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Secção de Subespecialidade de Cuidados Intensivos Pediátricos 

Restrição de Atividades nas Instituições de Saúde e Protecção Individual 

em contexto epidemiológico devido ao COVID-19 

 

Em resposta à solicitação sobre parecer das atividades a manter em período de restrição, 

medidas de proteção individual e outras que entendemos pertinentes, a Direção da Secção 

de Cuidados Intensivos Pediátricos subscreve as recomendações do Colégio de Pediatria 

e, face à sua especificidade, elaborou as seguintes considerações: 

 

1. Atividades a manter em período de restrição. Os cuidados à criança gravemente 

doente devem continuar a ser assegurados sem compromisso da sua qualidade. 

Devem ser suspensas as cirurgias eletivas, em particular, as que necessitam de 

internamento no pós-operatório em unidades de cuidados intensivos pediátricos.  

2. As unidades de cuidados intensivos pediátricos devem definir áreas e circuitos 

separados, de acordo com as suas características, para crianças gravemente 

doentes com COVID-19 e outros para as crianças sem COVID-19. Esta norma 

também se aplica na estabilização da criança gravemente doente nos serviços de 

urgência pediátricos e no transporte inter-hospitalar pediátrico. As crianças com 

COVID-19 devem estar de preferência em quartos de pressão negativa com adufa. 

Caso não haja esta possibilidade devem estar numa área em que seja assegurada 

a ventilação com capacidade de 6 a 12 renovações de ar por hora e de preferência 

com filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air). 

3. Na organização das equipas, recomendamos que exista uma equipa dedicada ao 

tratamento das crianças gravemente doentes com COVID-19, distinta da equipa 

que assegura os cuidados às outras crianças gravemente doentes sem COVID-19. 

4. As unidades de cuidados pediátricos devem estabelecer um plano de organização 

de trabalho que minimize a exposição das equipas, utilizando esquemas de rotação 

em que a presença na unidade seja alternada, de modo a reduzir ao mínimo o 
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número de elementos da equipa que permita assegurar o normal funcionamento 

da unidade. 

5. Deve ser assegurado o cumprimento rigoroso de todas as recomendações de 

prevenção e controlo da infeção, incluindo o uso de equipamento de proteção 

individual adequado (contacto, gotículas e aerossóis) na abordagem das crianças 

com suspeita ou COVID-19 confirmada. 

6. As unidades de cuidados intensivos pediátricos devem implementar as medidas de 

auto-monitorização previstas na norma da DGS - 13/2020 de 21 de março - 

Profissionais de Saúde com Exposição a SARS-CoV-2 (COVID-19). Dada a escassez 

de recursos humanos de cuidados intensivos pediátricos existentes em Portugal, 

recomendamos que o limiar para a realização do teste para pesquisa do SARS-CoV-

2 após exposição destes profissionais seja baixo. 

7. É aconselhado que cada hospital defina uma equipa para intubação, composta pelos 

elementos mais experientes na abordagem da via aérea, de preferência 

anestesistas, privilegiando o recurso a videolaringoscopia. É ainda recomendado 

que a mesma equipa e, se necessário, de forma sequencial coloque um cateter 

venoso central e um cateter arterial, para evitar a exposição de outros elementos.  

8. Se aplicável, recomenda-se a implementação de formas de comunicação à distância 

entre os familiares e a criança gravemente doente. 

9. Propõe-se que cada hospital possua uma linha de apoio psicológico e medidas 

preventivas face à maior probabilidade de Burnout. 
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