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Somos uma empresa de saúde. Nossa missão é cuidar de nossos 
pacientes que con�am em nós, como acontece todos os dias há 94 
anos. Diante do contexto envolvendo a pandemia COVID-19, nossa 
empresa instituiu um comitê que se reúne diariamente para 
acompanhar a evolução desse cenário. 

Nesse sentido, de acordo com as orientações e recomendações da 
Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, e com o 
objetivo de aumentar ainda mais a proteção de nossos 
colaboradores e médicos nas unidades e áreas técnicas, gostaríamos 
de reforçar um conjunto de medidas:

•    Os pacientes que chegam às Unidades de Atendimento devem ser 
questionados na entrada quanto à presença de sintomas 
respiratórios, como tosse, falta de ar e coriza. Caso apresentem 
sintomas, deve ser oferecida máscara cirúrgica e álcool gel. Nesses 
casos, priorizar esses atendimentos e reforçar que, para realização 
dos procedimentos, é necessário o uso da máscara cirúrgica.

•    As unidades devem ter na entrada o informativo sobre sintomas 
respiratórios e também sobre a realização dos testes.

•    Para atendimento dos pacientes com sintomas respiratórios e em 
uso de máscara, seguir �uxo abaixo: 

• Colaboradores e médicos que retornarem de viagem ao exterior, 
ou forem visitar outro país nos próximos dias, devem contatar o Alô 
Viver Melhor para mais esclarecimentos sobre as medidas de proteção 
e prevenção vigentes. O telefone é:  0800-722-2377.

• Aqueles que apresentarem sintomas respiratórios também devem 
contatar o Alô Viver Melhor, telefone 0800-722-2377, para orientação.

• Em caso de dúvidas sobre o Coronavírus, entrar em contato com o 
Viver Melhor, que mantém uma equipe médica e de pro�ssionais de 
saúde à disposição 24 horas para esclarecer sua dúvida:  
0800-722-2377.

• Cumprimentos com contato físico devem ser evitados. Não tenha 
vergonha de mencionar que não cumprimentará como medida de 
prevenção.

• As reuniões de atualização estão suspensas temporariamente.

• Estamos restringindo a realização dos testes para os hospitais 
parceiros. Essa conduta, no momento, visa garantir o atendimento dos 
pacientes que, de fato, necessitam realizar o exame, de acordo com 
as recomendações vigentes.

• Por �m, importante reforçar os cuidados básicos para reduzir o 
risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, 
incluindo o Coronavírus. Entre as medidas estão: 

- Lave as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 
20 segundos, respeitando os cinco momentos de higienização;

- Se não houver água e sabonete, use um desinfetante para as mãos à 
base de álcool; 

- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

- Evite contato próximo com pessoas doentes; 

- Consulte o Viver Melhor caso se sinta doente para avaliar eventual 
necessidade de seu repouso domiciliar;

- Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e 
jogar no lixo;  

- Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência.
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Atenção! Nossas operações hospitalares devem seguir as orientações 
da CCIH do respectivo hospital parceiro quanto ao uso de Equipamento 
de Proteção Individual (EPIs).

SITUAÇÃO OBJETIVO TIPO DE MÁSCARA TIPO DE USO

Pacientes assintomáticos 
(sem sintomas) com mais de 
60 anos, que estejam em uso 
de imunossupressores, ou 
realizando quimioterapias, 
ou sejam transplantados. 

A máscara deve ser 
usada uma única vez ao 
longo de todo o 
atendimento, sendo 
descartada ao �nal. 

A máscara deve ser 
usada uma única vez ao 
longo de todo o 
atendimento, sendo 
descartada ao �nal. 

Proteger o 
paciente

Máscara 
cirúrgica

Máscara 
cirúrgica

Outras situações não listadas. Sem indicação Não usar máscaras. 

Pacientes com sintomas 
respiratórios.

Proteger o 
pro�ssional

Recomendamos que os nossos pro�ssionais, com mais de 60 anos, evitem o atendimento de pacientes com 
sintomas respiratórios.

Uso de máscaras pelos pacientes nas unidades de atendimento

Uso de máscaras pelos pro�ssionais de saúde nas unidades

SITUAÇÃO OBJETIVO TIPO DE MÁSCARA TIPO DE USO

Pacientes assintomáticos 
(sem sintomas) com mais de 
60 anos, que estejam em uso 
de imunossupressores, ou 
realizando quimioterapias, 
ou sejam transplantados ou 
estejam gestantes. 

Uso estendido | Manter 
a mesma máscara ao 
longo do plantão e 
trocá-la quando estiver 
úmida ou suja. 

A máscara pode ser 
utilizada por até 5 vezes 
(conforme protocolo). 

A máscara deve ser usada 
uma única vez e descartada 
após atendimento.

Proteger o 
paciente

Máscara 
cirúrgica

Pro�ssionais do Grupo 
Fleury, com mais de 60 anos, 
que estejam em uso 
de imunossupressores, ou 
realizando quimioterapias, 
ou sejam transplantados ou 
estejam gestantes. 

Uso estendido | Manter 
a mesma máscara ao 
longo do plantão 
e trocá-la quando 
estiver úmida ou suja. 

Proteger o 
pro�ssional

Máscara 
cirúrgica

Situações especiais 
(Endoscopia, Anestesia, Prova 
de Função Pulmonar, TCP, 
Otorrino, Check-up, etc).

Proteger o 
pro�ssional

Fluxos especí�cos conforme 
característica de cada serviço.

Pacientes com sintomas 
respiratórios.

Proteger o 
pro�ssional

Máscara N95 para 
situações geradoras de 
aerossóis (coleta de vírus 
respiratório e intubação 
orotraqueal). Atenção ao 
uso dos demais EPIs!

Outras situações não listadas. Sem indicação Não usar máscaras. 

Máscara cirúrgica nos 
outros atendimentos ao 
pacientes. Atenção ao 
uso dos demais EPIs!

Para uso exclusivo interno.


