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Colégio de Imunoalergologia 

Restrição de Atividades nas Instituições de Saúde e Protecção 

Individual 

 

De acordo com o solicitado, vimos pela presente transmitir as recomendações da 

Direc ̧ão do Colégio da Especialidade de Imunoalergologia relativamente à Restrição 

de Atividades nas Instituições de Saúde e Protec ̧ão individual, tendo em conta a 

situac ̧ão de pandemia COVID-19:  

• Suspensão de todas as consultas presenciais e provas de provocação que não 

sejam prioritárias ou urgentes;  

• A Realizac ̧ão de consultas presenciais deve restringir-se exclusivamente a 

situac ̧ões imprescindíveis: Primeiras consultas muito prioritárias/prioritárias; 

Consulta de Atendimento Não Programada da Especialidade; 

• Realizac ̧ão de consultas não presenciais/telefónicas para todos os restantes 

doentes crónicos; 

• Manter a administração de imunoterapia em casos selecionados, 

nomeadamente a veneno de himenópteros, de acordo com o risco de vida face 

à alergia subjacente; 

• Manter a administração de Imunoglobulinas em doentes com imunodeficie ̂ncia; 

• Manter a administrac ̧ão de terape ̂uticas biológicas nos casos graves de asma, 

eczema atópico e urticária; 

• Manter os procedimentos de dessensibilizac ̧ão a fármacos emergentes para 

tratamento de situação aguda e grave do doente, sem alternativa farmacológica 

e sempre a critério do médico prescritor; 
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• Nos doentes sob dessensibilização/imunoterapia oral com alimentos, manter a 

dose tolerada e, adiar o incremento de doses, para evitar a possibilidade de 

reac ̧ões que possam motivar recurso a serviço de urge ̂ncia;  

• O equipamento de proteção individual dependerá dos locais e condic ̧ões de 

trabalho devendo, em cada momento, ser adequado ao risco de contágio.  

Em qualquer das situac ̧ões anteriormente descritas a decisão tem que ser ponderada 

pelo Médico e pelo Doente em função do risco e benefício, avaliado em cada 

momento. Entendemos, no entanto, que estas recomendac ̧ões estão condicionadas 

às instruc ̧ões hierárquicas dos Conselhos de Administrac ̧ão das respetivas Unidades 

de Saúde e a Ordens Superiores que venham a ser tomadas em função dos 

acontecimentos que se vierem a desenrolar. 
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