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Nathalia Lino

De: AMD Anestesia <gerencia.amdanestesia@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 28 de agosto de 2020 14:51
Para: Nathalia Lino
Assunto: C.319/20 - Visita CCIH na endoscopia BP

C.319/20 - Visita CCIH na endoscopia BP 
Data: 28/08/2020 
Destinatários: Sócios 1,2,3,4 e Residentes 
 
 
Prezados, bom dia! 
  
Seguem considerações do SCIH após visita hoje ao setor de endoscopia: 
  
- Manter espaçamento entre pacientes na recepção (alternando cadeiras) e entre os pacientes da 
recuperação (alternando leitos com e sem paciente); 
- Reforçar a manutenção das portas fechadas durante os procedimentos em todas as salas; 
- Validamos a utilização da sala 5 para broncoscopia, Ecotransesofágico e EDA em pacientes com suspeita 
ou confirmado COVID; 
- Reforçar a importância da limpeza das salas e principalmente da sala 5, bem como a avaliação da 
quantidade de materiais que entram na sala; 
- Pacientes que precisem caminhar no corredor durante o preparo para colonoscopia devem ser orientados 
a manter máscaras, higienizar as mãos e limite de circulação; 
- Reforçar com a governança a manutenção da limpeza das áreas comuns, box de pacientes, retirada de 
resíduo e salas de espera; 
- Recolocar bags de álcool gel (avaliar necessidade) e instalar suportes de pumps onde for necessário; 
- Reforçar a limpeza concorrente entre pacientes nas salas de recuperação pós anestésica; 
 
Atenciosamente, 
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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.  

 
 
 
--  

Michele Tomanik 

Gerente Administrativo 
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