
 

 

 

Salvador, 17 de junho de 2020. 

 

NOTA TÉCNICA: Fluxo de informações aos familiares sobre pacientes com COVID-19 

internados nas unidades hospitalares sob gestão municipal 

 

A Pandemia da COVID-19 trouxe grandes desafios para a sociedade moderna, inclusive com 

mudanças nas práticas sociais e dos próprios serviços de saúde, que foram forçados a se 

adaptarem a essa nova realidade. 

Nesse sentido, as práticas de visitas diárias ou divulgação dos boletins médicos diários dentro 

das instituições tiveram que ser adaptadas, em virtude, da necessidade do distanciamento 

social dos familiares e do isolamento social dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19. 

No entanto, esse contexto tem trazido grandes expectativas e ansiedades para os familiares de 

pacientes internados. Com intuito de esclarecer essa temática e contribuir de forma positiva 

nesse processo, apresentamos aqui, as adaptações que cada unidade hospitalar sob gestão do 

município de Salvador realizou para atender essa demanda. 

 Hospital Português: As visitas estão temporariamente suspensas. Acompanhantes são 

permitidos de acordo com as normas legais, isto é, em pacientes vulneráveis, e que 

necessitam de vigilância e auxílio no autocuidado, com comunicação realizada com a 

família e responsáveis. Para adultos com estado mental preservado, as informações 

são passadas diretamente ao doente, que, por viva voz, através do celular corporativo 

da equipe, transmite informações aos seus familiares. Já, para pessoas com 

comprometimento do estado mental ou inconscientes, a comunicação dar-se 

diretamente para os acompanhantes e via telefone para os casos internados em UTI. 

 Hospital Santa Isabel: As informações sobre pacientes, através de boletins diários, são 

realizadas por profissionais médicos e do Serviço Social, que atuam nesta demanda 

desde o início da pandemia. O acompanhante está autorizado apenas às situações 

previstas na legislação vigente com revezamento a cada 24 horas. Foram suspensas as 

visitas presenciais para todas unidades e instituídas visitas virtuais para pacientes com 

perfil pré-estabelecido. Realiza-se acolhimento/atendimentos virtuais pelos 

profissionais de Psicologia Hospitalar para familiares e pacientes com perfil /demandas 

específicas, utilizando-se de uma estrutura específica de tablets e celulares. Na 

admissão, a assistente social identifica o membro da família de referência para receber 

as informações relacionadas ao quadro clínico e demais informações sobre o 

internamento do paciente. O Boletim Médico para pacientes internados em UTI é 

repassado diariamente via contato telefônico com o familiar responsável pelo Médico 

Diarista; este contato ocorre em horário pré-estabelecido, sendo mantidas visitas 

virtuais para outros familiares quando necessário. Para as unidades de internação, o 

Médico Assistente informa o boletim médico presencialmente para o acompanhante 

quando presente no leito. Para os pacientes sem acompanhantes, é realizado 

diariamente contato telefônico para o familiar responsável em receber as informações 

do quadro clínico, sendo que este contato ocorre em horário pré-estabelecidos por 



uma equipe médica específica e dedicada a passar o boletim por telefone aos 

familiares, sendo mantidas visitas virtuais para outros familiares quando necessário. 

 Hospital Municipal de Salvador: Os boletins médicos são repassados diariamente aos 

familiares por telefone. Na anamnese social, realizada pelo Serviço Social durante a 

admissão do paciente, define-se previamente o contato do familiar que ficará 

responsável por receber as informações, e, assim, a equipe médica realiza o contato 

diariamente por telefone. Na UTI Adulto, com o uso de equipamentos adequados 

(tablets), Assistentes Sociais e Psicólogos apoiam a realização de visitas virtuais a 

pacientes isolados, ação que está sendo ampliada as demais unidades. O HMS conta 

com o Serviço Social 24 h para orientação às famílias. 

