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Acrônimos e Siglas

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

anti-TNFa: Inibidor do Fator de Necrose Tumoral Alfa

AOS: Apneia Obstrutiva do Sono

BP: Banco de Pele

BTCV: Banco de Tecidos Cardiovasculares

BTME: Banco de Tecidos Musculoesqueléticos

BTOC: Banco de Tecidos Oculares Humanos

CCIH: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CER: Centro Especializado em Reabilitação

CET: Central Estadual de Transplantes

CGSH: Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados

CGSPD: Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência

COVID-19: Doença ocasionada pelo SARS-CoV-2

DAET: Departamento de Atenção Especializada e Temática 

DF: Doença Falciforme

ESPII: Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional

ESPIN: Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional

H1N1: Subtipo de vírus de influenza A

IgA: Imunoglobulina A

IgG: Imunoglobulina G

IgM: Imunoglobulina M

IPD: Informação pós-doação

ME: Morte Encefálica

mRNA: Ácido Ribonucleico mensageiro

MS: Ministério da Saúde

NIR: Núcleo Interno de Regulação

NT: Nota técnica

OMS: Organização Mundial da Saúde
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PMP: Partes por Milhão da População

PPTA: Plasma Protein Therapeutics Association

RAS: Rede de Atenção à Saúde

RCPD: Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

RT-PCR: Teste Molecular (transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase 

SAES: Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

SARS-CoV-2: Tipo de coronavírus - coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave

SES: Secretaria Estadual de Saúde

SG: Síndrome gripal

SH: Serviço de Hemoterapia

SIDA: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

SIG: Sistema Informatizado de Gerenciamento das Listas de Espera

SINAN: Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SIVEP-Gripe: Sistema de Informação de Vigilância da Gripe

SMS: Secretaria Municipal de Saúde

SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave

STA: Síndrome Torácica Aguda

SUS: Sistema Único de Saúde

TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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CONTEXTUALIZAÇÃO

A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo SARS-CoV-2, potencialmente grave, de 
elevada transmissibilidade e de distribuição global. De acordo com a OMS, 80% das pessoas que 
contraem a COVID-19 desenvolvem sintomas leves ou moderados, recuperando-se sem a necessi-
dade de internação hospitalar. Entre os casos que necessitam de intervenção hospitalar, cerca de 
15% dos infectados podem desenvolver sintomas graves que requerem suporte de oxigênio e 5% 
apresentam a forma crítica da doença, com complicações como falência respiratória, sepse e choque 
séptico, tromboembolismo e/ou falência múltipla de órgãos, incluindo lesão hepática ou cardíaca 
aguda, necessitando assim de cuidados intensivos. (BRASIL, 2020).

 Nesse sentido, a garantia das ações de prevenção e controle da transmissão do vírus, bem como o 
acesso aos cuidados intensivos para os casos de maior gravidade da doença tem sido uma grande 
preocupação, não só dos gestores e profissionais de saúde, mas de toda a sociedade em todo o 
mundo. Ademais, é fundamental a atenção aos pacientes após a alta hospitalar com sequelas e/ou 
necessidades especiais após a fase aguda da doença, quando estes são considerados recuperados 
da COVID-19.

Cuidados relacionados a outras doenças continuam sendo necessários, tanto para a prevenção 
quanto para o diagnóstico, tratamento e reabilitação, sendo a manutenção e continuidade dessas 
ações e serviços, durante a pandemia, um grande desafio para as Redes de Atenção à Saúde.

 Em decorrência dos impactos resultantes da emergência de saúde pública de importância interna-
cional, ocasionadas pelo SARS-CoV-2, o Ministério da Saúde elaborou, por meio desta publicação, 
a consolidação e atualização das diretrizes assistenciais relacionadas às Políticas do Departamento 
de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES). O objetivo é oferecer orientações técnicas aos 
gestores e profissionais de saúde sobre as melhores práticas assistenciais aos usuários com suspeita 
ou confirmação de COVID-19 nos diversos pontos da Rede de Atenção à Saúde. 

Estas diretrizes são baseadas nas melhores evidências disponíveis e poderão ser alteradas diante de 
novas constatações. Recomenda-se que estratégias adicionais estejam baseadas nas informações 
epidemiológicas periodicamente divulgadas pelas autoridades federais, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal.

O painel COVID-19 no Brasil do Ministério da Saúde pode auxiliar no acompanhamento epidemio-
lógico, pois, atualiza diariamente os gráficos analíticos dos estados e cidades. O painel está dis-
ponível na página eletrônica no Ministério da Saúde: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/
covid-19_html/covid-19_html.html 
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TELESSAÚDE 

A disponibilização da telessaúde no SUS é de grande valia na estruturação das Redes de Atenção à 
Saúde durante a pandemia ocasionada pela COVID-19, e poderá ser utilizada em todos os processos 
abordados nestas diretrizes.

 O Ofício CFM nº 1756/2020, de 19 de março de 2020, reconheceu a eticidade e a oportunidade da 
utilização da Telessaúde em caráter de excepcionalidade e enquanto durar as medidas de enfreta-
mento ao coronavírus.

O Ministério da Saúde emitiu a Portaria GM/MS nº 467, de 20 de março de 2020, que “dispõe, em 
caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de regulamentar 
e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância in-
ternacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia 
de COVID-19”.

Os procedimentos “Teleconsulta médica na atenção especializada”, e “Teleconsulta de profissio-
nais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)”, foram criados por meio da Por-
taria SAES/MS nº 1.136, de 18 de dezembro de 2020. A inclusão desses procedimentos na Tabela 
do SUS possui caráter temporário e sua realização efetiva deverá ser comprovada mediante registro 
em prontuário do paciente ou documento que o substitua. A inclusão das teleconsultas na atenção 
especializada torna os procedimentos legitimados e validados no âmbito federal.

Os procedimentos específicos de teleconsultas na atenção especializada devem seguir os padrões nor-
mativos e éticos usuais do atendimento presencial, inclusive em relação à contraprestação dos serviços.
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DEFINIÇÕES

Nestas Diretrizes da Atenção Especializada, utilizam-se os seguintes conceitos:

Síndrome gripal (SG) 

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais 
e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, dis-
túrbios olfativos ou distúrbios gustativos. 

Observações: 

	Em crianças: além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, na ausência de 
outro diagnóstico específico. 

	Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, 
confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 

	Na suspeita da COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) 
podem estar presentes mesmo sem preencher os critérios de Síndrome Gripal.

Síndrome respiratória aguda grave (SRAG) 

Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão ou dor persistente 
no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) dos 
lábios ou rosto.

Observações:

	Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tira-
gem intercostal, desidratação e inapetência;

	Para efeito de notificação no Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP-Gripe), de-
vem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente 
de hospitalização.

Contato com casos confirmados de COVID-19:

É qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de COVID-19 durante o 
seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas antes até dez dias após:

	a data de início dos sinais e/ou sintomas (caso confirmado sintomático);

	a data da coleta do exame (caso confirmado assintomáticos). 

 Para fins de vigilância, rastreamento, isolamento e monitoramento de contatos, deve-se considerar 
contato próximo a pessoa que:   

	Teve um contato físico com um caso confirmado

	Profissional de saúde que prestou assistência a paciente com diagnóstico de COVID-19 sem 
utilizar equipamentos de proteção individual
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	Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, aloja-
mento, entre outros) de um caso confirmado. 

Casos convalescentes de COVID-19:

• Após Síndrome Gripal:  

Indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) com confirmação de COVID-19, orienta-se suspen-
são do isolamento após 10 dias do início dos sintomas, após 24 horas de resolução de febre sem uso 
de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.

•  Após Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): 

Indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), orienta-se suspensão do iso-
lamento após 20 dias do início dos sintomas OU após 10 dias com resultado RT-PCR para COVID-19 
não detectado, após 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e re-
missão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.

