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COMUNICADO DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E 

TERAPIA CELULAR (ABHH) 

 

A Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) tem seguido 

os mais rigorosos protocolos de segurança na prevenção da infecção pelo SARS-CoV-2, 

causador da COVID-19, em todas as suas atividades de caráter presencial. 

Com relação ao HEMO 2021 (HEMO PLAY), adotamos o seguinte protocolo:  

 

 Testagem para detecção de Antígeno do SARS-CoV-2, através de teste rápido em 

material de swab de nasofaringe, de todo o staff e equipe técnica, previamente ao início 

do HEMO e durante o evento; 

 Testagem para detecção de Antígeno do SARS-CoV-2, através de teste rápido em 

material de swab de nasofaringe, de todas as pessoas que comparecerem ao pavilhão 

do Congresso (Transamérica Expo Center), somente sendo permitida a entrada após 

a liberação do resultado NÃO REAGENTE do teste;   

 Aferição de temperatura antes da entrada no pavilhão do Congresso (Transamérica 

Expo Center); 

 Distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre as pessoas, dentro do pavilhão do 

Congresso (Transamérica Expo Center);  

 Uso, obrigatório, de máscara em tempo integral, pavilhão do Congresso (Transamérica 

Expo Center); 

 Disponibilização de dispensadores de álcool em gel, distribuídos pelo pavilhão do 

Congresso (Transamérica Expo Center); 

 

 

 



 

 

   FILIADA À 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR 
 

SEDE – Rua Doutor Diogo de Faria, 775 – 13º andar, Conj. 133 – Vila Clementino – São Paulo-SP – BRASIL 04037 002 
PABX +55 11 2338-6764 | TEL +55 11 2369-7767 

  

Na data de hoje, 29 de outubro, um dos participantes do HEMO apresentou resultado positivo 

para a detecção de Antígeno do SARS-CoV-2, na testagem realizada previamente à entrada 

no pavilhão do Congresso, sendo imediatamente direcionado para atendimento externo. Essa 

pessoa recebeu todas as orientações médicas necessárias.  

A ABHH, imediatamente, identificou todas as pessoas que tiveram contato com esse 

participante, fornecendo as orientações médicas necessárias.    

 

Como medida preventiva de segurança, observando as diretrizes sanitárias do Estado de São 

Paulo, a diretoria da ABHH informa que o Jantar com a Presidente do HEMO 2021, previsto 

para a noite de hoje, será adiado e reagendado em data oportuna. 

 

As atividades científicas do HEMO 2021 não sofrerão nenhuma alteração na sua 

programação. 

 

A saúde e a segurança de todas as pessoas envolvidas com os eventos da ABHH, como os 

participantes, palestrantes, patrocinadores, expositores e organizadores do HEMO 2021, são 

fundamentais para nós. 

 

São Paulo, 29 de outubro de 2021. 

 
 

 
Dante Langhi Jr 
Presidente da ABHH 

 

 

 

 


