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Parecer sobre  

Restrição de Atividades nas Instituições de Saúde 
e Protecção Individual na área da Neonatologia 

 
Parecer  da  Comissão  Técnica  da  Secção  da  Subespecialidade  de  Neonatologia  do 
Colégio de Pediatria, elaborado a 16 de Março de 2020 

 

Em resposta à solicitação do Bastonário da Ordem dos Médicos, através do ofício 

ARO/S2020-8068cn/P7877cn, cumpre-nos emitir o seguinte parecer.  

A Neonatologia desenvolve actividades muito variadas, inseridas em equipas 

multiprofissionais e multidisciplinares; estas actividades estendem-se muito além das 

unidades neonatais, pelas salas de partos, enfermarias de internamento conjunto mãe-

filho, consultas externa e transporte de emergência neonatal e pediátrico, além da 

realização de exames complementares de diagnóstico a crianças não internadas nas 

unidades neonatais, consultoria externa e participação especializada em actividades 

clínicas, organizacionais e de auditoria das instituições onde se insere.  O risco de 

transmissão de agentes infecciosos difere nestes diferentes contextos, tal como é 

diversa a urgência ou a emergência da execução destas actividades. 

Esta Comissão Técnica considera que não é da sua competência especificar os meios 

de protecção individual adequados a cada uma das variadas condições com as quais 

nos devemos confrontar no contexto da actividade da Neonatologia; outros colégios 

estão certamente habilitados a fazê-lo com a competência que se lhes reconhece. 

Na tabela anexa, são discriminadas as principais actividades desenvolvidas na 

Neonatologia, especificando os objectivos da actividade, o risco estimado de 

transmissão de agentes infecciosos e as recomendações das actividades a manter, 

restringir, modificar ou suspender. 
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Esta Comissão Técnica reconhece a possibilidade de não haver total concordância de 

termos e de formulações com as recomendações que o Colégio de Pediatria ou o 

Colégio de Ginecologia e Obstetrícia possam emanar, pois não foi possível, no curto 

espaço de tempo disponível, coordenar pareceres. Acreditamos, no entanto, não haver 

discrepâncias substanciais. 

Se for considerado necessário e, atendendo à evolução da pandemia de COVID19, 

estamos disponíveis para actualizar e especificar as recomendações incluídas neste 

parecer. 

 

  Lisboa, 16 de Março de 2020 

 

 

 

 

 
Daniel Virella (Coordenador e Relator) 
 

Participantes: Ana Pita (38961), Daniel Virella (33107), Elisa Proença (34412), Fátima Negrão 
(21622), Patrícia Lapa (38509) 

Não participaram: Cristina Matos (27170), Gabriela Mimoso (29734), Henrique Soares (42230), 
Rosalina Barroso (30326)         

 



 
ORDEM DOS MÉDICOS 

SUBESPECIALIDADE DE NEONATOLOGIA 
 

3 
 

Restrição de Atividades nas Instituições de Saúde e Protecção Individual na área da Neonatologia. Parecer da Secção da Subespecialidade 
de Neonatologia 

Actividade Fundamentação da actividade Risco estimado Recomendação 
Assistência ao recém-nascido no 
parto 

1. Garantir reanimação avançada 
2. Observação especializada do recém-

nascido de risco 
3. Orientação diagnóstica e terapêutica 
4. Decisão de internamento 

Moderado: 
O recém-nascido não é 
transmissor mas a mãe 
pode sê-lo 

Manter as recomendações habituais de 
assistência pediátrica ao parto: 
- Prematuridade 
- Gestação múltipla 
- Sofrimento fetal 
- Parto distócico 
- Diagnóstico pré-natal de patologia 
Evitar contacto próximo com a 
parturiente de risco (de acordo com as 
recomendações vigentes) 

Assistência ao recém-nascido no 
internamento conjunto 

1. Rastreios clínicos obrigatórios 
2. Reavaliação do recém-nascido de risco 

intermédio 
3. Orientação diagnóstica e terapêutica 

Baixo: díades sem 
sintomas nem história de 
contacto. 
Moderado: 
O recém-nascido não é 
transmissor; a mãe 
assintomática que 
contactou com casos 
deve usar máscara e ser 
rastreada (de acordo 
com as recomendações 
vigentes);  a mãe 
portadora suspeita ou 
confirmada não deve 

