
Caro paciente,

Obrigado por sua paciência conforme retomamos nossos serviços de artroplastia total. 

Na CHA, estamos fazendo tudo o que podemos para manter todos a salvo da COVID-19. Por favor, leia 
esta carta para conhecer as mudanças que fizemos para proteger você, os outros pacientes e a nossa 
equipe. Você também encontrará respostas para perguntas frequentes sobre os seus cuidados antes, 
durante e depois da cirurgia. 

O que estamos fazendo para mantê-lo seguro:
1. Todos os pacientes precisam fazer um teste de COVID-19 (swab nasal) antes da cirurgia ou 

quando são internados no hospital. Nós ajudaremos a providenciar isso para você. 
 • Se o teste for positivo, a cirurgia será adiada. 

2. Todos os pacientes do hospital fazem um teste de COVID-19 antes de serem internados. Isso 
nos informa o seu estado em relação à COVID. Qualquer paciente que testar positivo será 
cuidadosamente isolado dos outros pacientes. 
• Somente pacientes sem COVID-19 (com resultado negativo para COVID) compartilharão um 

quarto hospitalar. 

3. Todos os funcionários e pacientes recebem os EPIs (equipamento de proteção individual) 
adequados no hospital. Isso inclui máscaras, vestes hospitalares, luvas e viseiras faciais. Usamos 
esses itens na sala de cirurgia e em todas as áreas do hospital.
• Você precisará usar uma máscara, especialmente durante a fisioterapia, ao caminhar pelos 

corredores.
• A maioria das pessoas passa vários dias no hospital após a cirurgia. Isso lhe permite iniciar a sua 

reabilitação. Você terá enfermeiros, fisioterapeutas, ortopedistas e assistentes sociais cuidando 
de você durante a sua internação. Todos eles estarão usando os EPIs adequados e seguindo as 
nossas regras de segurança enquanto lidam com você.

4. O horário de visitação é restrito e será avaliado de forma individual. 

Devido às preocupações atuais com a COVID-19, nossa aula sobre artroplastia total agora é realizada 
pela internet. Seu ortopedista pode inscrevê-lo nesta aula se você tiver um endereço de e-mail ativo 
e acesso à internet. Se você não tiver um e-mail, ofereceremos uma aula presencial individual sobre 
artroplastia total no consultório ortopédico com um de nossos assistentes médicos.

Será um prazer cuidar de você durante todo o processo de sua artroplastia total e recuperação. 
Desejamos que você se sinta confortável e seguro enquanto estiver sob nossos cuidados. Obrigado 
por sua paciência durante este período. Ficaremos felizes em falar sobre qualquer preocupação ou 
pergunta que possa ter, seja nas consultas pré-operatórias ou pelo número de telefone abaixo. 

Cordialmente,

Departamento de Ortopedia da CHA   Telefone: 617-665-1566   Fax: 617-726-8522
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