
O MUNDO MUDOU E A ABHH TAMBÉM - COM A SEGURANÇA DE TODOS 

OS ENVOLVIDOS 

Durante todo o processo do HEMO PLAY 2020, adaptado do formato presencial 

para uma experiência online exitosa em tempo recorde, a ABHH se preocupou 

com a segurança de todos a equipe que estaria envolvida.   

Ainda que o HEMO tenha sido online, ou seja, sem a presença do fiel público 

que acompanha o maior congresso da especialidade no Hemisfério Sul, uma 

equipe de cerca de 60 pessoas precisou estar junta em Campinas, no Royal 

Palm Plaza, para o trabalho técnico fosse executado com excelência.   

Para isso, a organização estabeleceu um protocolo que teve como objetivo 

principal garantir que todos trabalhassem em segurança e que retornassem para 

suas casas assim também. 

Mas como manter a segurança de mais de 50 pessoas trabalhando no mesmo 

espaço, por um período de 10 dias? 

Nossa primeira iniciativa foi avaliar se todos os envolvidos estavam com a saúde 

adequada e com teste de COVID negativo para iniciar o trabalho.  Este cuidado 

foi devido:   

1º não estar doente e trabalhando e  

2º não contaminar a equipe como um todo.   

Também houve o ponto de atenção de estarem convivendo com todos durante 

dez dias e avaliando diariamente se não havia nenhum envolvido apresentando 

qualquer tipo de sintoma que pudesse relacionar à COVID 19. Além disso, a 

ABHH tinha como objetivo principal também liberar a todos com toda a 

segurança para suas casas e famílias.   

Com todos estes itens, iniciou-se outra etapa de pesquisa:  

1º Escolha pelo teste a ser executado, uma vez que todo processo que envolve 

coleta de amostra de sangue gera o controle de segurança voltado à coleta.  

Como por exemplo, o profissional responsável pela coleta, o local para coleta, 

os equipamentos de proteção individual (EPI) necessário, análise do cenário e 

seus riscos voltados a possíveis reações durante e após a coleta da amostra.  



2º. Qual o laboratório a executar os exames e emitir um resultado de forma 

rápida e segura.  

3º. Custo de todo este processo. 

4º. E se houver algum envolvido que já tem o resultado de IgG positivo e já 

teve o COVID 19, o que fazer? 

5º. E se houver algum envolvido que se recuse a fazer? 

6º. E se houver algum envolvido com teste positivo? 

Mais uma vez, tivemos que pesquisar e estabelecer um protocolo de segurança 

para todos estes itens acima citados. 

1º Qual o teste a ser executado:  

Durante a pesquisa, verificou-se que os testes rápidos seriam para os casos que 

já houvesse a presença de algum sintoma e os testes para aqueles sem 

sintomas seriam todos com punção, seja ela venosa ou superfície palmar da 

falange distal (extremidade) dos dedos médios ou anular.  Com isso, tornaria-se 

inviável, uma vez que a ABHH procurava algo com maior segurança e prática e, 

claro, sem riscos para a coleta de amostra. 

2º. Qual o laboratório a executar os exames e emitir um resultado de forma 

rápida e segura: 

Em pesquisa quanto à eficiência e à eficácia do exame, a ABHH verificou que 

havia um teste de saliva no mercado. Tratava-se de um teste com especificidade 

>99% e sensibilidade 80%, custo comparado com o mercado, acessível e com 

resultado em até 24 horas. 

3º. Custo de todo este processo: 

O custo em relação aos demais era o mais acessível.  Também levou-se em 

consideração o nome do teste, se o mesmo estava validado, aprovado pela 

ANVISA e se o laboratório era seguro.  Foi avaliado o laboratório e seus 

certificados de qualidade e optou-se por ser o mais adequado para este objetivo. 

4º. E se houvesse algum envolvido que já tem o resultado de IgG positivo 

e já teve o COVID 19, o que fazer? 



Todos os envolvidos com resultado de teste positivo, seriam selecionados a 

executarem outro teste sorológico SARS-CoV-2   Eletroquimioluminescência 

com objetivo de avaliar Positividade e titulação de anticorpos. 

 

5º. E se houvesse algum envolvido que se recuse a fazer? 

