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Secção da Subespecialidade de Gastrenterologia Pediátrica 

Restrição de Atividades nas Instituições de Saúde e Protecção Individual 

 

1) Atividades a manter em período de restrição: 

a) Urgência: Apoio ao Serviço de Urgência, nomeadamente a nível de intervenção 

endoscópica de urgência, diagnóstica e terapêutica (hemorragia digestiva, ingestão e corpos 

estranhos, ingestão de cáusticos, disfagia aguda, etc) 

b) Ambulatório: Realização de consultas consideradas prioritárias, como por exemplo a 

Doença Inflamatória Intestinal, Síndrome do Intestino Curto, Doença Hepática Crónica 

Progressiva, Transplantados, Desnutrição Aguda 

c) Hospital de Dia: 

i) Infusão de medicamentos biológicos 

ii) Avaliação de doentes com suporte nutricional não estabilizado (ex: Sind Intestino Curto 

em fase de ajuste da alimentação parentérica) 

iii) Realização de endoscopias em casos selecionados ( ex: suspeita de doença celíaca com 

desnutrição, necessidade de escalonamento terapêutico na D. Inflamatória Intestinal, 

Suspeita de Esofagite Eosinofilica/Péptica com disfagia significativa) 

d) Internamento: Agudizações de doenças crónicas cuja orientação não dispense o 

internamento (ex: agudização severa de Doença Inflamatória Intestinal, Problemas 

relacionados com Cateter Venoso Central em doentes com Sind. Intestino Curto) 
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2) Medidas de protecção individual tendo em conta as várias atividades e especificidades 

de cada especialidade: 

a) Reforço das medidas de protecção individual recomendadas, tendo em conta a 

proximidade do médico com as secreções do doente, nomeadamente nos procedimentos 

endoscópicos. 

b) Cuidados acrescidos na manipulação do material após o seu uso, pelo pessoal auxiliar e de 

enfermagem. 

c) Tendo em conta a redução da actividade programada, sempre que possível as equipas em 

trabalho presencial deverão ser reduzidas ao mínimo indispensável, ficando os restantes 

elementos em teletrabalho ou trabalho sem contacto com os doentes, de modo a evitar que 

os recursos humanos fiquem infectados e/ou de quarentena simultaneamente. Assim 

pensamos poupar recursos para quando a situação atingir o seu pico. 
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