
 
 

Goiânia, 19 de março de 2020. 
 

Nota informativa do Conselho Executivo do HC-UFG/Ebserh à comunidade do Hospital das Clínicas da UFG nº 001/2020 
 

Considerando as fases de emergência em saúde pública em decorrência da COVID-19, o Hospital das Clínicas da UFG 
informa: 
 

As Atividades de ensino e pesquisa: 

1. Suspensão de todas atividades extracurriculares (cursos, simpósios, palestras, workshops); 

2. Suspensão de todas atividades teóricas em salas de aula e/ou auditórios do HC-UFG/Ebserh com exceção das 
capacitações internas autorizadas pela CCIRAS e GEP; 

3. Manutenção de reuniões de pequenos grupos (até cinco pessoas) para discussão de casos assistenciais; 

4. Suspensão das atividades práticas no âmbito do HC-UFG/Ebserh das disciplinas de graduação (1º ao 4º ano); 

5. Manutenção da permissão do internato curricular e dos demais estágios curriculares obrigatórios dos alunos dos 
cursos de saúde da UFG (5º e 6º ano); 

 

Quanto às atividades assistências: 

1. Entrada de funcionários, docentes e estudantes no HC-UFG ocorrerá apenas pela portaria do Pronto 
Socorro/SERUPE (1ª avenida) e portão E/Maternidade (5ª avenida); 

2. Entrada ÚNICA de pacientes ambulatoriais e acompanhantes pela portaria do CEROF (1ª avenida), após triagem.  

3. Manutenção das visitas, porém apenas para 1 (um) visitante por paciente e no período máximo de trinta 
minutos; 

4. Os acompanhantes e visitantes deverão estar em bom estado de saúde para poderem ingressar e permanecer no 
hospital; 

5. Nenhum profissional da saúde será dispensado, pois é necessário garantir a continuidade do cuidado. Casos 
descritos nas instruções normativas da UFG e Ebserh serão tratados individualmente. 

6. O Hospital das Clínicas, em acordo com a SMS/Goiânia, em reunião realizada em 18/03/2020, definiu que nos 
próximos 15 dias haverá: 

a. Suspensão de todas as consultas eletivas, excetuando-se as seguintes especialidades: 

i. Cardiologia/marca-passo; 

ii. Cardiologia/cirurgia cardíaca e cardiovascular; 

iii. Mastologia; 

iv. Oncologia clínica e cirúrgica; 

v. Pré-natal de baixo e alto risco e de adolescente; 

b. Suspensão de todas as cirurgias eletivas, excetuando-se as seguintes especialidades: 

i. Cirurgia cardíaca; 

ii. Cirurgia oncológica; 

c. Manutenção de todas as urgências. 
 

Medidas de Prevenção Geral: 

1. Mantenha ambientes ventilados, com janelas abertas; 

2. Tenha etiqueta respiratória: cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar com um lenço de papel e descarte-o logo 
em seguida; caso esteja sem um lenço de papel ao alcance, cubra a boca e nariz com o cotovelo. 

3. Evite tocar em superfícies desnecessariamente e higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel com 
frequência. 

4. Evite tocar olhos, nariz e boca. Caso necessário, higienize previamente as mãos; 

5. Evite contato físico com outras pessoas, mesmo que assintomáticas (aperto de mãos, abraços, beijos e 
compartilhamento de objetos); 

 

Este documento poderá ser revisto, caso necessário. Para maiores informações acesse o site do Ministério da Saúde: 
http://coronavirus.saude.gov.br/ 

Os protocolos do hospital referentes aos cuidados com o COVID-19 estão disponíveis no endereço: 
http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-ufg/seguranca-de-paciente 


