
 

 

Clínica Novos Rumos 

 

 

Quinto Comunicado aos Familiares – COVID 19 

 

 

Dando prosseguimento ao nosso empenho em oferecer as melhores 

condições de tratamento para nossos clientes, diante da pandemia de Covid 

19, comunicamos medidas adicionais de prevenção e outros informes: 

 

1 – De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da 

Saúde, o uso de máscara por TODAS as pessoas cria uma barreira física que 

previne a transmissão do Coronavírus. A ilustração abaixo explica o benefício 

do uso de máscara, cuja confecção caseira é recomendada em diversos 

países:  

 

 

 



Na última terça feira, 28/04, os pacientes assistiram a uma palestra 

sobre a importância de todos criarem o hábito de usar a máscara, assim como 

instruções de uso e higienização das mesmas. Cada interno recebeu duas 

máscaras de pano identificadas com caneta para tecido. Além disso, foram 

confeccionadas máscaras em TNT no artesanato. São fáceis de fazer, porém 

descartáveis e podem ser usadas apenas por algumas horas. Serão usadas 

como segunda opção, quando a de tecido estiver indisponível. 

Recomendamos que os familiares providenciem máscaras adicionais 

para o interno, preferencialmente, a de tecido, pois é reutilizável. 

O objetivo é que usem o artigo de proteção pelo maior tempo possível. 

Entretanto, em determinados ambientes ou situações, o uso é altamente 

recomendado: 

a) - Contato próximo com colaboradores da clínica (consulta, atividades 

terapêuticas, cuidados de enfermagem, conversa informal, solicitação). 

b) - Situação onde acontece maior aglomeração de pessoas (sala de 

televisão, filas, jogo de baralho, rodas de conversa). 

 

2 - Estamos limitando ao máximo a entrada de pessoas na clínica. 

Procedimentos que antes eram feitos na recepção (por exemplo; entrega de 

pertences, correios, busca de documento), agora acontecem na guarita 

próxima ao portão de entrada. 

 

3 – Além da rotina de desinfecção do ambiente já mencionada no último 

comunicado, implementamos novo procedimento de desinfecção usando a 

solução de hipoclorito a 0,1% em jatos, a exemplo do que vem sendo feito em 

várias cidades no Brasil e no mundo. 

 

4 – Em meados de abril, tivemos outro caso suspeito de Covid 19. Paciente 

recém internado com tosse seca e febre foi avaliado pelo médico plantonista 

com suspeita de sinusite bacteriana. Apesar disso, solicitamos o teste para 

Covid 19 (PCR) e o laboratório coletou o material na clínica, sendo o resultado 

negativo.  

 



5 - Adquirimos 2 termômetros de testa. Um deles para uso junto aos pacientes 

(idosos, sintomáticos e recém-chegados) e outro para aferir a temperatura dos 

colaboradores ao chegarem para a jornada de trabalho. 

 

6 - Para melhorar o sistema de vídeo chamada, adquirimos mais um aparelho 

celular e incluímos o domingo. Dividimos os pacientes em dois grupos. O 

Grupo 1 faz vídeo chamada no sábado e o Grupo 2 no domingo. A Assistente 

Social enviou as informações via e-mail e/ou WhatsApp. 

 

7 – Mesmo com todas as atenções voltadas para a Covid 19, não vamos nos 

esquecer da prevenção da Dengue, doença que segue com alta incidência em 

nosso meio. É importante o fornecimento de repelente para o paciente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Bruno de Castro Costa 

Diretor Técnico 

 

 

Edson Frederico Neves 

Diretor Administrativo 

 

 

Betim, 06 de maio de 2020. 


