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 1. Introdução 

•   

• De acordo com o Plano Estadual de Contingência para o Enfrentamento da Infecção Humana 

pelo Novo Coronavírus (2019- ncov) e orientações do Ministério da Saúde, o novo Coronavírus 

(2019-nCoV) é um vírus identificado como a causa de um surto de doença respiratória detectado 

pela primeira vez em Wuhan, China. Desde 2005, o Sistema Único de Saúde (SUS) está 

aprimorando suas capacidades de responder às emergências por síndromes respiratórias, 

dispondo de planos, protocolos, procedimentos e guias para identificação, monitoramento e 

resposta às emergências em saúde pública. 

• Diante da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) por doença 

respiratória, causada pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e considerando- -se as recomendações 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), as equipes de vigilância dos estados e municípios, 

bem como quaisquer serviços de saúde, devem ficar alertas aos casos de pessoas com 

sintomatologia respiratória e que apresentam histórico de viagens para áreas de transmissão 

local nos últimos 14 dias. 

• A vigilância epidemiológica de infecção humana pelo 2019-nCoV está sendo construída à 

medida que a OMS consolida as informações recebidas dos países e novas evidências técnicas 

e científicas são publicadas. 

• Deste modo, o documento apresentado está sendo estruturado com base nas ações já 

existentes para notificação, registro, investigação, manejo e adoção de medidas preventivas, em 

analogia ao conhecimento acumulado sobre o SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV, que nunca 

ocorreram no Brasil, além de Planos de Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) e Síndrome Gripal (SG). 

• Como toda normatização, este Protocolo está sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização 



 

 

PROTOCOLO INSTITUCIONAL 

Identificação: 

HCG GERAL PROT 02 

Versão do POP: 003 

PROCEDIMENTO: PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA 
PELO NOVO CORONAVÍRUS NA HEMORREDE PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS 

Folha: 2/18 - Cópia 

Controlada 
 

       
Documento controlado 

pelo Escritório da 

Qualidade do HEMOCEN-

TRO DE GOIÁS. Não é 

permitido a cópia, 

impressão ou distribuição 

sem autorização  

Identificação do Formulário Armazenamento/ Preservação Acesso Recuperação Retenção Descarte 

 Cód. HCG GERAL DOC 003 
Versão: 00 1 – Pág. 2 de 18 

Arquivos específicos das áreas/ 
cópia digital qualidade 

Pasta específica/ colabora-
dores da área 

Cód. Identificação Permanente Não aplica 

 

prática e das modificações do cenário epidemiológico. Ressalta-se que ele se aplica ao cenário 

epidemiológico brasileiro na atual fase, de acordo com as orientações da OMS. 

• Os estados e municípios possuem planos de preparação para pandemia de influenza e 

síndromes respiratórias. 

• A maior parte dos procedimentos recomendados estão previstos no capítulo de influenza do 

Guia de Vigilância Epidemiológica, além de manuais e planos elaborados para preparação e 

resposta durante os eventos de massa. Antes de se considerar a possibilidade de ser um caso 

suspeito 6 de Coronavírus, recomenda-se descartar as doenças respiratórias mais comuns e 

adotar o protocolo de tratamento de influenza oportunamente para evitar casos graves e óbitos 

por doenças respiratórias conhecidas, quando indicado. Portanto, o SUS possui capacidade e 

experiência na resposta. 

• Este documento visa ajustar algumas recomendações ao contexto específico desta 

emergência atual, com base nas informações disponibilizadas pela OMS diariamente e todo 

procedimento está suscetível às alterações necessárias. 

 2. Abrangência 

• Todos os colaboradores, doadores, pacientes da Hemorrede Pública do Estado de Goiás. 

 3. Justificativa 

• Devido a pandemia de infecção humana pelo novo coronavírus – 2019 – COVID 19 a  

Hemorrede Pública do Estado de Goiás estabelece medidas de proteção e contenção de 

infecção humana da doença aos colaboradores criando fluxogramas de atendimento e 

disseminando a cultura de segurança aos colaboradores, pacientes e doadores. 