Outras manifestações clínicas extrapulmonares podem estar associadas à infecção 
por SARS-CoV-2, incluindo:

• Tromboembolismo; 

• Alterações cardíacas (arritmias cardíacas e isquemia miocárdica); 

• Alterações renais (hematúria, proteinúria e insuficiência renal); 

• Alterações gastrointestinais (diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, anorexia); 

• Alterações neurológicas (cefaleia, tontura, encefalopatia, ageusia, anosmia, acidente vascular 
encefálico); 

• Alterações hepáticas (aumento de transaminases e bilirrubinas); 

• Alterações endócrinas (hiperglicemia e cetoacidose diabética) ou 

• Alterações dermatológicas (rash eritematoso, urticária, vesículas, petéquias, livedo reticular). 
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CIRURGIAS ELETIVAS

O início ou continuidade do tratamento daqueles pacientes com doenças graves que não são emer-
gências, cujo retardo no tratamento podem resultar em aumento da morbimortalidade, não estão 
recebendo a devida atenção, sob a justificativa de não ser o problema a ser resolvido no momento. 
O Ministério da Saúde está atento aos pacientes com doenças graves e considera que urge a mobili-
zação para organizar o tratamento desses pacientes, em especial as pessoas com câncer, cujo atraso 
significativo do tratamento resultará em danos maiores para os pacientes, com maior custo e sobre-
carga, a médio prazo, para o sistema de saúde. 

É importante notar que, a pandemia inicialmente estimada para durar 4 a 5 meses, pode, segundo es-
tudo publicado em uma das mais respeitadas revistas médicas do mundo, baseado em dados de epi-
demias prévias por outros coronavírus nos Estados Unidos, ter picos intermitentes após o pico inicial 
mais severo. Esses episódios de recrudescimento podem perdurar até 2022, ou ainda pior, até 2024. 

A forma mais segura e eficiente para seguir com o tratamento dos pacientes com doenças graves, 
cujo tratamento é cirúrgico, é a criação de fluxo livre de COVID-19. Por essas vias, transitarão es-
ses pacientes realizando seus diagnósticos e tratamentos, diminuindo o risco de serem infectados, 
assegurando melhores resultados. Esses fluxos são caracterizados pela triagem de pacientes não 
infectados pelo SARS-CoV-2 em qualquer fase, provendo a estes pacientes os devidos cuidados e 
proteção, acomodação em consultórios e leitos dedicados. Para um bom funcionamento do fluxo 
livre de COVID-19, é importante uma ampla disponibilização de RT-PCR. 

Em relação à transmissão de SARS-CoV-2, as cirurgias eletivas podem ser seguras, quando os hospi-
tais têm capacidade e recursos para manter os fluxos, áreas e equipes dedicadas para pacientes sem 
diagnóstico de COVID-19, a despeito da alta incidência de casos novos na comunidade. As evidências 
atuais sugerem que a chance de se contrair infecção por SARS-CoV-2 durante a internação para a 
realização de procedimento eletivo pode ser baixa. 
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Critérios de inclusão - fluxo livre de COVID-19

São elegíveis para o fluxo livre de COVID-19:

Pacientes:

	Não possuir diagnóstico de infecção pelo SARS-CoV-2 e não ser contactante de casos confir-
mados de COVID-19.

	Para as pessoas com história pregressa de infecção pelo SARS-CoV-2, os tempos de espera são 
baseados em sintoma, gravidade e recomendados a partir da data do diagnóstico de COVID-19 
e a data da cirurgia, a saber: 

Quatro semanas para quadro assintomático ou apenas de sintomas leves não  
respiratórios

Seis semanas para um paciente sintomático (por exemplo, tosse, dispneia) que não 
necessitou de hospitalização.

Oito a 10 semanas para paciente sintomático diabético, imunossuprimido ou hospitalizado

Doze semanas para um paciente que foi internado em uma unidade de terapia intensiva 
devido à infecção por COVID-19

Os tempos acima recomendados podem ser alterados segundo uma avaliação de risco pré-operató-
rio individualizada, levando-se em consideração a intensidade cirúrgica, as comorbidades do pacien-
te e a relação benefício/risco de adiar a cirurgia

Acompanhantes e profissionais:

	Pessoas que não possuam diagnóstico de infecção pelo SARS-CoV-2 e não sejam contactantes 
de casos confirmados de COVID-19;

	Casos convalescentes após Síndrome Gripal, com confirmação para COVID-19, após 10 dias do 
início dos sintomas, após 24 horas de resolução da febre, sem uso de medicamentos antitér-
micos, e remissão dos sintomas respiratórios;

	Casos convalescentes após Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação para 
COVID-19, após 20 dias do início dos sintomas OU após 10 dias com resultado RT-PCR não 
detectados, após 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e 
remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.
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Critérios de exclusão - fluxos livres de COVID-19 

Para a manutenção de fluxos livres de COVID-19, os profissionais, pacientes e acompanhantes tor-
nam-se inelegíveis caso apresentem as características abaixo:

•   Contato com casos confirmados de COVID-19
•   Casos suspeitos ou confirmados de COVID-19:

1. Por critério clínico

2. Por critério clínico-epidemiológico

3. Por critério laboratorial em indivíduo NÃO vacinado contra COVID-19:

 Caso de SG ou SRAG com testes:

• BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelos seguintes   
métodos: 

      (a) RT-PCR em tempo real 

      (b) RT-LAMP.  

• IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* realizado pelos seguintes 
métodos:

      (a) Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – ELISA); 

      (b) Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos; 

      (c) Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA); 

      (d) Imunoensaio por Quimioluminescência (CLIA).

• PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de Imunocro   
matografia para detecção de antígeno.

4. Por critério laboratorial em indivíduo VACINADO contra COVID-19:

Indivíduo que recebeu a vacina contra COVID-19 e apresentou quadro posterior de SG ou SRAG com 
resultado de exame:  

•  BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo método  
      RT-P CR em tempo real ou RT-LAMP. 

•  PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de Imunocro 
      matografia para detecção de antígeno.

5. Por critério laboratorial em indivíduo assintomático:

Indivíduo ASSINTOMÁTICO com resultado de exame: 

• BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo método  
RT-PCR em tempo real ou RT-LAMP;  

• PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de imunocro-
matografia para detecção de antígeno.
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Para fins de vigilância, rastreamento, isolamento e monitoramento de contatos, deve-se considerar 
contato próximo a pessoa que:

Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, com um caso 
confirmado sem ambos utilizarem máscara facial ou utilizarem de forma incorreta; 

Teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso confirmado; 

É profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de COVID-19 sem utilizar 
equipamentos de proteção individual, conforme preconizado, ou com EPI danificados;  

Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, alojamen-
to, entre outros) de um caso confirmado. 
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Fluxos livres de covid-19

Confirmada a necessidade de tratamento cirúrgico, o serviço deve receber o paciente por meio da 
regulação. Apenas pacientes assintomáticos e com RT-PCR não detectado, idealmente até 72h e no 
máximo 1 semana, podem ser convocados para internação em fluxo livre de COVID-19. A equipe 
responsável por essa triagem deve ser exclusiva para essa função, e devem evitar transitar dentro 
das estruturas livres de COVID-19, uma vez que estão sob risco de contaminação. Na chegada do 
paciente é recomendada a aplicação de questionário clínico-epidemiológico, e aferição da tempera-
tura do paciente. Caso haja suspeita de infecção pelo SARS-CoV-2, o paciente deve ser encaminhado 
para avaliação médica, dentro da própria instituição, em ambiente previamente definido para a tria-
gem dos pacientes com sintomas respiratórios e seguir os protocolos da instituição e do Ministério 
da Saúde. A qualquer momento, caso algum suspeito de infecção pelo SARS-CoV-2 seja identificado 
dentro de um fluxo livre, este deverá imediatamente isolado e direcionado a outro setor do hospital. 
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Cada hospital, serviço de saúde e suas respectivas equipes devem analisar cuidadosamente todos 
os procedimentos programados e instituir um plano para minimizar os adiamentos ou cancela-
mentos de cirurgias.

