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Colégio de Imuno-hemoterapia 

Restrição de Atividades nas Instituições de Saúde e Protecção Individual 

em contexto epidemiológico devido ao COVID-19 

 

Face à actual Pandemia Covid-19 e à luz do conhecimento actualmente disponível, vem a Direcção 
deste Colégio emitir as seguintes recomendações:  

De acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde para os laboratórios que 
manuseiam amostras biológicas de doentes com suspeita ou infeção confirmada por SARS Cov 2, estes 
devem conduzir a sua prática de acordo com o descrito na 3a edição do Manual de Biossegurança 
Laboratorial da Organização Mundial de Saúde.  

Os procedimentos laboratoriais, nomeadamente os realizados nos laboratórios de Imuno-
Hematologia transfusional, Trombose e hemóstase, imunoquímica ou biologia molecular com 
manipulação de amostras de sangue total mantêm o nível de biossegurança 2 já previamente 
estabelecido pela OMS. O mesmo se aplica aos laboratórios que realizam o processamento de sangue 
total dos dadores de sangue.  

Nesta fase de pandemia e com conhecimentos limitados sobre o comportamento do novo coronavírus 
é recomendado que todos os serviços de Imuno-hemoterapia cumpram estritamente o recomendado 
para o nível de segurança biológica 2, garantam o equipamento de proteção adequada dos 
profissionais, que devem tratar todas as amostras como potencialmente infectantes.  

Está a ser recomendada a desinfeção com álcool (70o) à chegada ao laboratório dos tubos referentes 
a doentes potencialmente infetados com SARS COV 2, o não uso de perfurantes no laboratório, o 
minimizar procedimentos que gerem gotículas ou aerossóis e evitar o transporte pelo sistema de 
vácuo.  

O risco de transmissão por transfusão por coronavirus é ainda apenas teórico e provavelmente 
mínimo, mas antecipando que a pandemia COVID-19 tem impacto na manutenção do stock de 
componentes disponíveis para transfusão, afetando negativamente a actividade transfusional, nas 
instituições hospitalares, devem os serviços de Imuno-hemoterapia cumprir o plano de contingência 
do IPST, IP COVID-19 e implementar medidas adequadas, dinâmicas e proporcionais para minimizar o 
impacto da pandemia no tratamento dos doentes, que necessitam de suporte transfusional.  

Devem garantir que os dadores são atendidos por profissionais que não estão em contacto com os 
doentes atendidos nos Serviços de Imuno-Hemoterapia e garantir também que as áreas assistenciais 
estão adequadamente separadas das dos doentes.  

Deve ser promovida a higienização das mãos à entrada e saída dos serviços, a auto- exclusão dos 
dadores que tenham risco potencial de Covid e a medição da temperatura de preferência com 
termómetro de contacto leve.  
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As áreas assistenciais devem ser adequadamente higienizadas com desinfeção de cadeirões entre 
dadores e os profissionais devem estar equipados com equipamentos de proteção individual. Dev ser 
feita a limpeza com solução de hipoclorito de sódio a 0,5% de mesa de trabalho, cadeiras, puxadores 
de portas etc, depois de cada dádiva.  

Neste período de pandemia deve ser reforçada a informação pós dádiva garantindo que o dador 
contacta o serviço se houver ocorrência infecciosa.  

Paralelamente devem assegurar o cumprimento estrito das normas de orientação clinica publicadas 
pela DGS sobre terapêutica transfusional e mais do que nunca manter um diálogo constante com os 
médicos prescritores, que devem ter conhecimento da diminuição do stock de componentes que , se 
crítico, pode implicar adiamento de algumas terapêuticas adiáveis, que necessitem de suporte 
transfusional. Recomenda-se que a comissão hospitalar de transfusão/Director do S. Imuno-
Hemoterapia enviem uma circular informativa a todos os Directores de Serviço hospitalares, ou pelo 
menos aos directores dos serviços mais consumidores, explicando os critérios restrictivos para 
transfusão.  

