
Fluxograma para despedidas/visitas em lares
Tomada de decisão
Médicos Sem Fronteiras recomendam a despedida dos familiares aos residentes em lares, em prol de um cuidado digno aos mesmos no final da vida. Também recomendam, sempre 
que possível, visitas de familiares a residentes.

Apelamos à responsabilidade individual durante as despedidas e visitas. É importante que se abstenham as pessoas que apresentem sintomas respiratórios ou febre.

Para apoio psicológico antes, durante ou depois da visita:

Destinada a Profissionais de Saúde e População em Geral:

 - Ministério da Saúde e Ordem dos Psicólogos Portugueses 

 808 24 24 24 (24hrs)

 - Sociedade Portuguesa de Psicanálise 

 300 051 920 (todos os dias das 8h00 às 24h00)

Exclusiva para Profissionais de Saúde:

- Ordem dos Enfermeiros 

 213 815 556 (dias úteis das 9 ás 18 hrs)

Visita presencial de 
familiar de residente

Quer fazer uma 
chamada?

 Quer fazê-la com 
câmara pelo 

telefone/tablet?

Guardar/reservar o material

Agendar data e horaAgendar data e hora

Agendar data e hora

Realizar chamada
COM CÂMARA

Realizar a
VISITA PRESENCIAL

Realizar chamada
SEM CÂMARA

  Consulte o documento onde 
estão indicados os passos a 

seguir na hora de transmitir a 
informação ao familiar

 Contactar outro dia
Ligue todos os dias ou, em 
caso de piora oferecer uma 
visita (presencial ou por 
telefone).

Tem EPI disponível 
no lar?

Tem alguém para 
acompanhar 
durante na 

visita?

 Guardar/reservar 
material alternativo: 

Capa da chuva 
Máscara alternativa 

Protetor facial 
Luvas

Avalie a capacidade e 
contacte os Médicos Sem 
Fronteiras para possível 

ajuda na procura de soluções 
alternativas.



Fluxograma para despedidas/visitas em lares
Visitas presenciais

Para apoio psicológico antes, durante ou depois da visita:

Destinada a Profissionais de Saúde e População em Geral:

 - Ministério da Saúde e Ordem dos Psicólogos Portugueses 

 808 24 24 24 (24hrs)

 - Sociedade Portuguesa de Psicanálise 

 300 051 920 (todos os dias das 8h00 às 24h00)

Exclusiva para Profissionais de Saúde:

- Ordem dos Enfermeiros 

 213 815 556 (dias úteis das 9 ás 18 hrs)

Receção do familiar em 
zona limpa

Na sala/quarto
Acompanhar o 

familiar à zona onde 
se pode desequipar 

Pronto para 
entrar

Terminada a 
visita

Despedida
 Oferecer apoio emocional e 

dar os telefones de apoio 
psicossocial disponíveis para 

essa comunidade.

Ajudar o familiar a 
vestir-se (EPI)

Ajudar o familiar a 
despir (EPI)

1. Higiene das mãos*

5. Higiene das mãos* 7. Higiene das mãos*

1. Tirar as luvas

2. Colocação de bata ou 
material alternativo

2.Remover a bata ou 
material alternativo

3. Colocação da 
máscara

6. Remover a 
máscara

4. Colocação de proteção 
ocular: viseira ou óculos

4. Remover proteção 
ocular: viseira ou óculos

5. Colocação das luvas

3. Higiene das mãos*

Durante este processo 
vá indicando onde 

depositar cada material 
de EPI que está a ser 

retirado

* com água e sabão ou solução hidroalcóolica

1. Explicação do status do paciente
2. Oferta de suporte PSC
3. Lavagem das mãos
4. Curativo (EPI)
5. Entrada no local
6. Entrada na sala

7. Tempo de visita (predefinido)
8. Saia do loca
9. Despir-se (EPI)
10. Lavagem das mãos
11. Suporte PSC

Explicação dos passos ANTES da visita:

Documento: a ter em conta (Informação detalhada a ser transmitida a um familiar)

Apelar à responsabilidade individual 
durante as despedidas e visitas, a menos 
que precisem de acompanhamento



A ter em conta
Passos a seguir no momento de transmitir informação ao familiar

Etapas Pontos a ter em conta Quem?