 

 

PROTOCOLO INSTITUCIONAL 

Identificação: 

HCG GERAL PROT 02 

Versão do POP: 003 

PROCEDIMENTO: PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA 
PELO NOVO CORONAVÍRUS NA HEMORREDE PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS 

Folha: 3/18 - Cópia 

Controlada 
 

       
Documento controlado 

pelo Escritório da 

Qualidade do HEMOCEN-

TRO DE GOIÁS. Não é 

permitido a cópia, 

impressão ou distribuição 

sem autorização  

Identificação do Formulário Armazenamento/ Preservação Acesso Recuperação Retenção Descarte 

 Cód. HCG GERAL DOC 003 
Versão: 00 1 – Pág. 3 de 18 

Arquivos específicos das áreas/ 
cópia digital qualidade 

Pasta específica/ colabora-
dores da área 

Cód. Identificação Permanente Não aplica 

 

 4. Definições 

• Para um correto manejo clínico desde o contato inicial com os serviços de saúde, é preciso 

considerar e diferenciar cada caso. Abaixo seguem definições importantes: 

 

CASO SUSPEITO 

• Situação 1: Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área com 

transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais ou sintomas; OU 

• Situação 2: Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo de caso suspeito 

para o coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou 

sintomas; OU 

• Situação 3: Febre1 OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de caso confirmado de 

coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais ou sintomas. 

 

Entende-se como contato próximo uma pessoa envolvida em qualquer uma das seguintes 

situações: 

1. Estar a dois metros de um paciente com suspeita de caso por 2019-nCoV, dentro da mesma 

sala ou área de atendimento (ou aeronaves ou outros meios de transporte), por um período 

prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual. 

2. Cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, 
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ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver em uso do EPI 

recomendado. 

1 Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, 

idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento 

antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão 

deve ser registrada na ficha de notificação. 

 

CASO PROVÁVEL DE INFECÇÃO HUMANA 

Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para 2019-nCoV OU com teste 

positivo em ensaio de pan-coronavírus. 

 

CASO CONFIRMADO DE INFECÇÃO HUMANA 

Indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o novo Coronavírus (2019-nCoV), 

independente de sinais e sintomas. 

 

CASO DESCARTADO DE INFECÇÃO HUMANA 

Caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente confirmação laboratorial para outro 

agente etiológico OU resultado negativo para 2019-nCoV. 

 

 

CASO EXCLUÍDO DE INFECÇÃO HUMANA 

Caso notificado que não se enquadrar na definição de caso suspeito. Nessa situação, o registro 

será excluído da base de dados nacional. 
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TERMINOLOGIAS COMPLEMENTARES 

Transmissão local 

• Definimos como transmissão local, a confirmação laboratorial de transmissão do 2019-nCoV 

entre pessoas com vínculo epidemiológico comprovado. Os casos que ocorrerem entre familiares 

próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados transmissão local. 

Até o momento, a única área com transmissão local é a China. As áreas com transmissão local 

serão atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, no link: 

saude.gov.br/listacorona. 

 

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

Medidas de prevenção e controle 

 

A implementação de precauções padrão constitui a principal medida de prevenção da 

transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de todos os 

pacientes, doadores e profissionais de saúde (antes da chegada ao serviço de saúde, na 

chegada, triagem, espera e durante toda assistência prestada). 

 

Implementação de Precauções Padrão 

 

A melhor maneira de prevenir é evitar a exposição ao vírus. Há precauções adicionais 

recomendadas para o público em geral, mas devem ser reforçadas ações preventivas diárias que 

possam auxiliar na prevenção de propagação de vírus respiratórios: 
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• Higiene frequente das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica. 

• Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos. 

• Evitar contato próximo com pessoas doentes. 

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou utilizando-se de um lenço 

descartável.   

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

 

Reconhecimento e Classificação de Pacientes com Síndrome Respiratória por Novo 

Coronavírus 

A Hemorrede Pública do Estado de Goiás disponibilizará alertas visuais (cartazes, placas, 

pôsteres) na entrada dos serviços e em locais estratégicos e promoverá ações de orientações 

verbais. 

Todos os pacientes que buscarem os serviços de saúde (Atenção Primária à Saúde, Unidade de 

Pronto Atendimento, Pronto Socorro, Atendimento Pré-Hospitalar Móvel e Hospitais), deverão ser 

submetidos a triagem clínica. 

Conforme as informações disponíveis até o momento, sugere-se que a via de transmissão 

pessoa a pessoa do novo coronavírus (2019-nCoV) seja por gotículas respiratórias ou contato. 

A partir do atendimento, deverá ser esclarecido ao paciente a hipótese diagnóstica inicial, 

considerando as definições de caso previamente apresentadas para o 2019- nCoV e possíveis 

sinais de gravidade. 

 

CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

Atendimento ambulatorial, pronto atendimento e assistência hospitalar 
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• Estabelecer previamente critérios de triagem para identificação e atendimento dos casos. 

