID garantindo a segurança do paciente, do 

acompanhante e dos profissionais de saúde.  

  

ORIENTAÇÕES:   

• O médico assistente deve autorizar a presença de um único acompanhante 

por vez nas situações previstas na nota técnica.  

• O acompanhante deve ser necessariamente uma pessoa adulta (18 anos ou 

mais) e preferencialmente com menos de 60 anos e vacinada.   

• Devem ser desencorajados acompanhantes com faixa etária maior ou igual 

a 60 anos ou portadoras de doenças crônicas/imunossupressão que 

configurem fator de risco para quadros graves de COVID-19.  

• Os acompanhantes devem ser devidamente esclarecidos sobre os riscos de 

aquisição de COVID-19 e sobre as normas de segurança hospitalar para 

evitar o contágio e a disseminação do vírus, assinando um termo de 

responsabilidade, onde não apenas reconhecem os riscos de contaminação 

ao aceitarem ser acompanhantes de um paciente em área COVID-19, como 

se comprometem a seguir as normas institucionais (anexo 1).  

• Não serão admitidos como acompanhantes pessoas com diagnóstico ou 

suspeita clínica de COVID-19.   

• Todo acompanhante deve ser submetido a triagem de sintomas no primeiro 

dia e diariamente conforme anexo 2. Caso apresentem pelo menos três 

sintomas, não poderão permanecer no hospital e deverão ser encaminhados 

para avaliação médica conforme normas do município.  

• Preferencialmente, os pacientes sobre os quais versa a nota técnica devem 

ser alocados juntamente com seus acompanhantes em quartos privativos e 

com banheiro próprio, que será compartilhado pelo paciente e seu 

acompanhante. Quando isso não for possível, devido a exiguidade de leitos 

para internação de pacientes com casos confirmados ou suspeitos de 

COVID-19, tanto paciente quanto acompanhante deverão estar cientes que 

estarão no mesmo ambiente de outros pacientes com quadro clínico 

semelhante, confirmados ou suspeitos.  

• Durante o período de permanência do acompanhante no hospital, o mesmo 

deverá se restringir ao quarto do paciente, sendo proibido transitar por outras 

áreas do hospital sem autorização da equipe de saúde.  

• Com o objetivo de minimizar os riscos de contágio e disseminação do vírus, 

é recomendado que as trocas de acompanhantes sejam o menos frequentes 
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possíveis e sigam as orientações das Comissões de Controle de Infecção 

Hospitalar de cada hospital.  

• A dieta do acompanhante deverá ser oferecida pelo serviço de nutrição do 

hospital e o acompanhante informado da necessidade de realizar as refeições 

dentro do quarto do paciente.  

• Quando da substituição de acompanhantes, a equipe assistencial deve ser 

notificada para realização de nova triagem de sintomas e aplicação de termo 

de responsabilidade.   

• Os acompanhantes devem permanecer de máscara cirúrgica ou tipo 

N95/PFF2, de acordo com a orientação da equipe assistencial, para uso 

durante o período de sua permanência no hospital. A periodicidade de troca 

de máscaras dos acompanhantes deverá seguir as recomendações da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de cada hospital.  

• Não está recomendado, rotineiramente, o uso de luvas e avental para 

acompanhantes ou cuidadores, pois o uso inadequado aumenta a chance de 

contaminação pessoal e do ambiente. Situações específicas devem ser 

avaliadas e orientadas pela equipe assistencial.   

• Quarto do paciente deve possuir dispensador de álcool gel para higienização 

das mãos.  

• Casos excepcionais, como aqueles em que inexista a possibilidade de 

familiares ou cuidadores sem COVID-19 que possam atuar como 

acompanhantes do paciente devem ser decididos pelas Comissões de 

Controle de Infecção Hospitalar e/ou Diretoria Clínica e/ou Serviço Social de 

cada instituição.   

