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Nathalia Lino

De: Gerência AMD Anestesia <amd.semesp@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 9 de junho de 2020 15:05
Para: Gerencia AMD Anestesia
Assunto: C.300/20 - Novo fluxo institucional para exames de Ressonância Magnética 

sob anestesia geral em pacientes COVID-19 no Hospital BP.

C.300/20 - Novo fluxo institucional para exames de Ressonância Magnética sob anestesia geral em 
pacientes COVID-19 no Hospital BP. 
 
Data: 09/06/20 
Destinatários: Sócios 1,2,3,4 e Residentes 
 
 
 
Novo fluxo institucional para exames de Ressonância Magnética sob anestesia geral em pacientes COVID-
19 no Hospital BP: 
 
O setor de RNM da Bp não possui ventilação adequada ou sala com pressão negativa, portanto, um 
paciente com COVID que seja submetido a qualquer procedimento que gere aerossol como intubação ou 
extubação, pode haver contaminação do ambiente, colocando em risco colaboradores e outros pacientes. 
Pensando nisso, foram definidas as seguintes ações: 
  
Foi montado um comitê ,incluindo Dr. Longo (ou um Radiologista de sua escolha), um dos 
anestesiologistas e o Dr. Leandro para discutir os casos com os médicos solicitantes, para checar a 
possibilidade da substituição da RNM por outro método diagnóstico ou a postergação do exame por 
algumas semanas. Não havendo outra possibilidade, será seguido o fluxo a seguir: 
  
-Pacientes internados em UTI e não intubados: 
Serão intubados na UTI, transportados para a RNM e extubados ao retornarem para a UTI (o plantonista 
da UTI acompanha o transporte, exceto nas situações onde o médico do CTRI- ou hospitalista como 
contingência- já costuma fazer). 
  
-Pacientes internados em UI: 
Serão transportados para a UTI do P.S., o anestesiologista da RNM subirá para intubar o paciente e o 
acompanhará até a sala de exame. Ao término da RNM, o anestesiologista acompanhará a volta do 
paciente até a UTI do P.S., onde será extubado pelo plantonista da UTI e, posteriormente, transportado de 
volta à UI, sem a necessidade de acompanhamento por médico (exceto se houver alguma intercorrência). 
A vaga para a UTI do P.S. deverá ser solicitada ao GDL, que fará a transição do leito no sistema, mas 
manterá o leito de UI reservado para o retorno do paciente. 
Os exames serão realizados no final do dia, geralmente, com horário marcado. 
  
Qualquer dúvida, estou à disposição. 
Gostaria de agradecer imensamente a ajuda de todos!!! 
  
Abraços, 
 
BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo 
Veridiana Camargo de Arruda Penteado 
Gerente Executiva Médica Hospital BP - UTI e UI 
Tel. (5511) 3505-1119 
veridiana.penteado@bp.org.br 
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DIRETORIA 

 

  

 

Telefone:    (11)   3262-5051 / WhatsApp: (11) 95104-7609 

gerencia@amdanestesia.com.br / amdanestesia.com.br 

  

Rua Martiniano de Carvalho, 864 conj 808 
01321-000 Bela Vista São Paulo SP 
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Esta mensagem contém informações confidenciais de interesse de todos os sócios,  portanto, não deve usar, copiar ou divulgar as informações 
nela contida.  