• Orientar os trabalhadores dos serviços de saúde quanto aos cuidados e medidas de prevenção 

a serem adotadas. 

• Disponibilizar máscara cirúrgica para pacientes e acompanhantes e orientar sobre a higiene 

adequada das mãos. 

• Manter casos suspeitos em área separada até atendimento ou encaminhamento ao serviço de 

referência (se necessário), limitando sua movimentação fora da área de isolamento. 

• Orientar os pacientes a cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar (com cotovelo flexionado ou 

utilizando-se de um lenço descartável para higiene nasal), evitar o toque em mucosas de olho, 

nariz e boca e realizar higiene das mãos frequentemente. 

• Prover lenços descartáveis para higiene nasal na sala de espera e lixeira com acionamento por 

pedal para o descarte de lenços. 

• Prover dispensadores com preparações alcoólicas (sob as formas gel ou solução) para a 

higiene das mãos em todos os ambientes. 

• Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de sabonete 

líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato 

manual. 

• Manter os ambientes ventilados. 

• Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas e 

telefones. 

• Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes utilizados 

pelo paciente. 

• Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha sido 

utilizado na assistência ao paciente. 
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• Orientar os profissionais de saúde para que evitem tocar superfícies próximas ao paciente e 

aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, com luvas ou outros EPI contaminados ou mãos 

contaminadas. 

• Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde, sempre 

notificar previamente o serviço referenciado. 

• A provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras N95, PFF2 ou equivalente, 

sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços de papel, avental impermeável, gorro, óculos de 

proteção, luvas de procedimento, higienizantes para o ambiente e outros) deve ser reforçada pelo 

serviço de saúde. 

 

 

Tabela 3. Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da 

disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV): 

 

Casos suspeitos ou confirmados e acompanhantes 

- Higiene das mãos com água e sabão e/ou preparação alcoólica frequentemente; 

- Usar máscara cirúrgica; - usar lenços de papel (para tosse, espirros, secreção nasal); 

- Orientar etiqueta respiratória; - higiene das mãos frequente com água e sabonete líquido ou 

preparação alcoólica. 

 

Profissionais de Saúde responsáveis pelo atendimento de casos suspeitos ou confirmados 

- Higiene das mãos com água e sabão e/ou preparação alcoólica frequentemente; 

- Gorro; 

- Óculos de proteção ou protetor facial; 

- Máscara cirúrgica descartável; 

- Avental impermeável descartável de mangas longas; 
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- Luvas de procedimento; 

- Máscara de proteção (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3) - Sempre que realizar 

procedimentos geradores de aerossóis; 

- Etiqueta respiratória; 

 

Profissionais de apoio (limpeza, manutenção, nutrição e outros) 

- Higiene das mãos com água e sabão e/ou preparação alcoólica frequentemente; 

- Gorro - óculos de proteção ou protetor facial; 

- Máscara cirúrgica; 

- Avental impermeável de mangas longas; 

- Luvas de procedimento. 

- Orientar etiqueta respiratória; - higiene das mãos frequente com água e sabonete líquido ou 

preparação alcoolica. 

 

Recepcionistas, vigilantes ou outros que atuem no acolhimento dos pacientes no serviço 

de saúde 

- Higiene das mãos com água e sabão e/ou preparação alcoólica frequentemente; 

- máscara cirúrgica. 

- orientar etiqueta respiratória; 

 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

 

Máscara cirúrgica 

Deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional por gotículas 

respiratórias, quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 (um) metro do paciente suspeito 

ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV): 

• Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para 
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minimizar os espaços entre a face e a máscara; 

• Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara; 

• Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova 

sempre por trás); 

• Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada, deve-se 

realizar a higiene das mãos; 

• Substitua as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta tornar-se 

úmida; 

• Não reutilize máscaras descartáveis. 

 

Máscara de proteção respiratória 

 

Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos pacientes 

com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus (2019-nCoV) deve utilizar a máscara 

de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de 

partículas de até 0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). A máscara deverá estar 

apropriadamente ajustada à face e nunca deve ser compartilhada entre profissionais. A forma de 

uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do fabricante. 

 

 

Luvas 

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco de contato 

das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele 

não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de 
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transmissão do novo coronavírus (2019-nCoV) para o trabalhador de saúde, assim como de 

paciente para paciente por meio das mãos do profissional. 

Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser utilizadas 

luvas estéreis (de procedimento cirúrgico). As recomendações quanto ao uso de luvas por 

profissionais de saúde são: 

• Troque as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente. 

