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Prevenção e Controlo de Infeção na resposta à Covid-19:
Programa de gestão de visitas aos doentes internados na
Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Cantanhede
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Objetivo do Projeto:

Implementar um programa que permita a manutenção das
visitas mantendo concomitantemente todas as condições de
segurança e mitigação da propagação da infeção.
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Foi elaborado um programa de gestão de visitas que lograsse os seguintes
objetivos:

Priorizar o apoio familiar promovendo a qualidade de vida 
da pessoa

Garantir a prevenção e controlo de infeção

Uniformizar práticas de prevenção e controlo de infeção 
no âmbito da pandemia COVID-19

Manter uma comunicação eficaz entre todos os envolvidos 
no processo
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Descrição do Projeto :

Situação 
pandémica 

Criação de um 
gabinete de crise 
(em articulação com o GCL-
PPCIRA) 

•Avaliar o estado de prontidão

• Recolher evidências científicas

• Definir e apoiar no treino dos 
profissionais

• Promover a segurança da 
equipa

• Reforçar o apoio entrepares

Plano de 
contingência
•Isolamento temporário dos 
casos suspeitos

•Encaminhamento para o 
hospital de referência
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Março 2020:
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Rastreio a todos os doentes internados 

PCR’s positivos em utentes da Unidade de Cuidados Paliativos

Contacto com o hospital de referência (sem capacidade de resposta para
receção dos utentes)

Contenção do surto Quebra da cadeia de transmissão 



Dois problemas base se apresentaram de imediato:

1º: vital conter a cadeia de
transmissão para evitar a propagação
do vírus

2º: manter a comunicação entre o
doente e os seus familiares
(considerando como nuclear nos
cuidados paliativos a preservação da
dignidade e qualidade de vida da
pessoa)
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As indicações da tutela não previam a continuidade das visitas, mas o
HAJC não baixou os braços e reorganizou-se de forma a manter a
qualidade dos cuidados garantido a segurança dos mesmos.

Programa de gestão de visitas 

organização de circuitos de visitas

implementação efetiva de medidas de controlo de infeção 

marcação de visitas pela equipa multidisciplinar da Unidade
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Na sequência da deliberação do Conselho Diretivo criando uma orientação
interna sobre a política de visitas, e promovida a transparência da norma para o
público interno e externo (profissionais, doentes e familiares), foram definidas
as seguintes formas de visita:

Atendimento telefónico

Videochamadas/Telefonemas

Visitas presenciais

Visitas presenciais com barreira física

10



Quando criámos este programa de visitas tivemos em
consideração os seguintes princípios:

permitir uma visita de cada vez

Organizar circuitos externos de acesso

Não permitir contacto com outros doentes

Não introduzir no hospital qualquer produto/objeto pessoal 
ou alimentar sem autorização prévia

Visitante sem sintomas sugestivos de covid-19
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Realizar sessão de educação para a saúde no momento da 
primeira visita

Promover a desinfeção das mãos SABA à entrada e saída da 
unidade

Facultar máscara cirúrgica para todos os visitantes a entrada 
da unidade

Marcar  visitas com desfasamento de horários
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Houve necessidade:

Reajustar funções de 
colaboradores

Alocar recursos materiais

Otimizar a utilização dos 
equipamentos tecnológicos
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O sucesso do programa ficou a dever-se:

Entrega, força de vontade e dedicação

cidadão

profissionais do hospital

Crescimento e entreajuda entre todos 

melhoria significativa na 
relação doente – família 
- profissional

Consciencialização significativa face às medidas 
de prevenção

reforço da cultura de 
segurança e bem-estar

Reforço da comunicação 

aumento da confiança 
depositada na 
instituição por parte dos 
familiares que viram 
inviabilizada a presença 
regular no internamento
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Principais resultados obtidos:

Instituição

• Mitigação 
da 
propagação 
da infeção

• Boas práticas 
de controlo 
de infeção 
por parte dos 
profissionais 
de saúde, 
família e 
doente. 

Família

• Confiança 
na instituição 
e seus 
profissionais

Doente

• Visitas a 
doentes 
sempre 
garantidas

Profissional de 
Saúde

• Feedback 
emocionado 
e de 
verdadeira 
gratidão por 
parte de 
quem anseia 
por uma 
visita e vê os 
seus desejos 
serem 
realizados.
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Conclusões

Adesão as práticas de controlo de infecção

Melhoria do estado anímico dos doentes cujas visitas foram viabilizadas

Melhoria da capacidade de adaptação e reajuste da própria família

Controlo de ansiedade e períodos de insónia

Optimização de planos de reabilitação porque melhora a adesão do doente

Redução de sintomas físicos

Redução de sintomas psicológicos

Aumento de satisfação

Manutenção do vínculo e diminuição do sentimento de “abandono”;

Maior confiança por parte das famílias
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