
 

 

FLUXO DE ACESSO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES INNEFRO 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 Todos os pacientes são orientados a utilizar máscara, podendo esta ser a máscara 

social, somente pacientes com sintomas gripais farão uso da máscara cirúrgica. Se 

houver necessidade da presença de familiares, deverá vir apenas um e, 

preferencialmente, com idade inferior a 60 anos.  

 O paciente não deve comparecer antes do horário previsto para que não se acumulem 

pessoas na recepção e elevadores.  

 Deverão ficar no saguão do hospital, próximo ao estacionamento (ar livre), até serem 

chamados para sua terapia.  

 O acesso ao serviço será exclusivo para os pacientes de terapia dialítica, portanto os 

pacientes serão recebidos no andar térreo e solicitados a identificarem-se e 

aguardarão seu horário de terapia no estacionamento térreo. 

 Na recepção os pacientes e familiares serão questionados sobre sintomas 

relacionados à gripe e serão manejados de acordo com suas respostas. 

 O acesso ao elevador é restrito a no máximo 03 pessoas. 

 

QUESTIONAMENTOS DE SCREENING: 

 Você ou algum familiar que mora com você está com sintomas gripais (tosse, febre ou 

coriza)?  

 Você tem algum familiar em casa que já teve o diagnóstico de coronavírus? 

 

Se o paciente responder “sim” a alguma destas perguntas, deve ser encaminhado ao 

AMBULATÓRIO COVID para triagem. 

 

 Na triagem o paciente será classificado e receberá as orientações, assim como o 

INNEFRO, para que sejam tomadas as devidas rotinas de isolamento.  

 Se a triagem realizada com os pacientes e/ou acompanhantes for concluída e liberada, 

sem sinais e sintomas gripais, estes aguardarão para retornar ao serviço. 

 Se a triagem realizada com os pacientes e/ou acompanhantes for concluída e o 

paciente for suspeito de COVID-19, o mesmo terá a terapia dialítica reprogramada para 

que as rotinas de isolamento possam ser cumpridas bem como o plano de 

contingência durante a diálise possa ser organizado. 
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 As consultas eletivas de transplante ou pré-transplante estão canceladas 

presencialmente, as mesmas serão realizadas de maneira virtual (para orientação 

mínima por telefone e definição de justificativas para consulta presencial). 

 Na entrada do elevador haverá um funcionário para entregar ou receber 

documentos/exames, chamar os pacientes e liberar a entrada no horário estipulado 

para a terapia. 

 
FLUXO PARA REALIZAÇÃO DA TERAPIA DIALÍTICA 
 

 Os pacientes considerados contaminados ou de risco pelo 

PA/PS/AMBULATÓRIO/UBS, terão sua terapia reorganizada para que possam ficar em 

isolamento de forma adequada. 

 O paciente deverá aguardar no local de triagem, até ser organizada a sua sessão. 

 Um técnico de enfermagem do Innefro buscará o paciente para acomodá-lo no Setor 

320. 

 Deverão ser encaminhados ao quarto 320, onde realizarão a terapia de forma isolada: 

Casos suspeitos: realizar terapia de forma individual, sendo 1 (um) por turno, 

contemplando 3 (três) pacientes por dia; 

Casos confirmados: Realizar coorte se houver mais de 1 (um) paciente, podendo ser 

3 (três) pacientes por turno, contemplando 9 (nove) pacientes por dia. 

 Os funcionários deverão utilizar os EPI’s, conforme orientações no Anexo no final do 

documento, e serão selecionados funcionários para os turnos.  

 Após a terapia dialítica os pacientes serão levados até seu transporte ou familiar que 

deverá esperar no saguão/estacionamento permanecendo com a máscara cirúrgica. 

 A sala de Hepatite B, poderá ser usada excepcionalmente para pacientes suspeitos ou 

confirmados de COVID-19 e Anti HbsAg reagentes. 

 

ADEQUAÇÕES NA SALA DE HEMODIÁLISE 

✓ Próximos às poltronas serão disponibilizados lenços descartáveis e sacos de plástico para 

seu descarte. 

✓ Os pacientes e funcionários foram orientados com os cuidados de higiene e lavagem de 

mãos, uso de álcool gel, máscara social e/ou cirúrgica e uso de EPIs respectivamente.  

✓ O atendimento de pacientes COVID-19 por funcionários será definido tendo como critério: 

profissionais abaixo de 60 anos, sem doenças crônicas (HAS, DM, asmáticos), se possível com 

teste rápido para Coronavirus IgG +. 

 

DIÁLISE PERITONEAL: 



 

 

Os pacientes de diálise peritoneal que necessitarem de internação seguem as 

recomendações de isolamento como de forma usual para terapia. No caso de suspeita ou caso 

confirmado de COVID-19 estes pacientes serão isolados em quartos individuais nos setores 

500 ou 320. Havendo a necessidade do familiar auxiliar no tratamento, o mesmo deverá 

permanecer isolado da mesma forma. 

 

ROTINAS DE INTENSIVISMO: 

Inicialmente será utilizada a UTI 3 e os pacientes serão dialisados preferentemente no 

último turno, depois tarde e depois manhã. Desta forma poderemos dialisar no máximo 16 

pacientes no Hospital Pompéia em regime de diálise diária, alguns poderão ser dialisados a 

cada 48 horas.  

 

ROTINA PARA NUTRIÇÃO: 

Pacientes com Coronavírus ficarão isolados e o lanche ficará do lado de fora até ser 

servido pela técnica de enfermagem da sala de isolamento 

 

ROTINAS DE HIGIENIZAÇÃO: 

Finalizado a terapia, após uma hora da saída do paciente da sala será realizado duas 

higienizações terminais com intervalo de 30 minutos cada uma, utilizando quaternário de 

amônia + peróxido de hidrogênio (PEROXY 4D), conforme protocolo. 

A higienizadora realizará o processo de higienização com paramentação padronizada 

pela instituição (passo a passo abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

Documentos relacionados a esse protocolo: 

COVID02 – Medidas de Precaução para Pacientes e Profissionais, COVIDO3 Atendimento 

Pacientes Suspeitos Ambulatório COVID, PA e PS. 
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