• Troque também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio corporal 

contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver danificada. 

• Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, 

portas) quando estiver com luvas. 

• Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem ser reutilizadas). 

• O uso de luvas não substitui a higiene das mãos. 

• Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas. 

• Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos. 

 

Protetor ocular ou protetor de face 

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados do rosto) devem ser 

utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções 

corporais e excreções. Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela 

assistência sendo necessária a higiene correta após o uso. 

Sugere-se para a desinfecção, o uso de hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado 

pelo fabricante do equipamento de proteção. 

 

Capote/avental 
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O capote ou avental descartável deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos onde 

há risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a 

contaminação da pele e roupa do profissional. Deve ser de mangas longas, punho de malha ou 

elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser confeccionado com material de boa qualidade, 

não alergênico e resistente; proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, permitir a execução de 

atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos. 

O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado após a realização do procedimento e 

antes de sair do quarto do paciente ou da área de assistência. Após a remoção do capote deve-

se imediatamente proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o 

profissional, pacientes e ambiente. 

  

 

Isolamento 

O isolamento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-

nCoV) deve ser realizado, no container especificado como leito-dia (Hemocentro 

Coordenador) e no consultório médico (Hemocentro Regional de Rio Verde) e nas demais 

unidades da Hemorrede (Triagem clínica) com porta fechada e bem ventilado. Deverá ser 

respeitada distância mínima de 1 metro entre os leitos e restringir ao máximo o número de 

acessos à área (inclusive de visitantes). 

Os profissionais de saúde que atuarem na assistência direta aos casos suspeitos ou confirmados 

devem ser organizados para trabalharem somente na área de isolamento, evitando circulação 

para outras áreas de assistência. 

A área estabelecida como isolamento deverá ser devidamente sinalizada, inclusive quanto às 

medidas de precaução a serem adotadas: padrão, gotículas e contato ou aerossóis. 
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A descontinuação das precauções e isolamento deverão ser determinadas caso a caso, e 

conjunto com as autoridades de saúde locais, estaduais e federais. 

 

Tratamento de resíduos 

Conforme o que se sabe até o momento, o novo coronavírus (2019-nCoV) pode ser enquadrado 

como agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de Risco dos Agentes 

Biológicos publicada em 2017 pelo Ministério da Saúde, sendo sua transmissão de alto risco 

individual e moderado risco para a comunidade. 

Portanto, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de 

infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) devem ser enquadrados na categoria A1, conforme 

Resolução RDC/Anvisa no 222, de 28 de março de 2018. 

 

 

NOTIFICAÇÃO 

A infecção humana pelo 2019-nCoV é uma Emergência de Saúde Pública, trata-se de um evento 

de saúde pública de notificação imediata. 

 Como Notificar ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) 

A notificação imediata deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas 

a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito, como determina a Portaria de 

Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I (http://j.mp/portariadeconsolidacao4ms). 

A Rede CIEVS dispõe dos seguintes meios para receber a notificação de casos suspeitos do novo 

coronavírus e outros eventos de saúde pública: 

 

Meio telefônico (local) 

O CIEVS oferece aos profissionais de saúde o serviço de atendimento, gratuito, 24 horas por dia durante 
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todos os dias da semana, denominado Disque Notifica (0800-644-6645). 

 

Meio eletrônico 

E-notifica (notifica@saude.gov.br): notificação por meio do correio eletrônico do CIEVS.meio da Rede CIEVS 

(Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública). 

  

Segue o LINK da ficha de notificação https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TPMRRNMJ3D para 

preenchimento do profissional que realizou o atendimento e o envio eletrônico para a autoridade local, será 

realizada pelo Serviço de Vigilância a Saúde / Escritório da Qualidade. 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES ESPECÍFICAS DO SERVIÇO ADOTADAS NA HEMORREDE PÚBLICA DE GOIÁS 

 

COLABORADORES  PACIENTE/DOADOR 

Capacitação referente às Notas Técnicas SES nº 
20/2020 e 04/2020 para todos os colaboradores. 

 Acolhimento com triagem e orientações (higienização 
das mãos, etiqueta respiratória, identificação de 
respirador sintomático). 

Uso de máscaras cirúrgicas descartáveis durante 
todo o atendimento ao público. 

 Afixar o cartaz com os dizeres: “Em caso de tosse 
solicitar uma máscara. 

Aquisição de máscara N95 para as situações 
específicas e emergenciais (carrinho de 
emergência). 

