
                                                                                    

                                                                                   

 

TERMO DE CIÊNCIA DOS RISCOS ASSOCIADOS À INTERNAÇÃO HOSPITALAR DURANTE A EMERGÊNCIA 

DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA EPIDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
 
DADOS DO PACIENTE 
Nome completo: ____________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___                     Estado civil: ______________________ 

CPF: _________________________________________________ 

 

 
DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL (se presente) 
Nome completo: ______________________________ Grau de parentesco: __________________ 

Data de nascimento: ___/___/___                     Estado civil: ______________________ 

CPF: _________________________________________________ 

 

 
1.  OBJETO: O objeto deste Termo de Ciência é expor o risco e obter o consentimento do 
paciente/responsável legal para a realização das orientações de higienização e cuidados para minoração 

dos riscos de contaminação por si e seu acompanhante durante a internação hospitalar, necessária por 
indicação médica, a ocorrer/em curso durante o período de emergência de saúde pública decorrente da 

epidemia de coronavírus (COVID-19). 

 

 
2.  CONTEXTO DA INFECÇÃO E DOS RISCOS BIOLÓGICOS: A pandemia de infecção pelo novo 

coronavírus (COVID-19) declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ensejou a decretação de 

emergência de saúde pública decorrente da epidemia de coronavirus (COVID-19) pelo Governo brasileiro. 
Atualmente, o Ministro da Saúde reconhece que a doença se encontra em transmissão comunitária no 

Brasil1, o que recomenda ações de isolamento e distanciamento social para minorar/retardar a proliferação 

da infecção. Toda a equipe de saúde que atua junto ao Hospital está orientada quanto aos protocolos de 
manejo e equipada com dispositivos e equipamentos que reduzem drasticamente, mas não impossibilitam 
o risco de contaminação pessoal pelo coronavírus. 

 

 

 
1 Portaria GM-MS nº 454, de 20 de março de 2020. 



                                                                                    

                                                                                   

 
3.  RISCOS E ORIENTAÇÕES: A infecção pelo novo coronavírus representa atualmente um importante 

risco nas internações hospitalares durante o período de emergência de saúde pública pela epidemia. 

Diante disso, para reduzir os potenciais riscos de infecção, orienta-se (sem prejuízo de outras orientações 
presenciais que venham a ser dadas ao paciente/responsável legal e seu acompanhante), conforme 

abaixo: 

a. A higienização de mãos é uma das formas mais eficazes para reduzir o risco de transmissão de 
infecções em ambiente hospitalar. Deve ser realizada por todos, inclusive pelos pacientes, 

responsáveis legais e acompanhantes, por meio água e sabão ou por meio de fricção com álcool 
70%, retirando-se todos os adornos utilizados (ex.: anéis pulseiras, relógios, etc.); 

b. A atenção aos cuidados de precaução pelos pacientes, responsáveis legais e acompanhantes, 

sinalizados pela equipe de saúde, também devem ser observados para se evitar transmissão de 

doença e agentes no ambiente hospitalar. O paciente, além de higienizar suas mãos, 
principalmente antes das refeições e após usar o banheiro, deve procurar estabelecer uma boa 

comunicação com equipe de saúde para atender com clareza os cuidados que estão lhe sendo 

direcionados e, dessa forma, também contribuir ativamente com sua recuperação, acolhendo todas 
as orientações que forem dadas; 

c. Não podem se apresentar como acompanhantes as pessoas idosas; ou que se encontram 

agudamente doentes, principalmente por causa de doenças infecciosas transmissíveis; ou aquelas 

sintomáticas ao COVID-2019; ou as pessoas assintomáticas que tenham tido contato com pessoas 
sintomáticas nos 14 (quatorze) dias anteriores, independentemente de estar ou não em medida de 

isolamento ou distanciamento social, conforme protocolos do Ministério da Saúde e demais 

autoridades sanitárias; 
d. Deve-se evitar ingressar no Hospital com objetos destinados a permanecer na acomodação ou 

estar em contato com paciente. Caso seja de extrema necessidade, este objeto deve ser 

previamente higienizado com álcool 70% ou água e sabão, por pessoa igualmente higienizada 
para tanto; 

e. Os acompanhantes/responsáveis não devem sentar na cama do paciente, nem em cama vagas ao 

lado do paciente (em caso de acomodações coletivas), evitando-se o máximo contatos físicos com 
o paciente e garantindo o distanciamento recomendado; 

f. Os acompanhantes/responsáveis devem evitar ao máximo a circulação dentro do Hospital; 

g. As visitas aos pacientes internados estão suspensas durante o período de emergência de saúde 
pública decorrente da epidemia de coronavírus (COVID-19), podendo apenas permanecer junto ao 

paciente o acompanhante nas hipóteses de menores e pessoas totalmente dependentes. Aos 

pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 não será permitida a presença de 

acompanhantes ou visitas, tanto nas unidades de internação quanto nas UTIs. 

 

 

 



                                                                                    

                                                                                   

 

 
PARA PREENCHIMENTO DO PACIENTE / RESPONSÁVEL LEGAL 
Declaro que li e compreendi todas as informações anteriormente apresentadas, estando ciente do 
potencial risco de contaminação pelo vírus “SARS-CoV2 (COVID-19)” em minha internação 
hospitalar a ocorrer ou em curso, durante o período de emergência de saúde pública decorrente da 
epidemia de coronavírus, e que todas as minhas dúvidas e questionamentos foram respondidos 
satisfatoriamente, consentido e comprometendo-me em colaborar com as ações que visam 
minimizar este risco. 
 
 

__ Paciente                                                                __ Representante Legal 

 

 

  ___________________________                   Joinville, ___/___/___ ás ___: ___. 
                         Assinatura                                                              Data e hora 

 

 

 

 

 