Classificação Tempo máximo 
previsto Exemplos de priorização

Semi-urgente até 2 semanas

•	 Melanoma e carcinomas de alto risco da pele
•	 Tumores ginecológicos e da mama
•	 Tumores de esôfago, cardia e estômago
•	 Tumores colorretais
•	 Tumores hepatobiliares e pancreáticos
•	 Tumores urogenitais
•	 Tumores da cabeça e pescoço
•	 Tumores torácicos
•	 Neoplasias peritoneais malignas
•	 Sarcomas
•	 Tumores do sistema nervoso central
•	 Tumores ósseos
•	 Hérnia inguinal de lactentes
•	 Procedimentos de alta complexidade da cirurgia car-

diovascular

Eletiva
essencial

Entre 
3 e 12 semanas

•	 Câncer pós-neoadjuvância
•	 Transplante renal intervivos
•	 Transplante hepático intervivos
•	 Cirurgia bariátrica*

Eletiva
 (facultativa) > 12 semanas

•	 Hérnia de parede abdominal
•	 Colecistolitíase
•	 Tumores benignos

*Cirurgia bariátrica: considerar as indicações da Portaria de Consolidação número 3 GM/MS, de 2017.
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

 A decisão sobre o melhor momento para a realização de uma cirurgia eletiva deve ser discutida com 
o paciente, ou seja, recomenda-se uma decisão compartilhada. Deve-se levar em consideração as 
consequências da evolução natural da doença, incluindo a possível irreversibilidade do quadro com 
a postergação do tratamento cirúrgico.

O paciente deve ser informado e orientado, sendo recomendado um registro formal da decisão em 
um TCLE, devendo ser anexado ao prontuário único do paciente.

Modelo de TCLE

Figura 1: Maiores informações sobre o NIR podem ser obti-
das no sítio eletrônico https://antigo.saude.gov.br/images/
PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF

20 Ministério da Saúde
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

 A decisão sobre o melhor momento para a realização de uma cirurgia eletiva deve ser discutida com 
o paciente, ou seja, recomenda-se uma decisão compartilhada. Deve-se levar em consideração as 
consequências da evolução natural da doença, incluindo a possível irreversibilidade do quadro com 
a postergação do tratamento cirúrgico.

O paciente deve ser informado e orientado, sendo recomendado um registro formal da decisão em 
um TCLE, devendo ser anexado ao prontuário único do paciente.

Modelo de TCLE

Figura 1: Maiores informações sobre o NIR podem ser obti-
das no sítio eletrônico https://antigo.saude.gov.br/images/
PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF

Núcleo Interno de Regulação

Unidade Técnico-Administrativa que possibilita monitoramento do paciente desde a sua chegada 
à instituição, durante o processo de internação e sua movimentação interna e externa, até a alta 
hospitalar. É um órgão colegiado ligado hierarquicamente à Direção-Geral do Hospital e deve ser 
legitimado, com um papel definido e disseminado dentro da instituição.

 

Figura 2: Informações sobre o NIR podem ser obtidas no sítio eletrônico:
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF

Atribuições do NIR no fluxo livre de COVID-19:      

	Estabelecer fluxos e áreas livres de COVID-19;

	Mapear pacientes e acompanhantes com suspeita, confirmação ou contato com casos confir-
mados de COVID-19;

	Gerir dinamicamente as salas cirúrgicas e os leitos de recuperação anestésica;

	Monitorar com finalidade de reduzir ao máximo o número de procedimentos eletivos cance-
lados/suspensos;
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	Estabelecer mecanismos de apoio na perspectiva da redução do tempo de espera entre a indi-
cação da cirurgia e a realização do procedimento;

	Induzir a implantação dos mecanismos de gestão da clínica tais como Kanban, Projeto/Plano 
Terapêutico Singular, Gestão da Fila;

	Apoiar as equipes na definição de critérios para internação, triagem reversa e instituição de 
alta hospitalar responsável;

	Apoiar contingências locais que possam comprometer a assistência;

	Informar o censo de leitos local periodicamente, disponibilizando leitos de internação, sempre 
que possível, para pacientes de outras instituições da Rede.

	Recomenda-se disponibilizar ao paciente e seus familiares um canal de comunicação para notifi-
car eventos antes e após o procedimento, como aparecimento de sinais e sintomas de COVID-19, 
ou adiamento do procedimento devido a mudanças do cenário epidemiológico da região. 

Segurança assistencial

Recomenda-se que qualquer membro da equipe cirúrgica, anestésica ou colaborador da instituição 
que apresente sintomas “gripais” (sintomático) deve ser orientado a não participar do ato operató-
rio. O colaborador deve ser testado para COVID-19 e afastado do trabalho.

Recomenda-se para procedimentos com risco de aerossolização*:  

	Gorro

	Máscara PFF2 ou superior

	Óculos de proteção

	Avental

	Luvas
 *cirurgias de cavidade oral, faringe, laringe e tórax, cirurgias abdominais abertas ou laparoscópicas, etc.

 

No contexto da pandemia, destaca-se:

Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto, obedecendo os fluxos 
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livres de COVID-19, possibilitando maior segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, por 
meio do uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura. 

A lista de verificação de cirurgia segura tem três momentos: Entrada (antes da indução anestésica), 
Time Out ou Pausa (antes do início da incisão) e Saída (antes do paciente deixar o centro cirúrgico. 
Seus elementos podem ser adequados às necessidades e realidade de cada instituição. 

Cuidados anestésicos transoperatórios:

Manter todos os cuidados recomendados pela Resolução CFM n° 2.174, de 14 de dezembro de 2017, 
que dispõe sobre a prática do ato anestésico.

Cirurgia Pediátrica 

O risco de desenvolver COVID-19 sintomática, bem como evoluir para quadros graves na popula-
ção pediátrica, é menor em relação à adulta. Crianças geralmente  manifestam um quadro agudo 
oligossintomático ou atípico, com maior ocorrência de manifestações gastrointestinais, podendo a 
sintomatologia respiratória ser de difícil diferenciação de outros quadros virais predominantes nesta 
faixa etária. A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) é uma manifestação que 
ocorre, em geral, mais tardiamente. Uma faixa etária de risco nesta população são os neonatos, por 
isso quando o diagnóstico de COVID-19 for presumido na gestante parturiente, a infecção deve ser 
descartada no recém-nascido e o isolamento de ambos deve ser instituído até a devida confirmação.

Deve-se ressaltar que em função da necessidade da presença um acompanhante maior de idade, 
estes devem também ser triados para a presença de sintomas atuais ou contato recente com casos 
confirmados de COVID-19.

O risco de perda de função de órgãos e complicações agudas em crianças portadoras de malforma-
ções congênitas específicas determina prioridade para tratamento cirúrgico, ao lado das neoplasias 
malignas, menos comuns nesta faixa etária.

O risco anestésico em crianças com COVID-19 e pós-SIMP não está bem caracterizado. O momento 
cirúrgico para cirurgias eletivas em crianças que se recuperaram da COVID-19 é ainda controverso. 
Muitos conceitos são extrapolados a partir de dados para adultos, que apresentam manifestações e 
complicações diferentes da COVID-19.

Vacinas

Não há registros na literatura científica quanto à necessidade de intervalos entre a vacinação contra 
o SARS-CoV-2 e a realização de cirurgias. Porém, sugere-se aguardar pelo menos 7 dias e idealmen-
te 14 dias entre a vacinação contra o SARS-CoV-2 e o procedimento cirúrgico, a fim diferenciar as 
possíveis reações à vacina das complicações cirúrgicas. Da mesma maneira, não há intervalo mínimo 
recomendado para a administração de vacinas contra o SARS-CoV-2 após procedimentos cirúrgicos, 
desde que o paciente esteja clinicamente estável. As vacinas contra o SARS-CoV-2, atualmente au-
torizadas, não são de vírus vivos atenuados, portanto, não possuem contraindicações para uso em 
pacientes imunossuprimidos (oncológicos, transplantados, etc).

Até o momento, a única entre as vacinas autorizadas no Brasil com indicação para a faixa etária entre 
12 e 18 anos é citada no link abaixo:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-autoriza-vacina-da-pfizer-
-para-criancas-com-mais-de-12-anos
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TRANSPLANTES DE ORGÃOS E TECIDOS

No Sistema Único de Saúde são realizadas todas as modalidades de transplantes de órgãos, tecidos 
e células, constituindo assim o maior sistema público de saúde do mundo.

Os dados do ano de 2019 quando comparados com os do ano de 2020 mostram a redução da ativi-
dade de doação e transplante de órgãos no cenário brasileiro, conforme o gráfico a seguir:

Cenário de doação de ógãos Brasil - PMP / Comparativo 2019-2020
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30,0
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Percentual de Efe�vação da doação

Fonte: Sistema Informatizado do Ministério da Saúde/ CETs - Centrais Estaduais de Transplantes
Dados sujeitos a alterações com base no envio ou correção futura de dados.
PMP: Partes por Milhão da População (De 2010 até 2014 foi considerada a população do censo IBGE de 2010; a partir de 2015 está 
sendo considerada a população estimada pelo IBGE para o ano anterior).

