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Recomendações relativas a cirurgia em doentes oncológicos no contexto da 

pandemia por COVID-19 

1. No seguimento das recomendações emitidas pela Direção deste Colégio, a 16 de 

março de 2020, e seguindo as determinações anteriormente anunciadas, as 

intervenções cirúrgicas de rotina e não urgentes deverão ser canceladas e adiadas para 

data oportuna. Apenas deverão ser realizadas as cirurgias oncológicas em doentes 

sintomáticos e/ou cujo adiamento tenha impacto significativo no prognóstico. 

2. Deverá cada Instituição avaliar as indicações e prioridades cirúrgicas, a capacidade 

logística para a execução das cirurgias propostas no contexto atual de pandemia e a 

necessidade de prevenção da transmissão da doença. Estas decisões deverão ser 

tomadas pelos responsáveis das áreas envolvidas, garantindo a segurança dos doentes 

e dos profissionais. Deve ter-se em atenção que a infeção pós-operatória por COVID 19 

poderá agravar o prognóstico do doente. 

3. No que diz respeito à abordagem laparoscópica, a Direção do Colégio de Cirurgia Geral 

recomenda: 

a) A realização de testes para o COVID 19 a todos os doentes propostos para cirurgia 

sem prejuízo da urgência da sua realização; 

b) Se o doente for negativo para COVID 19 e não tenha história de contacto com 

doentes infetados, a abordagem laparoscópica ficará à consideração do Diretor do 

Serviço e/ou das equipas envolvidas; 

c) Caso não se verifique o referido na alínea anterior, a abordagem laparoscópica 

deverá ser preterida, devido ao risco de contaminação, por dispersão de gotículas 

de material orgânico potencialmente infetado, no caso de haver fuga de gás 

durante o procedimento e/ou no momento da descompressão da câmara de 

trabalho, abdominal ou outra. 

4. Mais uma vez se chama a atenção para a necessidade de utilização de equipamento de 

proteção individual (EPI) adequado e o cumprimento das recomendações divulgadas. 

5. Sugerimos a consulta dos seguintes artigos: 

“Guidance_for_Triage_of_Nonemergent_Surgical_Procedures” (American College of 

Surgeons) e “Minimally invasive surgery and the novel coronavirus outbreak: lessons 

learned in China and Italy” (Annals of Surgery). 
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