
 

“Quando se afastar também é 

uma prova de amor” 

AVALIAÇÃO DA 

PERMANÊNCIA DE 

ACOMPANHANTE NA 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

O A.C.Camargo Cancer Center com 

intuito de manter os pacientes e acom-

panhantes de forma mais segura du-

rante essa pandemia pelo novo coro-

navírus, obedecendo as recomenda-

ções das autoridades nacionais e inter-

nacionais, criou o fluxo oncológico 

protegido, que tem com objetivo, co-

mo o próprio nome já diz, proteger os 

nossos pacientes, seus acompanhantes 

e nossos profissionais. Como parte 

dessa iniciativa, realizaremos uma ava-

liação para a permanência do acompa-

nhante em nossas unidades de interna-

ção.  

Por isso, afastar se nesse momento 

também é uma pro-

va de amor... 

 

Por que devemos diminuir o  
fluxo de acompanhante  

no hospital? 



 

O enfermeiro da unidade de internação rea-

lizará a avaliação utilizando critérios objeti-

vos e científicos para determinar a perma-

nência dos acompanhantes. Essa decisão se-

rá compartilhada com equipe médica e mul-

tidisciplinar. 

 

Como funcionará a avaliação da 
permanência do acompanhante ? 

Os pacientes que desejar boletim médico 

para os familiares deverão solicitar direta-

mente ao médico responsável pela sua in-

ternação.  

O médico realizará o boletim conforme 

sua disponibilidade, até três tentativas do 

contato telefônico.  

Cuidados importantes que os acom-
panhantes que permanecerem  

devem:  

Os acompanhantes serão triados pela enfer-

magem diariamente na procura dos sintomas 

gripais; 

 

Evitar os acompanhantes acima de  

60 anos ; 

 

Não solicitamos depósitos, transferências de 

valores ou dinheiro para realizar cuidados em 

nosso hospital via telefone.    

Cuidado com fraudes! 

1º Manter higienização das mãos frequente; 

 

3º Permanecer dentro do quarto do pacien-

te; 

 

3º Evitar aglomerações em sala de estar; 

 

4º Utilizar máscara de tecido durante toda 

estadia durante o hospital; 

 

5º Evitar trocas de acompanhantes; 

 

6º Se apresentar sintomas gripais, é reco-

mendado que você volte para sua casa, até 

sua completa melhora; 

 

7º Priorizar refeições através do delivery 

(consultar opções no manual de interna-

ções)  

 

Boletim médico 