Estas diretrizes contemplam os critérios técnicos para gerenciamento do risco sanitário relacionada 
a transmissão do SARS-CoV-2 na doação e transplante de órgãos e de tecidos humanos, cuidados 
com pacientes em lista de espera e pacientes transplantados. Abrangem os centros transplantadores 
e demais integrantes da rede assistencial em transplantes como os bancos de tecidos, regulamen-
tados e autorizados pelo Ministério da Saúde, quais sejam: Bancos de Tecidos Oculares Humanos 
(BTOC), Bancos de Tecidos Musculoesqueléticos (BTME), Bancos de Tecidos Cardiovasculares (BTCV) 
e Bancos de Pele (BP).
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Triagem de doadores 

Todos os potenciais doadores de órgãos e tecidos devem ser submetidos a habitual e rigorosa tria-
gem clínica e laboratorial, incluindo as informações sobre a exposição ao risco de transmissão de 
SARS-CoV-2.

Orientações gerais para triagem de infecção pelo SARS-CoV-2

Triagem Potencial doador de 
 órgãos (ME)

Potencial doador de tecidos
Doador 
vivo de 
órgãosMorte encefálica

Parada
 cardiorrespiratória

Triagem clínica
•	 História de contato com caso suspeito ou confirmado de COVID-19
•	 História clínica para identificação de sinais e sintomas sugestivos de COVID-19

Triagem  
laboratorial
Teste molecular 
para SARS-CoV-2 
(RT-PCR) em 
amostras  
respiratórias

Amostra deve ser 
coletada do trato 
respiratório nas 24 
horas anteriores e 
no máximo até 72h 
antes da captação.

Amostra deve ser 
coletada do trato 
respiratório o mais 
próximo possível do 
momento da retira-
da do tecido.

Amostra deve ser 
coletada do trato 
respiratório o mais 
próximo possível 
do momento da pa-
rada cardiorrespira-
tória. 

Amostra 
deve ser 
coletada 
do trato 
respirató-
rio em até 
24 h antes 
da doa-
ção.

Prazo para a coleta da amostra para realização do teste em tecidos oculares

Prazo para a coleta Condição do doador

Até 6 horas após a parada  
cardiorrespiratória Corpo do doador em temperatura ambiente

Até 12 horas após a parada 
 cardiorrespiratória

Se o corpo do doador for refrigerado em até  
6 horas após a parada cardiorrespiratória

Prazo para a coleta da amostra para realização do teste nos demais tecidos

Prazo para a coleta Condição do doador

Até 15 horas após a parada  
cardiorrespiratória Corpo do doador em temperatura ambiente

Até 24 horas após a parada  
cardiorrespiratória

Se o corpo do doador for refrigerado em até  
12 horas após a parada cardiorrespiratória
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Observações quanto a coleta de amostras

	A triagem dos doadores deve ser realizada por RT-PCR em amostra do trato respiratório. No 
doador falecido obtida idealmente do trato respiratório inferior (aspirado traqueal ou brôn-
quico, ou lavado bronco alveolar). Nos doadores vivos a amostra recomendada é do trato 
respiratório superior (swab nasofaríngeo).

	Até o momento, não é recomendado o uso de testes antigênicos ou sorológicos como alter-
nativa à indisponibilidade do exame de RT-PCR. No entanto, os testes sorológicos podem 
ajudar no processo de tomada de decisão quanto à doação, no caso de doadores potenciais 
com diagnóstico prévio de COVID-19 que persistem com um RT-PCR detectado (nessa situação 
deve-se discutir caso a caso).
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Validação de doador falecido de órgãos e tecidos

Considerando a ausência de casos notificados no Brasil, o risco de transmissão do SARS-CoV-2 pelos 
transplantes de tecidos, permanece desconhecido e algumas medidas adotadas fundamentam-se 
como cuidados adicionais. Sabe-se que a avaliação do risco de transmissão do SARS-CoV-2 pelos 
tecidos baseia-se na possibilidade da presença do vírus em determinadas células, na distribuição 
dessas células infectadas nos tecidos e órgãos e na possível viremia dos tecidos vascularizados.

Os critérios para validação de doador falecido de órgãos e tecidos estão destacados no fluxograma 
abaixo:

Observação: A triagem universal para SARS-CoV-2 é indicada em todos os doadores potenciais antes 
da cirurgia.
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Validação de doador vivo de órgãos

Os critérios para validação de doador vivo de órgãos estão destacados no fluxograma e no quadro 
abaixo:
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Validação de doador vivo de órgãos

Condição do Doador Indicação

1. Doador com COVID-19 confirmada < 14 dias 
do teste de RT-PCR detectado, no caso de doa-
dores assintomáticos ou doador com suspeita 
clínica

  Contraindicação absoluta para doação de órgãos 

2. Doador com COVID-19 confirmada, com início 
dos sintomas há mais de 14 dias.

Pode ser validado na ausência de sintomas há mais 
de 72 horas, mediante resultado de RT-PCR para SAR-
S-CoV-2 não detectado realizado em até 24h antes da 
doação;

3. Doador assintomático com contato com caso 
suspeito  ou confirmado de COVID-19   

Pode ser validado para doação de órgãos se o doador 
se mantiver assintomático no mínimo 7 dias do último 
contato e com o resultado de RT-PCR  para SARS-CoV-2 
não detectado entre o 5º e o 7º dia do último contato.

	A triagem universal para SARS-CoV-2 é indicada em todos os doadores potenciais antes da 
cirurgia. Recomenda-se o adiamento da doação se o doador potencial for um caso confirmado 
de COVID-19, houver alta suspeita clínica de COVID-19, ou o rastreamento de SARS-CoV-2 for 
detectado ou inconclusivo. 

	Recomenda-se adiar a doação até mais de 14 dias desde o início dos sintomas e mais de 72 
horas sem sintomatologia. É aconselhável repetir o RT-PCR até que se tenha um resultado não 
detectado para SARS-CoV-2 por RT-PCR antes da doação.

	 Caso o RT-PCR persista detectado, a doação pode ser considerada individualmente após cui-
dadosa análise de risco / benefício.

Captação

As orientações em relação à captação constam no quadro abaixo:

Busca de potenciais doadores Entrevista familiar

Verificar junto ao serviço de saúde/ estabelecimen-
to notificante do óbito a presença da “FICHA DE 
INVESTIGAÇÃO DE SG PARA SUSPEITO DE DOENÇA 
PELO CORONAVIRUS 2019 – COVID-19 (B34.2)”, da 
Secretaria de Vigilância em Saúde-SVS/MS, que re-
laciona os exames realizados e resultados, consi-
derando para a continuidade do processo de doa-
ção apenas os casos “descartados” para COVID-19.

•	 Uso da máscara obrigatório;
•	 Deve-se disponibilizar local para higienização 

das mãos das com água e sabão ou com álcool 
a 70%;

•	 A realização do acolhimento e entrevista fa-
miliar devem ser realizados em espaços físi-
cos ventilados e que permitam distanciamen-
to seguro. 
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Orientações adicionais:

	É obrigatório o uso de máscara PFF2 ou superior

	Deve constar nos protocolos e rotinas dos Bancos de Tecidos Oculares Humanos o uso do colí-
rio de iodopovidona

	No momento da captação, manter atenção rigorosa às possíveis manifestações oculares de 
infecção por SARS-CoV-2 (conjuntivite uni ou bilateral é a mais comum)

	Adequar os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e formulários de triagem do doador, e 
se necessário, as normas de biossegurança e higiene

Recomendações pré-transplante

A realização de exames laboratoriais para a pesquisa de SARS-CoV-2 em candidatos a receptores é 
recomendável. Sugere-se à equipe a coleta do swab nasofaríngeo com pesquisa do RT- PCR no perí-
odo máximo de 72h antes da realização do procedimento de transplante.