 

1 . Medicina Transfusional  

A Actividade da Medicina Transfusional deve ser restrita às situações clínicas estritamente 
necessárias. 
As boas práticas do PBM devem ser escrupulosamente seguidas.  

a) Preparação de transfusão para doente infectado pelo COVID-19  

Os médicos devem minimizar os testes laboratoriais ao indispensável, importando sensibilizar os 
Serviços prescritores para essa questão. Face a situação clínica do doente considerar a eventual 
compatibilização de concentrados eritrocitários para 3 dias.  

Os profissionais do Laboratório devem usar equipamento de proteção individual (EPI) de acordo 
com as orientações da DGS (Orientação 02/2020) para cuidados não invasivos (bata com abertura 
atrás -impermeável e descartável, luvas, proteção ocular e máscara);  

As bancadas de trabalho e todas as superfícies de contato utilizadas pelos profissionais devem ser 
sujeitas a procedimento de desinfeção de forma periódica ao longo do dia, devendo a frequência 
ser ajustada ao volume de amostras. As colheitas de material biológico devem ser realizadas em 
sistema fechado.  

O transporte - não deve ser utilizado sistemas de transporte em tubos de vácuo, salvo 
especificação de validação. Deverá ser efectuado em bolsa de plástico com fecho, individualizada.  

As amostras só deverão ser enviadas ao Serviço de Imunohemoterapia, após contacto telefónico 
prévio com o Serviço.  
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Os tubos de colheitas realizadas em “áreas Covid” deverão ser externamente desinfetados, no 
local da colheita, com solução de hipoclorito de sódio a 0,5% seguida de álcool a 70% - DGS 
002/2020 p6. e colocados em recipientes próprios, duplos antes de serem transportados para os 
laboratórios, devendo o recipiente externo sinalizar a área de origem e ter indicação “Covid-19”. 
Tratando-se a amostragem biológica de procedimento transversal a diversos serviços, este deve 
seguir as instruções e adaptação da Coordenação de Controlo de Infeção das diferentes 
Instituições, que devem assegurar o correto funcionamento do processo face às circunstâncias 
atuais de cada um  

Deve ser considerado que, independentemente da origem, uma amostra biológica pode ser 
sempre potencialmente infectante, pelo que o seu manuseamento deve ser realizado por 
profissionais com uso de Equipamento de Proteção Individual e em espaços confinados ao efeito 
e de preferência em câmaras de fluxo laminar com pressão negativa. 

Recomenda-se, que dentro dos laboratórios sejam definidos espaços para recepção, manipulação 
e conservação destas amostras biológicas. 

Pela possibilidade de se gerarem aerossóis durante a centrifugação, considerar abrir o tubo com 
gaze embebida em desinfectante .  

No final da preparação, deverá descontaminar as superfícies de trabalho com o desinfectante 
apropriado, conforme recomendação do fabricante. PM AMB.107 e PM AMB.104.  

Privilegiar o uso de equipamento de execução das técnicas, com despejo sem manipulação.  

 

b - Transfusão de componentes sanguíneos e/ ou hemoderivados  

Nos doentes COVID-19, será dispensada as metodologias de segurança transfusional acrescida/ 
GRICODE, por forma a reduzir a pressão assistencial sobre os serviços clínicos (avaliando o 
risco/benefício da sua utilização em doentes isolados, pontuais e bem identificados).  

O componente sanguíneo ou hemoderivado que entre no quarto do doente COVID- 19, mesmo 
que não utilizado, não poderá ser devolvido ao Serviço de Imunohemoterapia. A unidade deverá 
ser inutilizada (colocada no contentor com saco branco), e esta informação registada no processo 
clinico do doente e comunicada ao Serviço de Imuno-hemoterapia por telefone, de modo a que se 
efectue a retirada desse componente sanguíneo ou hemoderivado da ficha transfusional do 
doente.  

Todos os despejos deverão ser realizados no grupo de resíduos biológicos para incineração.  

Os procedimentos de limpeza a adoptar nas diferentes instalações devem seguir os definidos pela 
Comissão de Controlo e Infeção de cada instituição e devem ficar registados em cada Laboratório.  
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2 - Consulta Externa e Hospital de Dia  

Nenhum doente nunca deve ficar repentinamente sem o apoio do serviço que o segue, sem uma 
solução alternativa garantida. 

