
 
   
   
   
  

 

INTERESSADA: Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do 
Amazonas - HEMOAM 
ASSUNTO: Orientações à Assistência, decorrentes da pandemia humana 
COVID-19. 

 

NOTA TÉCNICA N°.: 003/2020 – GAB/DP 

 

Após conhecimento desta Diretoria sobre a situação de urgência de Saúde, 

que originou o Decreto n.º 42.061 de 16 de março corrente, que dispõe sobre a decretação 

de situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, razão da 

disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), e instituiu o Comitê Intersetorial de 

Enfrentamento e Combate ao COVID-19, que determinou a adoção de medidas 

preliminares e temporárias a fim de evitar a circulação do vírus no território do Estado 

do Amazonas. 

Assim, como medida de urgência, esta Diretoria da Fundação Hospitalar de 

Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – HEMOAM se reuniu com o Grupo 

Estratégico da Pandemia COVID-19 da Fundação HEMOAM, para emitir a presente Nota 

Técnica, tendo em vista o que determina o supracitado Decreto Governamental, no que 

tange ao enfrentamento inicial da emergência de Saúde decorrente do Coronavírus. 

Após a análise do Decreto Governamental, esta Diretoria RESOLVE 

determinar, preliminarmente, à Área da Assistência da Fundação HEMOAM que 

tome as seguintes providências para atendimento do Estado do Amazonas: 

 

Ambulatório: 

1. O acesso à recepção será limitado; 

2. Os pacientes serão distribuídos nas 2 recepções de acordo com a idade. Os 

idosos e adultos ficarão na recepção 01, próxima ao setor de agendamento de 

consulta. As crianças e adolescentes ficarão na recepção 02, próxima ao setor 

de fisioterapia; 

3. O acesso aos consultórios das crianças e adolescentes se dará pela porta 

de acesso ao corredor localizado próximo ao setor da fisioterapia. Após a liberação 

da consulta e pela enfermagem, no caso de precisar de alguma orientação da 

enfermagem, este grupo sairá pela porta localizada ao final do corredor que dá 

acesso a recepção do Bloco E, próxima aos elevadores; 



 
   
   
   
  

 

4. A distribuição dos assentos das recepções obedecerá aos critérios de alternar 

a ocupação das cadeiras entre os pacientes, obedecendo o intervalo de 01 (um) 

metro, obedecendo as normas da Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde (MS); 

5. Será permitido um acompanhante para cada criança/ adolescente. No 

caso de estar com um segundo acompanhante, será solicitado que o mesmo 

aguarde na recepção externa; 

6. Não será permitida a permanência de pessoas que apresentarem sintomas de 

gripe na Recepção, sendo-lhes orientada sua ida para sua residência ou ainda a 

busca de tratamento em outra unidade de pronto atendimento; 

7. Pacientes que terminaram o tratamento para leucemia ou outra doença 

oncohematológica e que estão de alta da quimioterapia, terão o seu período de 

retorno prorrogado para em torno de 60 (sessenta) dias; 

8. Não será permitida a visita de representantes de medicamentos durante 

todo o período de transmissão do vírus COVID-19; 

9. Será providenciada a manutenção de álcool gel a 70% em todos os 

consultórios e recepção e em locais determinados pela Comissão de Controle 

de Infecção Hospitalar (CCIH)/Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE); 

10. Serão realizados vários treinamentos sobre medidas de Prevenção do 

coronavírus para os setores de diversos setores do Hemoam pela CCIH/NHE;  

11. Serão ministradas palestras diárias orientativas pela equipe de enfermagem, 

Serviço Social e CCIH/NHE nas recepções de pacientes acerca da prevenção do 

coronavírus; 

12. Equipe da Gerência Multidisciplinar - todos os pacientes da rotina serão 

transferidos para após 60 dias. O atendimento continuará sendo realizado 

somente para os casos de urgência. Os servidores desta área poderão ser 

liberados para trabalho em “home office”, a critério da necessidade do serviço. 

