Lista de verificação de preparação da UTI
PREPARAÇÃO
✔ Revise e teste seu plano de resposta a emergências na UTI e as políticas de controle de
infecção.
✔ Analise os planos externos de gerenciamento de desastres e evacuação.
✔ Forneça treinamento de acordo com a demanda à equipe.
LOGÍSTICA / CAPACIDADE DE SURTO
✔ Avalie a capacidade da UTI e identifique unidades de contingência.
✔ Atenue terapias que causam aerossolização.
✔ Consulte o manejo das instalações para realizar com segurança coorte de pacientes
COVID-19.
✔ Entenda como manter ventilação mecânica prolongada fora de uma UTI.
COMUNICAÇÃO
✔ Entenda a organização e a cadeia de comando da sua UTI.
✔ Discuta métodos de comunicação com todos os departamentos, pacientes e famílias.
✔ Utilize ferramentas on-line para manter a consciência situacional e educar grandes
grupos..
TRIAGEM DE CUIDADOS CRÍTICOS
✔ Verifique se toda a equipe da UTI estão familiarizados com o seu protocolo de triagem.
✔ Trabalhe com o departamento de emergência para identificar, isolar e testar o
COVID-19.
✔ Determinar critérios de inclusão / exclusão para admissão na UTI..
PROTEÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DA UTI
✔ Revise as políticas para quando o pessoal da UTI deve ser testado e tome precauções.
✔ Prepare planos de contingência para os funcionários ou suas famílias em quarentena ou
infectados.
✔ Confirme se a equipe da UTI receberá remuneração e benefícios durante as situações
de quarentena.
CAPACIDADE DE PESSOAL
✔ Prepare estratégias alternativas de pessoal em caso de aumento de pacientes ou
doença entre os funcionários da UTI.
✔ Considere os efeitos de quarentena e os ciclos de descanso durante o aumento da
carga do paciente.
EQUIPAMENTO ESSENCIAL
✔ Garanta que a equipe da UTI saiba como o EPI será distribuído. Pratique procedimentos
de colocação e retirada.
✔ Inventário de equipamentos / suprimentos e antecipe escassez.
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