    

Anexo 1  

  

Modelo para Triagem de Sintomas para Acompanhantes  

   
  

  

Nos últimos 14 dias, você teve:  

  

1) Febre (T >= 37,8 C):                                            S (    )           N (     )  

2) Diarréia                                                                S (    )           N (     )  

3) Dor no corpo                                                       S (    )           N (     )  

4) Falta de ar                                                          S (    )           N (     )  

5) Coriza                                                                 S (    )           N (     )  

6) Dor de garganta                                                  S (    )           N (     )  

7) Tosse                                                                   S (    )           N (     )  
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8) Perda de cheiro ou do paladar                            S (    )           N (     )  

9) Dor de cabeça                                                     S (    )           N (     )   
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Anexo 2  

  

Modelo do Termo de Responsabilidade para Permanência de 

Acompanhantes com Diagnóstico de COVID-19 Suspeito ou Confirmado  

  

  

  

Eu,___________________________________________,  

RG_________________, CPF:______________________, acompanhante 

do(a) paciente __________________________________________, RG 

___________________, confirmo que fui devidamente esclarecido pelo 

profissional _______________________________________ sobre os riscos a 

que estarei exposto(a) ao aceitar acompanhar o(a) paciente acima, que se 

encontra hospitalizado com diagnóstico de COVID-19 confirmado ou suspeito e 

que se encontra internado em locais específicos do hospital para tratamento 

dessa doença. Compreendi que estarei exposto(a) ao risco de eventual 

contaminação pela COVID-19 por contato com o paciente e/ou outros pacientes 

e/ou profissionais da saúde portadores do novo coronavírus, mesmo que 

assintomáticos e não cientes de sua condição. Fui esclarecido(a) que o contágio 

pelo vírus poderá acarretar o desenvolvimento de sintomas variados, com 

diferentes graus de gravidade, inclusive com possibilidade de morte.  

  

Entendo que minha presença como cuidador do paciente tem por objetivo auxiliar 

no seu tratamento, alimentação, higiene e/ou locomoção, quando possível, 

sempre orientado pela equipe de saúde responsável pelo tratamento, que a 

minha permanência dentro do quarto deve ser contínua só me retirando no caso 

de solicitar algum tipo de auxílio e orientação à equipe de saúde e na troca de 

acompanhante.  

  

Entendo que no momento de meus deslocamentos entre o hospital e meu 

domicílio ou qualquer outro local em que tenha contato com outras pessoas, 

posso vir a contrair o vírus e tonar-me eventual transmissor da doença e que 

para diminuir esses riscos, minha permanência dentro da instituição deva ser a 

mais longa possível, respeitando as normas da instituição de saúde onde o 

paciente encontra-se internado.  
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Desde já me comprometo a seguir rigorosamente as recomendações do hospital 

para prevenção de contágio pela COVID-19 durante todo o período em que me 

encontrar em seu interior. Compreendi que tais recomendações incluem os 

elementos listados abaixo.  

• Devo me restringir ao quarto do(a) paciente que estarei acompanhando, 

sem transitar por outras áreas do hospital sem a autorização da equipe 

de saúde.  

• Devo utilizar a máscara preconizada pelo hospital cobrindo meu nariz e 

minha boca durante todo o tempo, estando eu dentro ou fora do quarto 

do(a) paciente, por exemplo na eventualidade de deslocamento 

hospitalar. As únicas exceções para essa regra correspondem às 

situações em que estiver me alimentando, ingerindo líquidos ou tomando 

banho.  

• Devo higienizar minhas mãos com frequência, utilizando álcool gel ou 

água e sabão com frequência e sempre antes de tocar meu rosto ou a 

máscara e quando for realizar algum procedimento junto ao paciente, 

como alimentá-lo, agasalhá-lo, higienizá-lo ou ajudá-lo em sua 

locomoção.  

• Caso eu tenha quaisquer sintomas, como febre, tosse, falta de ar, diarreia, 

dor no corpo, dor de garganta, coriza, perda de cheiro ou paladar, devo 

informar a equipe de saúde imediatamente.  

• Devo informar a equipe de saúde sempre que for realizada a troca de 

acompanhantes para o(a) paciente de quem estou cuidando.  

• Devo contatar a equipe de saúde sempre que tiver dúvidas a respeito de 

qualquer questão ou situação.  

  

Concordo também que a Instituição poderá solicitar, caso necessário, que eu 

realize exames diagnósticos relacionados ao vírus.  

  

Compreendo ainda que caso eu não siga rigorosamente as recomendações do 

hospital, estarei sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor e não 
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poderei permanecer na condição de acompanhante do(a) paciente durante seu 

período de hospitalização.   

  

Ciente dos riscos e dos benefícios relacionados à minha presença como 

acompanhante do(a) paciente, e tendo esclarecido todas as minhas dúvidas, 

estou de acordo com o que me foi exposto.   

  

Data: _______/________/__________  

  

  

_____________________________________________  

Assinatura do(a) acompanhante  

  

  

_____________________________________________  

Assinatura do(a) profissional de saúde  
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