A aglomeração de pessoas constitui um dos riscos nesta pandemia e os serviços devem procurar 
soluções que minimizem os riscos de contágio, sem no entanto, deixar os doentes sem o apoio que 
necessitam.  

Devem ser acautelados os riscos de infecção nas diferentes fases da consulta e hospital de Dia, 
nomeadamente na colheita de amostra. 

Na consula externa:  

Só devem ser consultados presencialmente doentes urgentes, para os quais não exista alternativa 
mais segura. 

Os doentes hipocoagulados são doentes de risco. Assim, devem ser evitadas a presença prolongada 
dos doentes no hospital, os quais devem colher a amostra de sangue e ir para suas casas, onde serão 
contactados pelo médico via telefone e onde receberão a prescrição do anticoagulante por telefone 
ou mail.  

Os doentes seguidos em outras consultas devem seguir igualmente as orientaçoes específicas do cada 
hospital. 

Hospital de Dia:  

Tratamentos inadiáveis devem ser mantidos.  

Os profissionais devem utilizar EPI e devem ser acautelados os riscos de infecção em todas as fases 
dos tratamentos, nomeadamente manter um maior afastamento dos cadeirões ou camas dos doentes  

Deve ser efectuada a limpeza com solução de hipoclorito de sódio a 0,5% de mesa de trabalho, 
cadeiras, cadeirões puxadores de portas etc depois de cada consulta/tratamento.  

 

3- Trombose e Hemostase  

A avaliação da hemostase no doente com Covid-19 pode ser iniciada com contagem plaquetar, TP e 
TTP. No caso de alteração destes parâmetros ou se surgir sintomatologia hemorrágica ou trombótica 
proceder ao doseamento de fibrinogénio e do dímero D. Sendo conhecido que o dímero D está 
elevado na presença de trombos, na gestação, na insuficiência renal, na sepsis, em doenças 
inflamatórias, etc, e que tem alta sensibilidade, mas baixa especificidade deve ser analisado com a 
devida cautela, em conjunto com a avaliação da situação clínica.  
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4 - Transplantação de órgãos  

Esta actividade deve ser reduzida a situações de life-saving e protelados os demais transplantes, que 
possam aguardar a estabilização da situação com a consequente redução do risco inerente à 
pandemia.  

 

5- Serviços de Sangue  

Deve ser observado o Plano de Contingência elaborado pelo IPST, de onde se salienta a necessidade 
das observações dos procedimentos definidos para a selecção de Dadores. É recomendável que seja 
realizado o agendamento prévio dos dadores para a realização da colheita.  

 

6- Controlo da terapêutica anticoagulante na situação atual de pandemia COVID-19  

Face à pandemia COVID 19 é importante definir estratégias que permitam acautelar a exposição dos 
doentes sob anticoagulação crónica a situações de risco acrescido de infeção e ao mesmo tempo 
diminuir ao máximo a possibilidade de contaminação dos profissionais de saúde minimizando o 
contacto com doentes provenientes da comunidade.  

Os serviços de Imuno-Hemoterapia devem desenvolver procedimentos e protocolos que evitem ou 
reduzam a frequência das deslocações dos doentes às instituições hospitalares para controlo de 
anticoagulação durante os meses de pandemia.  

É importante que nos próximos 3 meses a abordagem do doente anticoagulado permita diminuir o 
número de consultas para controlo terapêutico mantendo o objetivo clínico de prevenir os eventos 
trombóticos e as complicações hemorrágicas.  

As recomendações sugeridas deverão ser sempre individualizadas, não se sobrepõem às boas práticas 
clínicas nem comprometem a segurança do doente. As opções podem implicar a utilização de 
medicamentos de custo mais elevado pelo que nesta fase de pandemia deveria ser equacionada uma 
maior comparticipação pelo SNS quer dos anticoagulantes orais diretos quer das heparinas de baixo 
peso molecular.  

Cada Serviço deve adaptar as recomendações às especificidades dos seus doentes e à organização das 
suas consultas. As patologias consideradas são aquelas que à luz das evidências científicas podem ser 
tratadas com recursos a Heparinas de Baixo Peso Molecular- HBPM ou anticoagulantes orais diretos- 
DOACs.  