	Considerar como portador assintomático de SARS-CoV-2 todo o paciente que não for testado

	Não flexibilizar o autocuidado e os cuidados profissionais nos serviços de saúde mesmo diante 
de testagem negativa

	Orientar os candidatos a transplante para que adotem medidas que minimizem o risco de 
infecção, como isolamento domiciliar e adequada higiene das mãos, por pelo menos 14 dias 
antes do transplante, quando houver previsão de data

	Recomendar isolamento domiciliar por 14 dias antes do procedimento também para doadores 
vivos

Orientações para vacinação contra SARS-COV-2 
Pacientes pré-transplantes – órgãos

Todas as vacinas disponíveis podem ser administradas no pré-transplante

Idealmente os pacientes devem completar o esquema de vacinação contra SARS-CoV-2 antes do 
transplante. Se isso não for factível, não há intervalo de tempo entre a vacinação e o transplante

Pacientes em uso de imunoglobulina podem ser vacinados com qualquer uma das vacinas dis-
poníveis contra SARS-CoV-2

Os pacientes devem ser orientados a receber a vacina contra influenza, respeitando o intervalo 
de 14 dias entre a vacina contra influenza e a vacina contra SARS-CoV-2

Após a vacinação, manter as medidas de segurança quanto ao distanciamento seguro, uso de 
máscara e higiene das mãos
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Recomendações pós-transplante

Os pacientes devem ser orientados a manter cuidados de higiene, o distanciamento seguro e comu-
nicar qualquer sinal ou sintoma de COVID-19 que se manifeste no período pós-operatório. Deve-se 
intensificar o monitoramento de reações adversas nos pacientes transplantados, incluindo os sinais 
e sintomas de infecção pelo SARS-CoV-2, nos 14 dias imediatos ao transplante.

Orientações para vacinação contra SARS-COV-2
Pacientes transplantados – órgãos

Todas as vacinas disponíveis podem ser administradas no pós-transplante

Pacientes em uso de imunoglobulina podem ser vacinados com qualquer uma das vacinas dispo-
níveis contra SARS-CoV-2

Após o transplante, o ideal é que o paciente receba a vacina a partir do 3º mês do transplante, 
mas pode ser feita a partir do primeiro mês

Os pacientes devem ser orientados a receber a vacina contra influenza, respeitando o intervalo de 
14 dias entre a vacina contra influenza e a vacina contra SARS-CoV-2

Contraindicações para vacinação contra SARS-CoV-2 em pacientes transplantados:
	   Menores de 18 anos
	   Estar na vigência de quadro febril agudo
	   Ter alergia a algum componente da vacina

Após a vacinação manter as medidas de segurança quanto ao distanciamento seguro, uso de 
máscara e higiene das mãos
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Notificação de casos de COVID-19

Centrais Estaduais de Transplantes (CET)
As CET devem ser informadas quanto à suspeita ou confirmação de casos em potenciais doado-
res de órgãos e tecidos, bem como sobre a suspeita de transmissão via doador a receptor.

Secretaria de Vigilância em Saúde - MS Sistema Nacional de Biovigilância - ANVISA

Notificação quanto à suspeita ou confirmação 
de casos em potenciais doadores:

Notificação quanto à suspeita de transmissão 
via doador a receptor:  

a) Deve ser realizada pelo meio de comunica-
ção mais rápido disponível, em até 24 horas 
a partir do conhecimento de caso que se en-
quadre na definição de suspeito, como deter-
mina o Anexo V, capítulo I, seção I da Portaria 
de Consolidação GM/MS Nº 04/2017.

a)  Todos os casos devem ser registrados por 
serviços públicos e privados, por meio do 
formulário eletrônico Ficha de notificação 
completa para casos suspeitos e prováveis de 
infecção pelo SARS-CoV-2 Novo Coronavírus 
(COVID-19), dentro das primeiras 24 horas a 
partir da suspeita clínica.

b) O código CID 10 - Infecção humana pelo novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2) para registro de ca-
sos, conforme as definições, será o U07.1 – In-
fecção pelo novo Coronavírus.

a) Notificar possíveis casos de transmissão de 
COVID-19 de doador para receptor ao Sistema 
Nacional de Biovigilância.

b) Os casos identificados de transmissão do 
SARS-CoV-2 via doador-receptor são de noti-
ficação compulsória pelos serviços de saúde, 
tanto suspeitos ou confirmados, por meio de 
formulário on line de notificação individual 
(caso a caso) de reações adversas relacionadas 
ao processo de Biovigilância, denominado For-
mulário de Notificação de Eventos Adversos. 

c) As reações graves e os óbitos são de notifica-
ção imediata compulsória à autoridade sani-
tária competente em até 24 (vinte e quatro) 
horas após a detecção, conforme determina 
a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC/An-
visa no 339, de 20 de fevereiro de 2020.
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Transplantes de fígado

No contexto da epidemia de COVID-19 e a fim de contemplar as especificidades técnicas que per-
meiam as regras de atualização do cálculo do MELD/PELD, foi determinada, de maneira excepcional 
e temporária, a flexibilização dos prazos para atualização dos exames para o cálculo do MELD/PELD. 
Os novos prazos são demonstrados nos quadros abaixo:

Faixa de pontuação PELD
Validade dos exames

(em dias)
Condicionante

MELD de 11 até 25 90 Para exames colhidos nos últimos 30 dias

MELD maior que 25 90 Para exames colhidos nos últimos 15 dias
 

Faixa de pontuação PELD
Validade dos exames

(Em dias)
Condicionante

PELD até 5 360 Para exames colhidos nos últimos 60 dias

PELD superior a 5 até 10 90 Para exames colhidos nos últimos 30 dias

PELD superior a 10 até 14 60 Para exames colhidos nos últimos 30 dias

PELD superior a 14 30 Para exames colhidos nos últimos 15 dias

Em caso de agudização ou descompensação de quadro clínico que justifique, os exames acima po-
derão ser realizados em prazo menor, considerando-se sempre o risco-benefício da exposição dos 
doentes à transmissão do SARS-CoV-2 e da condição clínica per si.

Validade dos exames de imagem

EXAMES DE IMAGEM VALIDADE

Abdome 06 meses (180 dias)

Tórax 12 meses (360 dias)
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Painel linfocitário para transplante de rim, rim-pâncreas e pâncreas isolado

A distribuição de rim e pâncreas captados de doadores falecidos para os pacientes inscritos na lis-
ta de espera dessas modalidades de transplantes ocorrem considerando-se critérios de identidade 
no sistema ABO e por exame de histocompatibilidade, avaliadas as incompatibilidades no sistema 
HLA (abreviação do inglês = Antígenos Leucocitários Humanos) entre doador e receptor.

Deverá ser coletada amostra de soro do receptor com status ativo no Cadastro Técnico Único (CTU) a 
cada 90 (noventa) dias para envio ao laboratório de histocompatibilidade. Caso apareça um doador 
falecido com o mesmo tipo sanguíneo, o soro será utilizado para a realização da prova cruzada com 
células do doador, para verificar se o organismo do receptor aceitará o novo rim.

Orientações quanto à manutenção da soroteca:

Os novos prazos estenderam por mais 90 dias o status ativo de coleta na ausência de procedimentos 
imunizantes conforme o quadro a seguir, resultando no prazo de até 180 dias.

Status Descrição*

Ativo
Paciente com soro atualizado (com menos de 180 dias de coleta e ausência 
de procedimento imunizante) e avaliação de reatividade contra painel linfo-
citário atualizada (com menos de 180 dias).

Semi-ativo

Paciente sem soro no laboratório, soro vencido (coleta há 180 dias ou mais, 
ou anterior a procedimento imunizante), avaliação de reatividade contra 
painel linfocitário desatualizada (180 dias ou mais), suspenso pela equipe, 
sem condições clínicas.

*Modifica temporariamente PRT Consolidação 04/2017, Art. 63, I, II, III e IV, MS/GM e PRT Consolidação 04/2017, Art. 
75, I, II, III e IV, MS/GM

Caso o paciente seja selecionado para realização do transplante e seu soro mais recente tiver mais 
de 90 dias, a pesquisa de anticorpos contra as células do possível doador será realizada com soro 
recente do paciente, antes da cirurgia de transplante.

Considerações finais

As Unidades Federativas que realizarem todas as adequações descritas neste documento retoman-
do as atividades em doação e transplante de órgãos e tecidos humanos devem assegurar que ha-
verá ampla divulgação e efetivo cumprimento das recomendações, aos integrantes dos pontos de 
atenção da rede de doação e transplantes (hospitais, clínicas e equipes transplantadoras autorizadas 
e bancos de tecidos). 

