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Coimbra, 16 de março de 2020 

 

Ex.mo Senhor 

Dr. Miguel Guimarães 

Presidente da Ordem dos Médicos 

 

Em resposta ao ofício ARO/S2020-8068cn/P7877cn, acerca da restrição de atividades 
nas instituições de saúde e proteção individual, em nome do Colégio de Medicina 
Interna: 

 

1. Durante o período de restrição a Medicina Interna irá manter toda a atividade 
assistencial inadiável que lhe compete, cancelando consultas que não sejam essenciais, 
ou substituindo-as por consultas não presenciais. Procura-se assim libertar os 
especialistas e internos da especialidade para tarefas relacionadas com a Covid-19, que 
incluem urgência, internamento e, nalguns casos, cuidados intensivos. Portanto, a 
Medicina Interna irá ter uma atividade acrescida em relação ao seu normal 
desempenho, apesar das restrições que irá fazer. 

 

2. Perante as atividades que a Medicina Interna já está a desempenhar, as medidas de 
proteção necessárias são as que constam das recomendações da Sociedade Portuguesa 
de Cuidados Intensivos para a abordagem da Covid-19, que subscrevemos e adaptamos: 

- Todos profissionais de saúde envolvidos na prestação de cuidados clínicos devem 
aplicar precauções universais, precauções de contato e precauções de gotículas. Estas 
incluem a utilização de equipamento de proteção individual específico, descartável (de 
uso único) e impermeável: bata, máscara cirúrgica, proteção ocular e luvas limpas.  

- Durante a prestação de cuidados clínicos potencialmente geradores de aerossóis (p.e. 
entubação, aspiração de secreções), ou contato prolongado (> 15 minutos) e/ou íntimo 
(p.e. colocação de cateter venoso central, manobras de reanimação cardiorrespiratória), 
recomenda-se a aplicação de precauções de via aérea. Estas incluem a utilização de 
equipamento de proteção individual específico, descartável (uso único) e impermeável: 
bata (com punhos que apertem ou com elásticos e que cubra até ao meio da perna ou 
tornozelo), touca, máscara FFP2/FFP3 (com adequado ajuste facial), proteção ocular 
(com proteção lateral), luvas (com punho acima do punho da bata), e proteção de 
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calçado (idealmente sapatos impermeáveis e de uso exclusivo nas áreas de isolamento 
ou, opcionalmente, coberturas de sapato impermeáveis). O fato de proteção integral 
(impermeável, com capuz incorporado e proteção de pescoço) será limitado a 
profissionais com treino e experiência prática na sua utilização.  

- Uma vez que a utilização de nebulizadores, ventilação mecânica não invasiva ou 
oxigénio de alto fluxo por cânulas nasais é potencialmente geradora de aerossóis, 
recomenda-se que na prestação de cuidados clínicos a estes doentes sejam igualmente 
aplicadas precauções de via aérea. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Armando de Carvalho 

Presidente do Colégio da Especialidade de Medicina Interna 

 