As recomendações abrangem as seguintes situações:  

▪  Doentes com Fibrilação Auricular não valvular tratados com Anticoagulantes Orais Vitamina K 
dependentes-AVK, devem ser avaliados para suspensão dos AVK e caso não exista 
contraindicação devem iniciar anticoagulantes orais diretos não vit K dependentes- DOACs com 
posterior revisão aos 4-6 meses, quando a situação de alto risco para a mobilidade for 
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ultrapassada. Será desejável que o Serviço Nacional de Saúde permita o uso financiado do 
fármaco.  

▪  Doentes com Fibrilação Auricular de novo de etiologia não valvular devem iniciar anticoagulação 
com anticoagulantes orais diretos se sem contraindicações para esta terapêutica.  

▪  Doentes com Doença Tromboembólica Venosa- TEV tratados com fármacos AVK em que seja 
previsível a necessidade de controlos frequentes, quando não exista contraindicação deverão 
ser considerados preferencialmente para terapêutica com HBPM. Os DOACs devem ser 
considerados como segunda alternativa.  

▪  Doentes com eventos tromboembólicos de novo devem ser tratados com heparinas de baixo 
peso molecular. Em doentes estáveis e com poucas comorbilidades que não necessitem de 
vigilância apertada devida a instituição dos anticoagulantes diretos, estes podem ser 
considerados de acordo com as recomendações do tratamento do TEV.  

▪  O doente oncológico com doença oncológica ativa, deve ter uma abordagem individualizada 
considerando não só as possíveis complicações hemorrágicas devidas à própria doença ou ao 
tratamento mas ainda as interações com a terapêutica oncológica especifica: assim nestas 
situações será de recomendar a terapêutica com heparinas de baixo peso molecular.  

▪  No que se refere aos doentes com infeção COVID 19 internados e previamente anticoagulados, 
as decisões devem ser individualizadas mas na ausência de coagulopatia e de indicação formal 
de hipocoagulação as heparinas de baixo peso molecular devem ser privilegiadas evitando 
assim as interações dos anticoagulantes orais com os medicamentos antivíricos ou outros em 
utilização na infeção por SARS-COV-2.  

▪  Doentes com Síndrome antifosfolipideo, com válvulas cardíacas mecânicas, com insuficiência 
renal ou que necessitem de manter valores de INR diferentes do intervalo entre 2 e 3 não devem 
ser medicados com anticoagulantes orais diretos.  

Em termos de organização da consulta sugere-se:  

▪  Para os doentes que tenham de manter anticoagulantes dependentes da Vit K recomenda-se o 
controlo terapêuticos de INR seja espaçado o mais possível no tempo. Para os doentes com 
tempo em intervalo terapêutico > 60% , o controlo pode ser prolongado até às 8 a10 semanas.  

▪  Para a determinação do valor de INR, a punção digital deve ser privilegiada face a punção 
venosa uma vez que a primeira implica diminuição do tempo de permanência dos utentes nas 
instituições hospitalares.  

▪  Deve ser garantida a marcação da colheita, seja por punção venosa ou punção digital de modo 
a diminuir o número de doentes que se encontram ao mesmo tempo nos serviços facilitando o 
distanciamento social.  

▪ Os doentes que não necessitem de intervenção terapêutica imediata (como nas situações de 
hemorragia) podem ser encaminhados para o domicílio após determinação de INR e as 
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consultas para ajuste de dose devem ser realizadas de forma não presencial com contato 
telefónico no dia e envio do boletim terapêutico se possível via correio electrónico. Devem ser 
rapidamente identificados os doentes que têm de regressar à instituição e eventualmente os 
serviços podem considerar consultas presenciais aos doentes de longe. Para os serviços que 
usam a punção digital como método de determinação de INR é desejável que estabeleçam 
valores de INR que necessitam de consulta presencial.  

▪ Nas situações em que é possível o doente realizar controlo de INR na área de residência, os 
serviços devem disponibilizar-se para ajuste de dose e orientação  
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