As Centrais Estaduais de Transplantes devem realizar o monitoramento frequente da situação epide-
miológica para detecção de qualquer alteração na tendência de redução e/ou estabilidade dos casos 
de COVID-19 em seus âmbitos de atuação, reavaliando periodicamente as informações obtidas para 
tomada de decisão quanto a continuidade das atividades de doação e transplantes.
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HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA

Orientações Gerais 

Durante o acolhimento do doador e a coleta de sangue, os profissionais dos serviços de hemote-
rapia deverão estar atentos às medidas de higiene com vistas à prevenção da contaminação pelo 
SARS-CoV-2, tais como lavagem das mãos e uso de anti-sépticos (p.e., álcool 70%). O cuidado com a 
higienização das áreas, instrumentos e superfícies deve ser intensificado pelos serviços.

A fim de se evitar a aglomeração de pessoas no momento da coleta, sugere-se, quando possível, que 
seja  realizado o agendamento prévio da doação. Outra medida a ser tomada é a manutenção do 
distanciamento seguro entre os doadores durante a coleta.

Considerando a diminuição do deslocamento de pessoas durante o período da pandemia, orienta-se 
ainda que os serviços de hemoterapia promovam o chamamento de doadores, sensibilizando-os 
para a importância da manutenção dos estoques, uma vez que o consumo de sangue é diário, con-
tínuo e essencial no tratamento de anemias crônicas, acidentes que causam hemorragias, complica-
ções decorrentes da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves.

No que se refere ao cuidado com os profissionais de saúde, os serviços de hemoterapia devem im-
plementar mecanismos e rotinas para prevenção e controle durante a assistência aos candidatos 
à doação ou receptores de sangue com casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-
-CoV-2, bem como para comunicação às autoridades de saúde pública, seguindo as orientações 
publicadas periodicamente pelo Ministério da     Saúde.

Os doadores devem ser orientados sobre a importância da informação pós-doação (IPD), em espe-
cial em caso de apresentação de sintomas após a doação, como forma de redução do risco de trans-
missão transfusional do vírus citado, isso, a fim de que os serviços de hemoterapia possam resgatar 
eventuais hemocomponentes em estoque e/ou acompanhar os receptores (busca ativa de informa-
ções clínicas e/ou laboratoriais de receptores relacionados). Nesse sentido, os doadores deverão 
ser instruídos para que comuniquem ao serviço de hemoterapia caso apresentem qualquer sinal         .ou 
sintoma de processo infeccioso, como febre ou diarreia, até 14 (quatorze) dias após a doação. Vale 
ressaltar que, atualmente, não há evidência de transmissão transfusional de SARS-CoV-2. 

Triagem de candidatos à doação de sangue

Os critérios utilizados visam tanto à proteção da pessoa candidata à doação quanto de receptores 
(pacientes), bem como à qualidade dos produtos do sangue. Dentre estes critérios de proteção são 
avaliadas as condições de imunização da pessoa candidata à doação pelo uso de soros ou vacinas. 

Adicionalmente, o art. 25, item XXXII, da RDC nº 34/2014 dispõe que: Em situações de emergên-
cia em saúde pública, surtos epidêmicos, avanços tecnológicos e estudos científicos pertinentes, a 
vigilância sanitária competente, em cooperação com o Ministério da Saúde, pode inserir, adequar 
e modificar critérios técnicos para seleção de doadores com vistas à eliminação ou diminuição dos 
riscos sanitários.
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Triagem de candidatos à doação de sangue

Quadro 1: Tempo de inaptidão para doação por tipo de vacina

Vacina Laboratório Tecnologia Inaptidão para 
doação

CORONAVAC Sinovac/Butantan Vírus SARS-CoV-2 Inativado 48 horas

ChAdOx1 nCoV-19 
(AZD1222) - Covishield

Astrazeneca/Oxford/ 
Fiocruz

Vetor viral (adenovírus) não 
replicante 7 dias

BNT 162 BioNTech/Fosun Pharma/
Pfizer mRNA 7 dias

AD26.Cov2.S Janssen-Cilag Vetor viral (adenovírus) não 
replicante 7 dias

Sputnik V Gamaleya National Center Vetor viral (adenovírus) não 
replicante 7 dias

Covaxin Bharat Biotech Vírus inativado 48 horas

mRNA-1273
Moderna/Instituto Nacio-
nal de Alergia e Doenças 

Infecciosas
mRNA 7 dias
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Candidatos à doação de sangue que tiveram contato, nos últimos 30 dias, com pessoas que apre-
sentaram diagnóstico clínico e/ou laboratorial de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 deverão ser con-
siderados inaptos  pelo período de 14 dias após o último contato com essas pessoas.

Recomenda-se ainda uma abordagem de precaução e adiamento da doação de sangue de pessoas 
que desenvolveram sintomas ao receber uma vacina contra SARS-CoV-2, por sete dias após a reso-
lução dos sintomas.

Apesar da ausência de evidências sobre a ocorrência de alterações ou interferências nos testes utiliza-
dos para a  triagem laboratorial de doadores de sangue associadas à vacinação contra SARS-CoV-2, re-
comenda-se atenção e a notificação de eventuais queixas técnicas, conforme regulamentação vigente.

Com o objetivo de preservar o abastecimento de sangue e hemocomponentes na rede de cober-
tura dos serviços de hemoterapia no Brasil, recomenda-se avaliação da necessidade de ações de 
mobilização da população para doação de sangue antes da vacinação, conforme planos locais e 
orientações do Ministério da Saúde, de forma a promover a manutenção dos estoques e preservar 
o bem-estar de doadores e a segurança transfusional.

Plano Nacional de Contingência do Sangue

O Ministério da Saúde acompanha diariamente o quantitativo de bolsas de sangue em estoque nos 
maiores hemocentros estaduais. Essa estratégia permite uma possível antecipação na tomada de 
decisão, visando minimizar o impacto de eventuais desabastecimentos de sangue. Desde o início da 
pandemia, embora tenha-se registrado a queda no número de doações, ressaltamos que não houve 
registro de desabastecimento.

Durante esse período, foi necessário o acionamento do Plano Nacional de Contingência do Sangue 
em alguns casos, o que possibilita o remanejamento de bolsas de sangue de outras unidades da 
federação para aquelas com maior dificuldade, com o apoio operacional e logístico do Ministério da 
Saúde. Destaca-se que, nesses casos, o hemocentro que fornece as bolsas de sangue não necessa-
riamente é o mais próximo, mas sim aquele que no momento tiver uma maior quantidade de bolsas 
de sangue em estoque e possa disponibilizar sem maiores riscos para seus estoques. Ressalta-se a 
importância da manutenção da rastreabilidade dos hemocomponentes em remanejamento.

Gerenciamento e remanejamento de hemocomponentes
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Doenças Hemorrágicas Hereditárias

A. Concentrados plasmáticos da coagulação X risco de transmissão do SARS-CoV-2:

Uma comunicação do Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) considera que o surto de CO-
VID-19 não é uma preocupação para a segurança das terapias com proteínas plasmáticas fabricadas 
pelas empresas membros do PPTA, que são as mesmas empresas que fornecem os concentrados de 
fator adquiridos pelo Ministério da Saúde. 

Além disso, a triagem de doadores impede a doação de plasma de indivíduos que apresentam sinto-
mas clínicos da doença (febre, tosse, dificuldade em respirar) geralmente associados à infecção por 
coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2. 

A ausência de relato de transmissão do SARS-CoV-2 pelo sangue ou produtos derivados de plasma 
reforça esta comunicação do PPTA. Ademais, todos os concentrados de fator adquiridos pelo Mi-
nistério da Saúde para o tratamento de pacientes com hemofilia e outras doenças hemorrágicas 
hereditárias são inativados com métodos S/D, pasteurização ou calor seco, sendo alguns ainda sub-
metidos a processos de nanofiltração.