Na recusa quanto ao exame, o profissional seria excluído do trabalho. 

6º. E se houvesse algum envolvido com teste positivo? 

Em casos positivos, o próximo passo seria avaliar os casos de teste positivo no 

primeiro momento e estabelecer que se o teste inicial fosse positivo o mesmo 

deveria ser isolado dos demais, encaminhado a um centro médico responsável 

por paciente com suspeita de COVID-19 - no caso em Campinas para o Hospital 

Ouro Verde e seu retorno à cidade de origem executado de forma imediata, no 

caso de estar liberado. 

Nos casos de algum sintoma durante o período o mesmo também seria isolado 

e ficaria em observação por 24 horas, no caso de algum sintoma relacionado, o 

mesmo seria encaminhado a um centro médico responsável por paciente com 

suspeita de COVID, no caso em Campinas para o Hospital Ouro Verde  e seu 

retorno á cidade de origem executada de forma imediata, no caso de estar 

liberado. 

Para os casos de teste positivo no final do evento, todos os envolvidos seriam 

informados e, no caso de necessidade, todos orientados quanto a teste posterior, 

isolamento e se sintomas presentes, deslocamento para algum hospital com 

atendimento de pacientes de COVID-19. 

Com todos os fluxos descritos iniciou-se o processo de padronização de 

protocolo de segurança, contratação da empresa para aquisição dos kits, 

treinamento dos envolvidos na coleta de exames e envio ao laboratório. 

Por motivo de segurança, todos os envolvidos no congresso também ficaram em 

quartos individuais. 

Protocolo elaborado e aprovado pelo presidente da ABHH, foi enviado a todos 

os envolvidos orientações quanto ao procedimento e treinamento dos 

responsáveis pelos fluxos. 



Iniciou-se o protocolo de segurança com elaboração de uma relação de todos os 

envolvidos.  Todos foram orientados quanto ao protocolo com uso de máscaras 

- exceto os profissionais que apareceriam no vídeo e excepcionalmente naquele 

momento respeitando distanciamento - assepsia com lavagem de mãos e uso 

de álcool gel, distanciamento social na medida do possível e, em caso de algum 

tipo de sintoma, sinalização para a organização do evento. 

Foram executadas as coletas de exames de todos os envolvidos com resultado 

negativo.   

Uma vez sinalizado que já havia exame positivo anterior, os mesmos foram 

encaminhados a um laboratório externo que ficou responsável pela coleta e 

execução dos testes sendo todos com resultado positivo e titulação de acordo. 

A inspeção quanto ao uso de máscara foi contínua e, conforme mencionado 

acima, eram apenas liberados do uso os casos de palestrantes, moderadores e 

convidados, como presidências do evento e da ABHH, Diretoria convidada 

durante o evento ao vivo.  Os demais profissionais, trabalharam sempre  com 

uso de máscara. 

Não houve compartilhamento de equipamentos e materiais de uso de trabalho. 

No último dia do evento, foram realizadas novas coletas de amostra de todos os 

colaboradores para a realização do congresso,  todos com resultado negativo. 

A minúcio com que a equipe da ABHH elaborou esse protocolo demonstra que 

o mesmo foi executado de forma segura e o objetivo atingido - proporcionar um 

ambiente de trabalho seguro em prol da realização do HEMO PLAY 2020. 

 

Em nome da Diretoria e equipe de organização, a ABHH reforça sua satisfação 

por saber que foi possível trabalhar de forma segura, eficiente e eficaz, 

conseguindo que 50 pessoas permanecessem juntas por dez dias, sem que 

houvesse quebras de protocolos e insegurança quanto à COVID-19.  Isso 

demostra que um trabalho bem executado com uma equipe sintonizada, traz 

bom resultado. 



O protocolo executado durante o HEMO PLAY 2020 assemelha-se ao executado 

pela NBA (National Basketball Association (em português, Associação Nacional 

de Basquete), a maior liga de basquete mundial. 

Por um motivo maior, tiveram que se isolar, estabelecer protocolo e conseguir 

seu objetivo com êxito e segurança de todos. 

Eles montaram “a bolha da NBA” e nós montamos “a gota da ABHH”.   


