
Sabemos que o período de pandemia que estamos vivendo traz uma série 
de inseguranças, em especial para pacientes que necessitam realizar 
procedimentos, diagnóscos ou terapêucos, em hospitais.

Gostaríamos de tranquilizar você e seus familiares, comparlhando como 
estamos nos organizando neste momento para oferecer ainda mais 
segurança nas realizações das cirurgias elevas, que serão retomadas à 
parr de 03/07/2020.

Salientamos, abaixo, Salientamos, abaixo, uma série de medidas importantes que adotamos, 
visando a segurança de todos:

Caros pacientes e familiares,

Fluxo seguro  para realização 
de cirurgias eletivas durante 
a pandemia de Covid-19

• O Grupo Prontobaby montou um plano de atendimento para 
casos suspeitos ou confirmados da COVID19 desde o dia 
25/01/2020, sendo um dos pioneiros do Estado do Rio de Janeiro 
nessa iniciava. O Plano é atualizado constantemente, conforme 
as novas legislações das autoridades sanitárias e evidências 
cienficas, visando manter a segurança do paciente, dos 
colaboradores e equipes. O planejamento é amplo, abrangente e 
contempla diversos aspectos com atendimento a pacientes nos contempla diversos aspectos com atendimento a pacientes nos 
diversos setores do hospital, fluxos de trabalho internos, cuidado 
com equipes de atendimento e retorno controlado às avidades 
usuais dos hospitais.  

• Pacientes suspeitos ou confirmados com a COVID-19 que 
estejam internados nos hospitais do Grupo Prontobaby são 
atendidos em alas exclusivas, seguindo rigorosos processos de 
atendimento, conforme as diretrizes das organizações de 
referência em saúde, como Organização Mundial de Saúde e o 
Ministério da Saúde do Brasil.

• Qualquer pessoa que deseja entrar em nossas unidades 
hospitalares, (colaborador, médico, fornecedor, paciente ou 
acompanhante), terá suas mãos higienizadas com álcool em gel 
pelos nossos colaboradores da portaria.

• Aumentamos a oferta de dispensadores de álcool em gel ao 
longo de todos os caminhos que as pessoas possam fazem dentro 
de nossa instuição. 

• Todos os profissionais de saúde do grupo ulizam os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) conforme as normas 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), adequados 
para o po de assistência à saúde que prestam aos pacientes.

• Adotamos a medida de distribuição de máscara para todos os 
pacientes cirúrgicos e seu acompanhante.

Considerando este planejamento e ações, explicaremos a seguir 
todos os cuidados que estamos adotando para recepcionar os 
pacientes que realizam cirurgias no Grupo Prontobaby:

MEDIDAS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO:

MEDIDAS A SEREM REALIZADAS NA INTERNAÇÃO E PÓS-OPERATÓRIO: 

• Todos os pacientes devem se comprometer a permanecer por 
pelo menos 10 (dez) dias antes da data prevista para realização 
da cirurgia em isolamento domiciliar absoluto. Essa medida é 
fundamental para sua proteção e de toda a equipe que o 
atenderá.

• A central de internação do hospital entrará em contato para o 
agendamento da coleta do exame que deverá ser realizado 05 
(cinco) dias antes da cirurgia.

• Caso o paciente venha a desenvolver sintomas, tais como 
tosse, dor de garganta, febre, falta de ar, perda de paladar, perda 
de olfato, dores no corpo, cansaço, diarreia, vômitos, contate o 
médico com brevidade para que ele possa lhe orientar e 
atualizar o planejamento do seu procedimento, sempre visando 
a sua segurança. 

• No dia da cirurgia, logo na entrada do hospital, o paciente e 
seu acompanhante precisarão passar pela triagem na 
emergência do hospital, momento em que receberão uma 
máscara e, caso não apresentem suspeita da COVID19, terão seu 
acesso autorizado para a internação. Em seguida, o paciente e 
seu acompanhante serão levados para a unidade de internação, 
devidamente higienizada, onde receberão todas as orientações.

• Só será permido 01 acompanhante durante toda a 
internação, preferencialmente com até 60 anos, que não faça 
parte do grupo de risco e que não apresente qualquer sintoma 
respiratório.

• Para pacientes que se submeterão à cirurgias de grande 
porte (Neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgia de coluna, 
cirurgia torácica, cirurgia ortopédica) terão a necessidade de 
realizar a coleta de exame para pesquisa da Covid-19, 
lembrando que somente a realização de um teste para 
COVID19, sem levar em conta o quadro clínico da criança, não 
é suficiente para atestar que ela teve ou não contato com a 
doença. doença. 

• Para os procedimentos de menor porte, de baixa 
complexidade, o exame para COVID-19  NÃO precisará ser 
coletado, e esses pacientes terão um fluxo diferenciado, 
absolutamente seguro, específico para esse po de 
procedimento.

• Caso o paciente tenha contato com alguma pessoa com 
diagnósco suspeito ou confirmado de Covid-19 nos 14 dias 
que antecedem a cirurgia, você deve necessariamente 
informar sua equipe médica. Há maior risco de contágio 
quando existem pessoas contaminadas em seu domicílio.

• Caso o paciente apresente sinais ou sintomas suspeitos da 
COVID19, o procedimento cirúrgico será suspenso e 
reagendado. O mesmo se aplica ao acompanhante.

Responsábilidade técnica:  Equipe CCIH do Grupo Prontobaby

O Grupo Prontobaby segue rígidos padrões de qualidade 
e preza pela segurança do paciente e de todos os 
profissionais que atuam de forma multidisciplinar no 

cuidado assistencial.

Em caso de dúvidas, permanecemos 
à disposição para esclarecimentos.

Conte com a gente.


