
 

Acompanhamento 

da pessoa em fase 

final de vida 

 

 

 

 

O acompanhamento em situação de doença de 

alguém que nos é especial e que se encontra em 

fase final é um processo muito desgastante psico-

logicamente e emocionalmente. Quando se sentir 

cansado/a e sem capacidades físicas, emocionais 

e psicológicas para estar junto do utente deve pro-

porcionar, a si próprio, um momento de relaxamen-

to. 

 

Conte com os profissionais de saúde para 

o apoiarem! 
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DIREITOS DO ACOMPANHANTE 

 

i) Participar na prestação de cuidados à pessoa doente 

sob orientação e supervisão de uma enfermeira; 

ii) A pessoa acompanhante deverá utilizar as instala-

ções sanitárias localizadas no hall dos elevadores.  

iii) Recusar a permanência e/ou a colaboração nos cui-

dados ao utente.  

iv) A pessoa acompanhante poderá ter direito a refei-

ção gratuita no hospital após avaliação pela equipa do 

serviço social. 

 

 

 

A equipa de saúde do Serviço da Ginecologia,  ten-

do por base a Lei n.º 15/2014 de 21 de março  e o 

Regulamento de Acompanhantes e Visitas dos 

CHUC, reconhece o direito ao acompanhamento a 

pessoas com doença incurável em estado avançado 

e em estado final de vida. 

 

QUEM É O ACOMPANHANTE? 

 É a pessoa indicada pelo utente (parentesco ou 

outra relação afetiva), devendo ser maior de idade. .  

PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO 

Durante 24h/dia, devendo o acompanhante  evitar 

entrar no hospital depois das 21h e até às 7h, salvo 

situações devidamente justificadas.  

CONDICIONALISMOS AO ACOMPANHAMENTO 

i) Sempre que a pessoa internada recuse acompa-

nhamento; 

Ii) Razões clínicas (parecer médico ou do enfermei-

ro); 

Iii) Espaço físico (falta de condições que possam 

garantir o respeito pela privacidade, intimidade e 

bem-estar dos doentes que partilham o mesmo es-

paço). 

DEVERES DO ACOMPANHANTE 

i) Permanecer no quarto, junto à pessoa em fase 

final de vida, devendo comunicar à equipa de enfer-

magem sempre que se ausentar; 

ii) Tocar à campainha sempre que necessário; 

iii) Cumprir as orientações dos profissionais de saú-

de; 

iv) Zelar pela conservação das instalações e equi-

pamentos do hospital; 

v) Promover um ambiente calmo para a pessoa, 

evitando fazer barulho (ex.: colocar o telemóvel sem 

som); 

vi) Em colaboração com os profissionais do serviço, 

respeitar e zelar pela privacidade e a intimidade da 

pessoa internada e dos restantes utentes; 

vii) Colaborar na promoção de um ambiente limpo e 

cuidado, sinalizando situações que necessitem de 

intervenção e correção junto da equipa de enferma-

gem; 

VIII) Não entrar em áreas técnicas reservadas aos 

profissionais de saúde; 

IX) Abster-se de filmar ou tirar fotografias no interior 

do hospital. 




