
Ministério da Saúde 
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde 

Departamento de Atenção Especializada e Temá�ca 
Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes 

  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 14/2021/CGSNT/DAET/SAES/MS                                        

Brasília, 11 de agosto de 2021.
  

Aos (as) Coordenadores (as) das Centrais Estaduais de Transplantes

  

Assunto: Diretrizes da Atenção Especializada no Contexto da Pandemia de COVID-19.

  

Senhores (as) Coordenadores (as),

  

1. A pandemia da Covid-19 trouxe uma nova realidade para o sistema de saúde mundial,
exigindo adaptações e muito esforço dos profissionais de saúde para o enfrentamento da doença e
con�nuidade da assistência à saúde. Para oferecer orientações técnicas sobre as melhores prá�cas
assistenciais, o Ministério elaborou e consolidou um manual com diretrizes para gestores e profissionais
com obje�vo de orientar fluxos, ações e serviços com foco na segurança e gerenciamento do risco
sanitário, no contexto da pandemia de COVID-19.

2. Neste sen�do, segue para conhecimento as "Diretrizes da Atenção Especializada no
Contexto da Pandemia de COVID-19" (0022147865). A publicação, produzida pelo Departamento de
Atenção Especializada e Temá�ca, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (DAET/SAES), traz
diretrizes sobre a realização de procedimentos hospitalares durante a pandemia, como cirurgias ele�vas;
atualizações para realização de transplante de órgãos e tecidos; telessaúde; cuidados às pessoas com
deficiência, e sangue e hemoderivados.

3. Considerando que os critérios para o processo de doação e transplantes de órgãos, tecidos
e células estão presentes nas diretrizes publicadas, informa-se que as Notas Técnicas CGSNT nº 25/2020,
nº 34/2020, nº 36/2020, nº 80/2020 e nº 25/2021, anteriormente publicadas, perdem o efeito a par�r da
nova publicação ora divulgada.

4. Por fim, solicita-se que seja dada ampla divulgação das diretrizes a todos os integrantes da
rede de doação e transplantes:  centros  e equipes transplantadoras, hospitais no�ficantes,
laboratórios, bancos de tecidos e demais profissionais de saúde envolvidos com o processo.

  

Atenciosamente,

 

PATRÍCIA FREIRE
Coordenadora-Geral do Sistema Nacional de Transplantes - Subs�tuta

CGSNT/DAET/SAES/MS

Documento assinado eletronicamente por Patrícia Gonçalves Freire dos Santos, Coordenador(a)-
Geral do Sistema Nacional de Transplantes subs�tuto(a), em 13/08/2021, às 13:29, conforme



horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0022148108 e o código CRC A69F1DB6.

Referência: Processo nº 25000.055664/2021-70 SEI nº 0022148108
 

Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes - CGSNT 
Esplanada dos Ministérios, Bloco G  - Bairro Zona Cívico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70058-900 

Site - saude.gov.br 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