 Hospital Martagão Gesteira: Adotou como medidas preventivas e de manutenção das 

visitas e troca de acompanhantes, a alteração dos fluxos, visto a necessidade de 

reduzir a circulação de pessoas na instituição. As trocas e visitas a priori estão restritas 

a um dos representantes legais do paciente internado. Diante da impossibilidade dos 

mesmos, os casos são direcionados para o Serviço Social que avalia o contexto familiar 

para possível excepcionalidade de outro acompanhante. Quanto ao acesso aos 

boletins médicos, o hospital continua com a comunicação in loco para os 

acompanhantes que permanecem na instituição. Nos casos de pacientes sem a 

presença de acompanhante, a instituição vem trabalhando de forma virtual, 

transmitindo o boletim digital diariamente para o responsável legal. 

 PROHOPE: Os pacientes têm direito a um acompanhante na Unidade de Internação 

(enfermarias/apartamentos) a cada 24 h, estando o revezamento restrito a duas 

pessoas, sendo estes com idade entre 18 e 59 anos e não enquadrados no grupo de 

risco para COVID-19, nas circunstâncias a seguir: menor de 18 anos de idade, idosos a 

partir dos 60 anos e pessoas com deficiência ou situação de dependência. Não será 

permitida a troca de acompanhante em intervalo inferior a 24 horas. As visitas de 

familiares nas UTI e Unidades de Internação (enfermarias e apartamentos) para 

pacientes suspeitos ou confirmados positivo para COVID-19 estão suspensas. Os 

boletins médicos de pacientes internados nas UTI são passados pelo médico através de 

contato telefônico com o familiar de referência; enquanto que, para os pacientes 

lotados nas Unidade de Internação (enfermarias/apartamentos), são repassados pelo 

médico no próprio leito, caso haja acompanhante; e por contato telefônico para o 

familiar de referência, dos sem acompanhante. 

 Hospital de Campanha Memorial Itaigara: O boletim médico fornecido nesta 

instituição tem como objetivo promover um espaço de acolhimento do familiar de 

referência, como processo de elaboração psicoemocional dos familiares, diariamente, 

durante o período de 11 às 15 h todos os dias da semana, divididos por leitos de 

referência de acordo com o fluxo da unidade. Nesse contato com o familiar de 

referência são fornecidas pelo médico da unidade informações sobre o quadro clínico 

de maneira mais esclarecida possível, com linguagem clara e compreensível. Além do 

boletim diário, o familiar de referência tem o contato diário da equipe multidisciplinar 

(Serviço Social e Psicologia), visando estreitar os vínculos de forma funcional e 

empática, o que implica em um processo de interação e cuidado entre todos os 

envolvidos. Este contato é realizado de 07h às 19 h, todos os dias da semana. 

 Hospital Família Sagrada: Durante a admissão social, faz-se o contato telefônico com o 

familiar para informar sobre a admissão do paciente na unidade, assim como o fluxo 

do boletim médico. Na anamnese social realiza-se orientações as famílias sobre as 

normas e rotinas da unidade, conforme plano de contingência a COVID-19, e a 



atualização de pacientes com os respectivos contatos de familiares para a equipe 

médica. 

 Hospital de Campanha WET’N WILD: Não é permitida visitas aos pacientes internados 

no Hospital de Campanha, desta forma o boletim médico se dá conforme 

programação: UTI - um familiar cadastrado recebe o boletim médico via telefone, 

diariamente entre 16 e 17:30h; Enfermaria - um familiar cadastrado recebe o boletim 

médico via telefone, diariamente, entre 11 e 12:30h ou 16 e 17:30h. Desde 01 de 

junho, iniciou-se o funcionamento do Centro de Apoio do Hospital de Campanha 

WET’N WILD, no qual se tem acolhimento de familiares e profissionais, localizado na 

Avenida Lucaia, nº 156, bairro Rio Vermelho, sendo realizada por um administrativo e 

um psicólogo no horário de 07 às 19h de segunda à quarta-feira e na quinta-feira de 08 

às 16h. 

Por fim, é válido ressaltar que os boletins diários são repassados para o responsável legal ou 

familiar de referência estabelecidos no momento da admissão através de contato telefônico. 

Desse modo, é importante que esses familiares fiquem atentos para as ligações telefônicas 

recebidas e esclareçam para os demais membros da família que ele será o elo entre eles e a 

unidade hospitalar, uma vez que o volume de pacientes impossibilita que a unidade dê 

informações de cada paciente a vários familiares. 
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