Métodos de inativação viral dos concentrados de fator de origem plasmática em uso no 
Brasil em 2021

Tipo de  
produto Hemoderivado Empresa Inativação viral Remoção viral

Fator VIII

Fanhdi/Alphanate Grifols
S/D (fosfato de tri-n-butil 
0,3% e 1,0% Polissorbato 
80), calor seco 80°C por 

72 horas

Humate
CSL

Behring
Pasteurização a 60°C  

por 10 horas

Immunate Takeda S/D, calor 60°C por 10 horas

Fator IX

Octanine F Octapha-
ma

S/D (fosfato de tri-n-butil 0,3% 
e 1,0% Polissorbato 80)

Nanofiltração

FATOR IX GRIFOLS Grifols S/D
Nanofiltração

15 nm

Fator XIII FIBROGAMMIN P
CSL

Behring
Pasteurização a 60°C por 20 

horas

Fibrinogenio HAEMOCOMPLETTAN
CSL

Behring
Pasteurização a 60°C por 20 

horas

Complexo pro-
trombinico Octaplex Octapha-

ma
S/D (fosfato de tri-n-butil 0,3% 

e 1,0% Polissorbato 80)
Nanofiltração

Complexo  
protombínico-
parcialmente 

ativado

FEIBA Takeda Calor por 10 horas a 60°C
Nanofiltração

de 35 nm

S/D, solvente/detergente
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Até o presente momento, não existem orientações nem recomendações específicas relacionadas à 
prevenção ou tratamento da COVID-19 para pessoas com hemofilia e outras doenças hemorrágicas 
hereditárias.Inserir quadro

B. Recomendações para os centros de tratamento de hemofilia:

Orienta-se aos Centros de Tratamento de Hemofilia que os concentrados de fator de coagulação, 
assim como demais medicamentos pró-coagulantes (desmopressina e ácido tranexâmico) sejam dis-
pensados para uso domiciliar suficientes para o uso por um período de 60 dias. 

Os Centros de Tratamento de Hemofilia juntamente com as Secretarias Estaduais de Saúde deverão 
elaborar protocolos, estratégias de tratamento e referenciamento dos pacientes com hemofilia e 
outras doenças hemorrágicas hereditárias com diagnóstico de COVID-19.

C. Administração de vacina contra o SARS-CoV-2 para pacientes com hemofilia e outros distúrbios 
hemorrágicos hereditários:

Atualmente não há contra-indicações especificas à vacinação contra o SARS-CoV-2 dos pacientes 
com hemofilia e outros distúrbios hemorrágicos hereditários. As vacinas contra o SARS-CoV-2 foram 
licenciadas somente para uso intramuscular e, por isso, devem ser administradas exclusivamente 
por via intramuscular, em pacientes com hemofilia e outras doenças hemorrágicas hereditárias, pre-
ferencialmente com a agulha de menor calibre disponível.

Para os pacientes com hemofilia A ou B grave/moderada, a vacina deve ser administrada no mesmo 
dia ou com intervalo máximo de 24 horas após uma infusão profilática de fator VIII (FVIII) ou fator 
IX (FIX), respectivamente. Para os pacientes com nível basal de fator VIII ou IX acima de 10%, não é 
necessária infusão de concentrado de fator antes da administração da vacina.

Para os pacientes com doença de von Willebrand tipos 1 ou 2, deve ser feita profilaxia com acetato 
de desmopressina e/ou ácido tranexâmico. Os pacientes com doença de von Willebrand tipo 3 de-
vem receber uma infusão profilática de fator VIII que contenha fator de von Willebrand associado.

Todos os pacientes com doenças hereditárias hemorrágicas raras (deficiência dos fatores I, II, V, VII, 
X, XI, deficiências combinadas) e trombopatias devem ser vacinados. Pacientes com estes distúrbios 
deverão entrar em contato com o centro de hemofilia para uma orientação individualizada.

Para todos os pacientes com hemofilia e outros distúrbios hemorrágicos hereditários deve ser feita 
compressão no local de injeção da vacina por 10 minutos após sua aplicação. A formação de hema-
toma deve ser monitorada por inspeção do local da injeção entre 2-4 horas após a vacinação. Me-
diante a formação de hematoma, o paciente deverá colocar gelo e, em seguida, entrar em contato 
com o seu centro de tratamento.

As pacientes gestantes ou puérperas com hemofilia ou outros distúrbios hemorrágicos hereditários, 
ou que estiverem amamentando, devem entrar em contato com seu centro de tratamento e gineco-
logista para orientações individualizadas.

Os pacientes incluídos em algum estudo clínico com uso de novos medicamentos deverão obter 
recomendações dos responsáveis pelo estudo.

É comum ocorrer dor no braço vacinado por 1-2 dias após a vacinação. Isso não é um sinal de alar-
me, a não ser que a dor piore ou seja acompanhada por edema (“inchaço”). Entretanto, mediante a 
ocorrência de quaisquer eventos adversos (hematoma ou reação alérgica) o paciente deverá conta-
tar o centro de tratamento de hemofilia.
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No caso de reação alérgica moderada a grave, caracterizada por febre, calor, aparecimento de man-
chas na pele, falta de ar ou inchaço da língua ou rosto, o paciente deve procurar imediatamente 
uma UPA, pronto-socorro ou serviço de atenção especializada à hemofilias, uma vez que estas são 
consideradas reações potencialmente graves.

Hemoglobinopatias: doença falciforme e talassemias

Orientações gerais:

Os portadores de Hemoglobinopatias graves – doença falciforme e talassemia são considerados 
como grupo prioritário no PNI.

Pacientes com doença falciforme:

	São considerados imunossuprimidos, devido a asplenia funcional ou ciúrgica

	Crises dolorosas ocorrem com maior frequência em caso de hipóxia, desidratação ou acidose

	Apresentam risco aumentado de hipertensão pulmonar e doença renal 

	Podem necessitar de transfusões de concentrados de hemácias, e a sua realização não deve 
ser reduzida durante a pandemia de COVID-19

	Podem apresentar complicações agudas, com elevada morbidade e mortalidade:

	y A Síndrome Torácica Aguda (STA), uma das mais graves complicações nos pacien-
tes com doença falciforme, caracteriza-se por infiltrado pulmonar novo, sintoma 
ou sinal respiratório (dor torácica, tosse, dispneia, taquipneia etc) e hipoxemia. O 
diagnóstico diferencial entre a STA e a COVID-19 se dará pelos achados radiográfi-
cos e tomográficos

	y Acidente vascular cerebral

Pacientes com talassemia:

Podem necessitar de transfusões de concentrados de hemácias, e a sua realização não deve ser re-
duzida durante a pandemia de COVID-19

Triagem neonatal biológica (teste do pezinho)

Em caso de coletas, recoletas ou coleta domiciliar nas Unidades Básicas de Saúde devem ser criadas 
agendas individualizadas, respeitando-se o prazo preconizado para as mesmas das 48 horas até ao 
quinto dia de vida do recém-nascido, garantindo assim, o objetivo da triagem neonatal biológica 
(Teste do Pezinho). 

No contexto da pandemia de COVID-19, recomenda-se que as Secretarias de Saúde garantam, de 
forma segura, que os recém-nascidos diagnosticados com alguma das doenças descritas abaixo se-
jam encaminhados de forma prioritária ao Serviço Ambulatorial de Referência em triagem neonatal 
para início de tratamento:
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Fenilcetonúria

Fibrose Cística

Hipotireoidismo Congênito

Hiperplasia Adrenal Congênita

Deficiência de Biotinidase

Doença Falciforme 

Outras Hemoglobinopatias 

CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as ações que envolvem os cuidados à saúde das pessoas 
com deficiência encontram-se estruturadas por meio da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
(RCPD), instituída pelo Anexo VI da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28/09/2017, ANEXO VI.

Frente ao cenário epidemiológico atual a qualificação da oferta de serviços da RCPD, no âmbito 
da Atenção Especializada, vem ocorrendo por meio da implementação de Centros Especializados 
em Reabilitação (CER) e Oficinas Ortopédicas em todo o território nacional. Não obstante, cumpre 
salientar que os serviços de reabilitação têm potencial de promover a melhoria dos resultados de 
saúde, inclusive no contexto da Pandemia de COVID-19.

Estudos recentes têm identificado a remitência, recorrência ou persistência de sintomas relaciona-
dos à COVID-19 em pacientes recuperados da COVID-19, inclusive em casos leves e moderados não 
relacionados à internação hospitalar, ou mesmo em casos assintomáticos semanas após o contato 
com o vírus SARS-CoV-2. Este conjunto de sinais e sintomas relacionados à COVID-19 tem sido gene-
ricamente denominado como Síndrome Pós COVID-19.