13. Serão suspensas as atividades educativas da classe hospitalar; 

14. Haverá controle na porta de acesso a Recepção por um profissional do 

Serviço de Arquivamento Médico e Estatístico (Same), um da enfermagem e de 

um agente de portaria da empresa terceirizada, para as devidas orientações. Estes 

profissionais deverão estar devidamente paramentados; 

15. Paciente que está aguardando na recepção externa, será chamado pelo 

profissional que está fazendo controle de entrada e saída da recepção; 



 
   
   
   
  

 

16. Será criado um espaço externo para Recepção dos Pacientes, isso para 

evitar aglomeração no salão de espera das consultas. Contudo, haverá empenho 

para reduzir o numero de pacientes para atendimento na Fundação HEMOAM, 

permanecendo somente aqueles extremamente necessários à avaliação in loco 

pelo médico (Same); 

17. Todos os familiares/ responsáveis dos pacientes em tratamento 

quimioterápico serão orientados para que se vacinem contra a gripe; 

18. Será feito limpeza das maçanetas das portas, cadeiras da recepção, dos 

consultórios, dos divãs da sala de procedimento e áreas a serem definidas pela 

CCIH/NHE com álcool a 70%, de preferência por spray; 

19. Distribuir o atendimento em dois grupos de horário de Atendimento sendo 

o da manhã, de 08 às 10 horas e 10 às 12 horas, a tarde de 14 à 16 horas e 16 às 18 

horas. Para os médicos hematologistas clínicos, Priorizar um dos horários aos 

idosos. Em caso de ambulatório com maior público de idosos, serão separados 

com um horário direcionado para o de maior faixa etária; 

20. O atendimento ambulatorial do médico hematologista deverá ser organizado de 

acordo a classificação do grupo de paciente: 

a. Grupo A: Pacientes Estáveis e que poderão aguardar 60 dias para sua 

consulta; 

b. Grupo B: Pacientes Estáveis, no entanto precisam da realização do exame 

laboratorial para avaliação, poderão ser atendidos de forma remota ou de 

forma presencial pelo responsável; 

c. Grupo C: Pacientes que deverão ter sua consulta somente de modo 

presencial; 

21. Para o Grupo A, O médico hematologista deverá avaliar seus pacientes 

agendados no período de 8 semanas que estão em acompanhamento no Hemoam 

que possa ter sua consulta postergada e encaminhar a proposta de agendamento 

ao Same para que seja procedida a efetivação do remarcação e comunicação ao 

paciente. Em caso de precisar liberar receita, o serviço social procederá a entrega 

ao responsável do paciente que virá buscá-la em data programada; 

22. No caso do Grupo B, após coleta do exame de laboratório, paciente irá para casa 

e ficará o responsável para orientação e levar a programação da medicação e 

medicação dispensada pela farmácia de acordo com a receita. Os exames deverão 



 
   
   
   
  

 

ser pré cadastrados no laboratório após a consulta médica.  Levará o agendamento 

da próxima consulta com data e hora;  

23. Grupo C, o paciente fará coleta de exames no dia da consulta ou previamente, 

aguardará consulta médica. Após consulta, pegará sua programação de medicação 

como quimioterapia, medicação na farmácia, agendamento da próxima consulta e 

seguirá para o pré cadastro de exames.  

24. Será orientado não trazer crianças para acompanhar as consultas; 

25. Só será permitido no máximo 01 (um) acompanhante por paciente, sendo 

maior de idade (preferencialmente com idade menor que 65 anos); 

26. Quando paciente for internar, deverá receber folder orientativo sobre como 

prevenir a COVID-19 anexado ao folder da internação; 

27. Para os MADIT’s, os pacientes deverão aguardar na recepção em cadeiras 

identificadas e separadas das demais da recepção, sendo liberado seu uso após o 

término dos procedimentos. Entrarão dois pacientes por vez, sob controle da 

equipe de enfermagem. Os adultos serão agendados para o último horário 

deixando as crianças para o primeiro horário por estarem em jejum para a 

anestesia e ter risco de apresentar hipoglicemia. 

 

Enfermarias 

1. Estão suspensas as visitas aos pacientes internados;  

2. Será verificada a temperatura com termômetro com infravermelho (quando 

adquirido) de todo paciente antes de entrar no elevador; 

3. Subirá uma pessoa por vez no elevador. As pessoas que forem ao primeiro 

andar serão convidadas a subir pelas escadas; 

4. Será disponibilizado álcool gel a 70% nas enfermarias, posto de enfermagem 

e locais definidos pela CCIH/NHE; 

5. Será disponibilizada máscara para os profissionais da saúde (equipe 

médica, de enfermagem, multidisciplinar), sendo liberada 01 (uma) máscara para 

cada 06 (seis) horas de trabalho; 

