
 
 

Obrigatoriedade do uso de máscaras para pacientes internados e 

acompanhantes (Emergência, UI e UTI)

 

Conforme discussão no Comite de Crise e como parte das medidas de segurança para o período de pandemia, 

informamos que é OBRIGATÓRIO PARA ADULTOS e RECOMENDADO PARA CRIANÇAS MAIORES DE 6 ANOS, O 

USO DE MÁSCARA DE PROCEDIMENTO em todas as dependências da instituição, inclusive dentro dos quartos, 

conforme tipos de leito e públicos descritos na tabela abaixo: 

TIPO DE LEITO PÚBLICO 

UI - Leito de 
Enfermaria 

TODOS os pacientes (exceto crianças de até 6 anos) e TODOS os acompanhantes 

UI - Leito de 
Apartamento 

TODOS os pacientes (exceto crianças de até 6 anos) e TODOS os acompanhantes 

PS TODOS os pacientes e acompanhantes 

UTI 
Pacientes e acompanhantes 

    A máscara deve ser ofertada para todos os pacientes conscientes e orientados e seu uso deve ser estimulado 

      ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

- A troca da máscara deverá ser realizada duas vezes ao dia ou se a integridade da máscara estiver comprometida (úmida, 

rasgada, amassada ou com sujidade). Deverá ser entregue pelo auxiliar/técnico de enfermagem na primeira visita do 

plantão da manhã (até às 08h00) e na primeira visita do plantão noturno (até às 20:00); 

- Caso profissional identifique paciente (com indicação de uso de máscara) ou qualquer acompanhante sem máscara, 

inclusive dentro do quarto, deve orientá-lo, cordialmente, sobre a obrigatoriedade do uso da máscara para garantir a 

segurança de todos, durante a pandemia. 

- Se paciente (com indicação de uso de máscara) ou qualquer acompanhante se recusar a utilizar a máscara, o profissional 

deverá informa-lo que, para a segurança de todos, não poderá prestar assistência até que a máscara seja colocada. Neste 

caso, o profissional deverá comunicar a supervisão de enfermagem imediatamente. 

- Se paciente ou acompanhante precisar remover a máscara, por exemplo, para comer ou beber, deverá manter 

distanciamento social; 

- No momento de alimentar-se, a máscara deverá ser envolvida em papel toalha (disponível no quarto) e guardada em local 

limpo e seco, para ser usada novamente após finalizar refeição; 

- Além do uso da máscara, é essencial que todos sigam as recomendações de higiene de mãos durante o uso de máscaras e 

as outras medidas preventivas. Oriente pacientes e acompanhantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estamos à disposição para auxiliar no que for necessário. 

Práticas Assistenciais e SCIH 
Ramais 6148 e/ou 2637 

praticas.assistenciais@accamargo.org.br / scih@accamargo.org.br 

23.03.2021 
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