 Instalar mais dispenseres de álcool em gel na área 
do atendimento. 

 Instituição do fluxo de atendimento em caso 
suspeita de colaborador sintomático/suspeito: 
- De acordo com fluxograma em anexo. 
 

 Fluxo de atendimento em caso de paciente ou 
doador sintomático/suspeito: 
Paciente ou doador será orientado para ir a uma 
unidade de saúde. 

https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TPMRRNMJ3D
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Desinfecção das maçanetas, teclados e corrimãos 
4 vezes ao dia com produto de ação desinfetante 
ou conforme necessidade. 

  
Todos os doadores, pacientes e acompanhantes que 
adentrarem ao Hemocentro serão orientados a 
realizar antissepsia das mãos com álcool a 70%. 
Posicionar as cadeiras de espera a 1 m de distância, 
às quais estão devidamente marcadas. Está sendo 
realizada a limpeza e desinfecção das mesmas 04 
vezes por dia. 
 
Considerando o Parecer da ABHH, criamos o 
agendamento de doações de sangue no Hemocentro 
Coordenador de Goiás Prof. Nion Albernaz pelo 
telefone 0800.642.0457 e pelo site 
agenda.hemocentro.org.br. 
 
Conforme disposto na Nota Técnica SES n.4/2020 as 
receitas de medicamentos para doenças crônicas 
terão validade de 12 meses. 
• Todos os procedimentos realizados no leito-
dia serão reagendados conforme a gravidade dos 
pacientes visando a redução do fluxo de pessoas no 
setor. 
• Será permitido apenas 01 (um) 
acompanhante por paciente durante o atendimento 
ambulatorial/ leito-dia. 

• Pacientes com sintomas respiratórios devem 
evitar ir até o Hemocentro e procurar as unidades de 
emergência em caso de falta de ar ou piora clínica. 
• Considerando o Ofício Circular n. CGSH, 
serão dispensados fatores de coagulação para os 
pacientes portadores de coagulopatias para um 
período de 02 meses. 

Limpeza e desinfecção diária dos teclados e 
mouses dos computadores, ou conforme 
necessidade. 

 

Campanhas de incentivos a higienização das mãos 
aos profissionais de saúde e colaboradores da 
unidade, vide momento de higienização das mãos 
vide Manual de Biossegurança Anexo 1. 

 

Desinfecção das maçanetas, teclados e corrimãos 
4 vezes ao dia com produto de ação desinfetante 
ou conforme necessidade. 

 

Limpeza e desinfecção diária dos teclados e 
mouses dos computadores, ou conforme 
necessidade. 

 

Campanhas de incentivos a higienização das mãos 
aos profissionais de saúde e colaboradores da 
unidade, vide momento de higienização das mãos 
vide Manual de Biossegurança Anexo 1. 

 

Retirar os colaboradores com mais de 60 anos da 
linha de frente do atendimento. 

 

Capacitação – Higienização das mãos com água e 
sabão e álcool gel. 

 

Suspensa as visitas do Comitê Transfusional  

Suspensa auditorias internas nas unidades da 
Hemorrede. 

 

Treinamento equipe de Higienização e Limpeza 
para desinfecção onde há maior acesso de 
pessoas com pulverizador costal, medidas adotas 
conforme orientação Corpo de Bombeiros. 

 Afixar cartaz da SES em locais estratégicos “O que 
os Goianos precisam saber e fazer”. 

  Captação trabalhando intensamente com os paceiros 
e grupos específicos. 
Aumentar a coleta por aférese. 

  Uso racional do sangue. 

  Seguir as orientações da ABHH – Transfusão de 
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Hemocomponentes – Recomendações da ABHH em 
Virtude do Desabastecimento de Sangue. 

  Triagem clínica seguir orientações da NOTA 
TÉCNICA vigente. 
 
N.º5/2020 – CGSH/DAET/SAES/MS. 
Atualizada em 23.03.2020 pela  Nota Técnica nº 
13/2020 - CGSH/DAET/SAES/MS 
 

  Inicio de pulverização para desinfecção dos 
ambientes onde há circulação de pessoas na 
Hemorrede Pública Estadual, medidas de orientação 
do Corpos de Banheiros para reduzir as chances de 
contágio e disseminação do novo coronavírus. 

  Implantação do pedestal zebrado na Hemorrede 
Pública Estadual para isolamento/barreira de 
segurança mantendo distanciamento entre o 
colaborador e doador/paciente. 

  Disponibilização de viseira de proteção facial para os 
colaboradores que atendem diretamente ao público. 
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