
 

ATA DE REUNIÃO 

COMISSÃO INTRAHOSPITALAR DE HEMOTERAPIA 

Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT/HAA 
Alameda Contorno, Nº 3556 – Jardim Bela Vista. 

Goiânia - GO CEP: 74853-120 
Fone: (62)3201-3673 / (62)3201-3674 

 Data:  22.02.2016 

Local: Sala de aula - TI 

Participantes: Vanildes Rabelo de Almeida, Carolina Castro Pedrosa, Stefane Arruda 

Macedo, Leticia Mara C. Aires, Ariana Rocha Romão Godoi. 

Convidados: Eduardo Silva de Paiva, Thiago Salgado Moura. 

Próxima reunião:  

 

Decisões 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis foi realizada a reunião da 

Comissão Intra-hospitalar de Hemoterapia com os membros supracitados. Dra Letícia inicia reunião 

citando as comissões que serão auditadas na visita do IBES ao hospital. Dra Carolina relata que na 

ultima visita a Agência estava funcionando há pouco mais de três meses e que agora já existem 

dados de aproximadamente um ano. Diz que há indicadores de perfil de transfusões, que são 

realizados no HDT e com isso conseguiu identificar que, há pacientes recebendo plaquetas sem 

necessidade e que se torna importante a divulgação para os médicos dessa situação. Dra Carolina 

refere à preocupação com o aumento de casos de Dengue acrescido com o novo cenário da Zica, e 

se preocupa com estoque de sangue uma vez que o hemocentro não aceita doadores de sangue 

que tenham contato com a Zica nos últimos 3 meses. Quanto aos casos em que for necessário 

plasmaférese provavelmente serão encaminhados para o HUGOL sendo que o problema do HDT é 

o manejo da máquina, pois não são todos que estão capacitados. Dra Letícia relata que no seu 

entendimento, quando não for efetivo o uso da imunoglobulina o plasma não terá maior benefício, 

pois ao que tudo indica trata-se de uma doença imunológica. Dra Letícia solicita a Dra Carolina 

encaminhe aos médicos via CI um documento relatando o uso de plaquetas e Dra Ariana sugere 

que seja feita uma aula para os médicos sobre a dengue. Stefane sugere que sejam levantados os 

indicadores antes e depois da agência para divulgação e apresentação a ONA, que sejam 

considerados os processos que interferem na segurança do paciente. Dra Carolina refere que há um 

consenso entre os especialistas de Goiânia que a pior rede do Brasil é o HEMOGO e que a estrutura 

é deficiente e não atende as necessidades do estado e que a rede privada ainda é fornecedora para 

os hospitais. Fica definido que será ministrada a aula para os médicos no dia 15/03/2016 sobre a 

Dengue. Sem mais para o momento reunião deu-se por encerrada. 
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