6. Serão realizadas palestras educativas nas enfermarias pela CCIH, Serviço 

Social de Paciente e Enfermagem e/ou outro profissional, sobre a prevenção do 

coronavírus, será intensificado a orientação quanto a importância da rotina de 

lavagem das mãos para toda a equipe; 



 
   
   
   
  

 

7. Higienização do celular da equipe e dos acompanhantes com álcool a 70% ou 

envolver em filme PVC, antes de entrar na área da enfermaria; 

8. Será intensificada a limpeza dos banheiros;  

9. Fixação de cartazes orientativos em lugares estratégicos; 

10. Distribuir folderes orientativos acerca da prevenção do coronavírus, que será 

anexado ao folder da internação e do ambulatório;  

11. Não será permitido a permanência na enfermaria de pessoas com febre e 

algum sintoma de gripe; 

12. Será feito limpeza das maçanetas das portas e áreas a serem definidas pela 

CCIH com álcool a 70%, de preferência por spray; 

13. Servidores que venham do plantão em outros hospitais, deverão tomar 

banho e trocar de roupa e sapato antes de entrar nas enfermarias. 

 

Laboratório 

28. Identificar as cadeiras de acordo com as normas da Vigilância em Saúde/ MS, 

com ocupação alternada das cadeiras, para que obedeça o espaço de 01 (um) 

metro entre as pessoas; 

29. Após a consulta, o paciente irá cadastrar o seu exame da próxima consulta, 

para que, no dia da coleta, já tenha o seu exame cadastrado e assim não precise 

entrar em fila de cadastro; 

30. Receber todos os pacientes em qualquer horário durante seu período de 

atividade para fazer o pré cadastro de exames, o que irá favorecer a 

diminuição de fluxo de pacientes pelo horário da coleta pela manhã;  

31. Idoso: deverá permanecer no espaço entre os blocos A e B, sentados nas cadeiras 

pré-identificadas, enquanto seu acompanhante comunica sua chegada a recepção 

do laboratório;  

32. A coleta de sangue do idoso será considerada como prioridade, devendo 

o mesmo dar entrada a sala de coleta de sangue para exames, pela porta de saída, 

para evitar o contato com os outros pacientes que estão aguardando na Recepção 

do laboratório.  

 

Presença de Caso Suspeito na Instituição 

1. Será reservada sala pela manhã e tarde (sala de procedimentos da clínica) e a 

noite (sala de reanimação – segundo andar) para isolamento do paciente com 



 
   
   
   
  

 

febre, dor em orofaringe e sinais de insuficiência respiratória (sintomas de 

Coronavírus); 

2. Elaborado kit de EPI’s adequados para atender paciente com suspeita de 

coronavírus, como macacão específico, máscara N95, protetor facial, etc.;  

3. Será elaborado um fluxograma de caso suspeito (DT);  

 

Outras medidas 

1. O fluxo no refeitório será modificado para evitar aglomerações (CCIH).  

2. Será verificada a temperatura com termômetro com infravermelho (após 

aquisição) todo paciente que adentrar a recepção do ambulatório, recepção do 

Bloco E, antes de subir para os andares, recepção do laboratório e recepção do 

doador, assim que estiver disponível;  

3. O Hemoam não está preparado para atender este tipo de infecção pelo novo 

coronavírus, portanto, o Hemoam não irá atender paciente e ou servidor 

com suspeita de infecção pelo COVId-19, todas as pessoas com FEBRE E 

pelo menos 01 (um) sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade 

para respirar, batimento das asas de nariz, entre outros), com ou sem 

histórico de contato próximo de caso suspeito ou confirmado em 

laboratório para o coronavírus nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais e sintomas deverão procurar uma Unidade Básica 

de Saúde (UBS), Serviço de Pronto Atendimento (SPA), Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) e Pronto-Socorro, de acordo com seu quadro clínico (Plano de 

Contingencia do Hemoam para Infecção Humana pelo novo Coronavírus – 

COVID – 19).  

 

Manaus, 24 de março de 2020. 

 

 

 

Maria do Perpétuo Socorro Sampaio Carvalho 

Diretora-Presidente 

 



 
   
   
   
  

 

 

 

 

 

Rodrigo de Souza Leitão 

Diretor Técnico 

 

 

 

 

Nelson Abrahim Fraiji 

Diretor Clínico 

 

 

 

Idenir de Araújo Rodrigues 

Diretora Administrativa e Financeira 

 

 

 

 

Cláudia Maria Moreno 

Núcleo Hospitalar de Epidemiologia 

 