Nesse sentido, as diretrizes indicadas no presente documento têm como finalidade fornecer infor-
mações e orientações aos Gestores da RCPD, principalmente dos CER, Serviços de Reabilitação e 
Oficinas Ortopédicas quanto às medidas e condutas a serem aplicadas quanto ao funcionamento 
dos estabelecimentos, protocolo de biossegurança relativas à COVID-19. 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, instituída pelo Ministério da Saúde por meio da Por-
taria GM/MS nº 793 de 24 de abril de 2012, atualmente consolidada na Portaria de Consolidação nº 
3, de 28 de setembro de 2017, ANEXO VI, organiza-se em três componentes: Atenção Básica; Aten-
ção Especializada; e Atenção Hospitalar de Urgência e Emergência, e tem como objetivo ampliar o 
acesso e promover a qualificação dos serviços de reabilitação no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), visando à inclusão social, autonomia, independência e melhoria da qualidade de vida.

O componente da Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência é composto 
prioritariamente pelos Centros Especializados em Reabilitação (CER), os quais deverão estar articu-
lados entre si no Componente da Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual 
e Visual, bem como, com os demais componentes da Rede de Atenção à Saúde.
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Organização da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS

Fonte: CGSPD/DAET/SAES/MS, com base na Portaria de Consolidação nº 3, e 28 de setembro de 2017, ANEXO VI

Os Centros Especializados em Reabilitação são pontos de atenção ambulatorial especializados em 
reabilitação que realizam diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnolo-
gia assistivas e são classificados conforme o número de modalidades de reabilitação (auditiva, física, 
intelectual e visual) prestadas, a saber: 

CER II: presta atendimentos de duas modalidades de reabilitação; 

CER III: presta atendimentos de três modalidades de reabilitação; 

CER IV: presta atendimentos de quatro modalidades de reabilitação.

Por sua vez, os Serviços de Modalidade Única são unidades ambulatoriais especializadas em uma 
única modalidade de reabilitação, podendo ser auditiva, física, intelectual ou visual.

As Oficinas Ortopédicas são serviços de confecção, dispensação, adaptação e manutenção de órte-
ses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM) e podem ser:  

Oficina Ortopédica Fixa; 

Oficina Ortopédica Itinerante; 
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Capacidade Instalada atual da RCPD

Atualmente existem em todo o país 266 (duzentos e sessenta e seis) CER, 46 (quarenta e seis) Ofi-
cinas Ortopédicas e 237 (duzentos e trinta e sete) Serviços de Modalidade Única habilitados pelo 
Ministério da Saúde, conforme demonstrado na Figura abaixo. 

Fonte: CGSPD/DAET/SAES/MS, em 17/05/2021.

Além disso a RCPD dispõe de 10.441 (dez mil e quatrocentos e quarenta e um) serviços credenciados 
pelas Secretarias de Saúde Municipais (SMS), Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretaria 
Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) que prestam atendimento em reabilitação Auditiva, 
Física, Intelectual e/ou Visual.
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Orientações à Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência no con-
texto da pandemia:

	Os serviços de reabilitação deverão estabelecer protocolos ou restrições para acesso aos pa-
cientes, evitando aglomerações e minimizando o risco de transmissão do SARS-CoV-2

	Os serviços de reabilitação deverão ser retaguarda para atendimento aos usuários com déficits 
de funcionalidade pós COVID-19

	Todos os profissionais dos serviços de reabilitação deverão utilizar os equipamentos de prote-
ção individuais, bem como adotar medidas de prevenção de infecção pelo SARS-CoV-2

	Utilizar telessaúde sempre que possível

Foram publicados cinco vídeos para as pessoas com deficiência (visual, auditiva, física e intelec-
tual) no contexto da pandemia pela COVID-19. Estes vídeos estão disponíveis no sítio eletrônico: 
https://www.unasus.gov.br/noticia/ministerio-da-saude-e-una-sus-lancam-cinco-videos-sobre-co-
vid-19-com-foco-nas-pessoas-com-deficiencia.
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Linha de cuidado para reabilitação de usuário com síndrome pós COVID-19

* Sugere-se a definição de instrumento de avaliação e critério de classificação do grau de funcionalidade (leve, moderado e grave) a 
nível local (RAS – Rede de Atenção à Saúde).
** Conforme fluxos de regulação local.
*** Pontos de Atenção do Componente da Atenção Especializada em Reabilitação: a) Centro Especializado em Reabilitação (CER II, III 
e IV); b) Estabelecimentos de saúde habilitados em apenas um Serviço de Reabilitação; c) Serviços credenciados em reabilitação na 

rede local.
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Reabilitação no contexto da COVID-19

O processo de habilitação e reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, 
talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais 
e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia e participação social em igualdade de 
condições e oportunidades com as demais pessoas (BRASIL, 2015).

Destaca-se que as estratégias de ações para reabilitação devem ser executadas a partir das necessi-
dades particulares de cada indivíduo, objetivando promover e garantir melhor adaptação, qualidade 
de vida, autonomia para o desempenho de atividades e habilidade de forma integral e independente. 

Os serviços de reabilitação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, em qualquer que seja a 
modalidade de reabilitação, devem garantir como oferta do cuidado integral e qualificado: 

	Acolhimento do usuário: por meio de escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores, é pos-
sível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessida-
des, ampliando a efetividade das práticas de saúde (BRASIL, 2013);

	Projeto Terapêutico Singular (PTS): plano que reúne metas, objetivos e estratégias de inter-
venção embasadas na prioridade do paciente. A duração estimada do tratamento, bem como 
a necessidade de articular o tratamento com outros serviços ou pontos de atenção à saúde, 
podem ser definidas nesta etapa. Deve estar em consonância com os domínios e componentes 
da funcionalidade (impedimentos, limitação de atividade e participação e barreiras). O dispo-
sitivo envolve:

	y Avaliação inicial: abrange a entrevista, revisão do histórico médico, observação e 
análise do caso

	y Diagnóstico: avaliação de funcionalidade com base em instrumento de avaliação e 
critério de classificação do grau de funcionalidade (leve, moderado e grave)

	y Atendimento especializado em reabilitação/habilitação

	y Transferência de cuidado: pactuações multiprofissionais articuladas entre os pon-
tos de atenção, com a garantia de coordenação e continuidade do cuidado

	y Orientações aos cuidadores e apoio às famílias: educação e orientação aos cuida-
dores para aspectos específicos de adaptação do ambiente e rotina doméstica que 
possam ampliar a mobilidade, autonomia pessoal e familiar
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Fluxograma Norteador – Oferta do cuidado nos serviços da RCPD.
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Quadro: A Escala de Estado Funcional Pós-COVID-19 (PCFS) 

Graus da 
escala PCFS                               
estruturada

Descrição Seção da entrevista

0

Nenhuma limitação Funcional 

Sem sintomas, dor, depressão ou ansie-
dade

Checklist de Sintomas

1 

Limitações Funcionais Muito Leves 

Todas as tarefas/atividades diárias em 
casa ou no trabalho podem ser realiza-
das com a mesma intensidade, apesar 
de alguns sintomas, dor, depressão ou 
ansiedade. 

Checklist de Sintomas 

2 

Limitações Funcionais Leves 

Tarefas/atividades diárias em casa ou no 
trabalho podem ser realizadas em me-
nor intensidade ou são ocasionalmente 
evitadas devido aos sintomas, dor, de-
pressão ou ansiedade. 

Participação em papéis sociais usuais (todas as 
tarefas/atividades diárias são executadas de forma 
independente, mesmo que ocasionalmente seja 
necessário adaptar o tempo ou frequência de exe-
cução) 

3 

Limitações Funcionais Moderadas 

Tarefas/atividades diárias em casa ou no 
trabalho foram modificadas estrutural-
mente (reduzidas) devido aos sintomas, 
dor, depressão ou ansiedade. 

AVD Instrumentais; participação em papéis sociais 
usuais (incapacidade de executar certas tarefas/
atividades, que são assumidas por outras pessoas) 

4 

Limitações Funcionais Graves 

Necessário assistência para as Ativida-
des de Vida Diária (AVD), devido aos 
sintomas, dor, depressão ou ansiedade: 
requer atenção de cuidadores. 

Assistência constante; AVD Básicas; AVD Instru-
mentais; Participação em papéis sociais usuais 

Fonte: Instrutivo de Reabilitação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS (CGSPD/DAET/SAES/MS).
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Condutas assistenciais na síndrome pós COVID-19

As principais questões que os profissionais de reabilitação devem abordar são:
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