1 Explicar o estado clínico do 
residente

 Tenha os dados do residente prontos e à mão.
 Certifique-se com quem está a falar e que informação têm.
 Tenha água e lenços à mão.
 Pergunte o quanto quer saber.
 Explique a condição e o prognóstico do paciente.
 Converse com o familiar fazendo pausas e dando tempo para 
assimilar.

Médico / Enfermeiro / 
Psicólogo

2 Oferecer apoio psicológico 
antes e depois da visita

 Use linguagem adaptada com mensagens claras e realistas.
 Faça pausas entre as mensagens e permita momentos de silêncio.
 Verifique o grau de entendimento.
 Abra espaço para que possa falar sobre seus sentimentos.
 Esclarecer dúvidas e perguntas. 
 Ofereça e forneça números de telefone para suporte 

psicológico: profissionais de saúde/população em geral: 
 808 24 24 24, 300 051 920

 Estabeleça linhas de comunicação e próximos passos.

Psicólogo / Pessoa 
encarregada das visitas

3 Explicar o circuito da visita

 Forneça informações sobre como é o circuito no lar utilizando 
linguagem clara e simples.

 Deixe tempo para dúvidas e perguntas.
 Estabeleça e acorde um horário para a visita (de acordo coma 
capacidade do lar e pessoal disponível).

 Verifique o grau de entendimento.
 Garanta o uso da casa-de-banho antes de iniciar a visita.

Gerontologista / 
Auxiliar de enfermaria

4 Higiene de mãos

 Tenha o material de higiene das mãos preparado: água e sabão ou 
solução hidroalcoólica, toalhitas de papel e caixote do lixo.

 Seja claro sobre o processo e tenha um painel informativo sobre a 
técnica.

 Acompanhe e faça a higiene das mãos com a pessoa.
 Informe sobre a importância da higiene das mãos e explique queo 
processo será repetido muitas vezes durante a retirada do EPI.

Gerontologista / 
Auxiliar de enfermaria

5 Informar sobre a
utilização do EPI

 Tenha o material de EPI pronto: bata, máscara, proteção ocular e 
luvas (medidas alternativas a serem consideradas).

 Explique a importância do uso correto de EPI (proteção para o 
familiar e o residente).

 Dê espaço para dúvidas e perguntas.
 Seja claro sobre o processo e tenha um painel informativo sobre a 
técnica.

 Acompanhe ativamente e ajude o membro da família a vestir e 
despir-se.

 Verifique se existem baldes para separar o material de EPI 
usado(desinfeção/reutilização e descartável/uso único).

Gerontologista / 
Auxiliar de enfermaria

6
Explicar como se 

comportar com o EPI 
dentro da sala/quarto

 Informe sobre a não remoção da máscara ou protetor ocular.
 Informe que pode tocar no membro da família respeitando a higiene 
das mãos.

 Verifique o grau de entendimento e dê espaço para dúvidas e 
perguntas.

 Tenha à mão diretrizes de circuito estabelecidas para visitantes, caso 
o familiar precise de ir à casa-de-banho e necessite explicar. 

 Ofereça acompanhamento (se necessário) dentro da sala/quarto 
respeitando a privacidade e a confidencialidade.

 Explique e acompanhe durante o uso da casa-de-banho, caso surja a 
necessidade durante a visita.

Gerontologista / 
Auxiliar de enfermaria

7 Programar o tempo
da visita

 Garantir o tempo estabelecido (a ser decidido de acordo com a 
capacidade do lar).

 Esclarecer, definir e acordar diretrizes em caso de necessidade de 
sair da sala/quarto antes da hora combinada.

Gerontólogo / Auxiliar 
enfermería

Recomendamos que imprima esta folha sempre que receber uma visita. Isso o ajudará a seguir todos 
os passos sem se esquecer de nada.

Caso necessite contatar com os Médicos Sem Fronteiras para aconselhamento estratégico e técnico, pode fazê-lo através 
do e-mail: apoiocovid19@msf.org


