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Colégio de Cirurgia Cardiotorácica 

Restrição de Atividades nas Instituições de Saúde e Protecção Individual 

em contexto epidemiológico devido ao COVID-19 

 

Na sequência do pedido do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos ao Colégio de Cirurgia 

Cardiotorácica (CCT), foram efetuadas algumas diligências, promovida uma reflexão, e tiradas 

conclusões que se descrevem: 

(i) o Colégio CCT após inquérito informal aos serviços de CCT do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) concluiu que: 

1. A totalidade dos hospitais reduziu a atividade para cirurgias com caráter 

urgente/emergente.  

Tal, corresponde a uma redução de atividade que varia entre 50 e 80%. 

2. Dois dos hospitais da rede SNS: CHLC – Hospital Santa Marta e CHLO – Hospital Santa 

Cruz, foram “definidos” como hospitais “livres” de Covid19. Os restantes hospitais 

tratam doentes com e sem Covid19.  

3. Os hospitais do SNS por impossibilidades arquitetónicas e/ou logísticas não tem 

circuitos verdadeiramente independentes para os dois grupos de doentes. 

4. Estando o país em fase de mitigação da pandemia e assumindo que todos os doentes 

são potencialmente positivos para o Covid 19 até prova em contrário, não 

existe/existirá material de proteção individual para utilização regular.  

5. Os hospitais começam a implementar protocolos de treino na proteção individual. 
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6. Segundo recente publicação do Imperial College: “Impact of non-pharmaceutical 

interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand” - dia 16 do 

corrente mês, presume-se uma necessidade de 15-20 camas de UCI por 100.000 

habitantes. Em Portugal, seriam necessárias 1500 a 2000 camas de UCI. Com o 

alargamento recente da oferta, há um número máximo estimado em 1000-1200 

camas. 

7. A título de exemplo, o CHSJ está em nível 4/6 na utilização das zonas hospitalares 

passíveis de transformação em unidades COVID-19 (com capacidade de ventilação 

artificial). A CCT está no nível 6 (último nível). É previsível que as UCI adstritas aos 

serviços de CCT venham a ser requisitadas para os doentes COVID-19, não havendo 

alternativas estudadas. 

 

(ii) Paralelamente, foi observada uma redução significativa na referenciação de doentes para 

cuidados cardiovasculares. O número de enfartes agudos do miocárdio teve uma redução 

inicial de 20% (início da pandemia), aumentando para 40% na última semana. Verifica-se 

ainda que os doentes recorrem tardiamente aos SU/Vias verdes coronárias, fazendo com que 

as angioplastias coronárias primárias tenham piores resultados (maior mortalidade). Estes, 

relacionam-se muito provavelmente a um receio crescente (da população) em recorrer aos 

hospitais da rede SNS. 
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(iii) Assim e como conclusão/recomendação o Colégio de CCT considera fundamental a 

definição de hospitais “livres” de Covid, o alargamento da oferta pública com a 

incorporação de estruturas hospitalares atualmente de âmbito social ou privado, e a 

deslocação/centralização dos cuidados cardiovasculares nestes hospitais.  
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