1. Realizar os rastreios clínicos 
obrigatórios na mesa de observação 
e não junto da mãe  

2. Observação padrão do recém-nascido 
apenas para o primeiro exame e para 
a alta 

3. No caso de realização de exames 
complementares de diagnóstico, o 
pediatra deve comunicar 
pessoalmente à mãe a proposta de 
exame e o resultado positivo ou 
inconclusivo (o resultado normal 
pode ser comunicado pela 
enfermeira assistente); o pediatra 
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estar com o filho deve comunicar pessoalmente à mãe 
as propostas de orientação 
diagnóstica ou terapêutica em 
internamento ou ambulatório 

Assistência ao recém-nascido no 
internamento em unidade 
neonatal 

Prestação de cuidados diferenciados e 
execução de técnicas diagnósticas e 
terapêuticas específicas 

O risco parece ser baixo 
no recém-nascido 
assintomático. 
O risco é elevado no 
recém-nascido 
sintomático 

1. Neste contexto, não existem 
cuidados médicos mínimos, pelo que 
toda a actividade médica deve ser 
mantida, com os cuidados de 
protecção adequados à condição do 
recém-nascido e respeitando 
estritamente as normas de 
isolamento de contacto 
estabelecidas. 

2. Devem ser respeitados a desinfecção, 
a assepsia e o isolamento de 
contacto ao realizar exames 
(ecográficos ou outros) com 
dispositivos partilhados. 

3. O acesso e o contacto directo com 
pais sintomáticos ou com história de 
contacto devem ser desincentivados 
e restringidos. 

Execução na unidade neonatal de 
exames complementares de 
diagnóstico por elementos 
externos à unidade  

Diagnóstico, vigilância e monitorização 
terapêutica 

Controlável, inerente à 
realização por 
profissionais de outras 
áreas do hospital 

1. Deve ser restringido a casos para os 
quais o exame pode determinar 
intervenções necessárias e inadiáveis. 

2. Devem ser respeitados os cuidados 
de protecção adequados à condição. 
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Execução no exterior da unidade 
de exames complementares de 
diagnóstico a crianças internadas 
em unidade neonatal 

Diagnóstico, vigilância e monitorização 
terapêutica 

Controlável, inerente à 
circulação pelos espaços 
do hospital e ao acesso a 
instalações partilhadas 

3. Deve ser restringido a casos para os 
quais o exame pode determinar 
intervenções necessárias e inadiáveis. 

4. Devem ser adiados os exames de 
rotina, indicados pela idade (e.g., 
ressonância encefálica na grande 
prematuridade ao atingir idade 
corrigida de 40 semanas). 

Execução de exames 
complementares de diagnóstico da 
subespecialidade a crianças não 
internadas em unidade neonatal 

Apoio ao diagnóstico, vigilância e 
monitorização terapêutica 

Acrescido: realização de 
exames a crianças 
provenientes de ecologia 
microbiana diferente da 
unidade neonatal 

1. Deve ser restringido a casos para os 
quais o exame pode determinar 
intervenções necessárias e inadiáveis 
(e.g., pela neurocirurgia) e para o 
qual não é exequível ou desejável a 
realização de outra técnica 
diagnóstica. 

2. Devem ser respeitados os cuidados 
de protecção adequados à condição. 

Transporte de emergência 
neonatal e pediátrico 

1. Transporte de recém-nascidos, crianças e 
adolescentes em ambiente de cuidados 
intensivos para os locais adequados para o 
seu tratamento. 

2. Transporte entre instituições de recém-
nascidos, crianças e adolescentes, em 
ambiente de cuidados intensivos, para 
realização de exames e tratamentos 
imprescindíveis 

Moderado a elevado: 
exposição de 
profissionais e de 
crianças a ecologia 
microbiana diferente da 
unidade neonatal 

1. É desejável que os elementos 
pertencentes a unidades neonatais 
não transportem casos suspeitos de 
infecção por COVID19, especialmente 
não neonatais. 

2. É desejável que os partos de grávidas 
com suspeita ou confirmação de 
infecção por COVID19 ocorram nas 
instituições onde os recém-nascidos 
sejam acompanhados, evitando o seu 
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transporte. 
3. O transporte para realização de 

exames no exterior deve ser 
restringido a casos para os quais o 
exame pode determinar intervenções 
necessárias e inadiáveis. 

4. Devem ser garantidos e respeitados 
os cuidados de protecção adequados 
à condição. 

Consultadoria dos neonatologistas 
a outras áreas do hospital 

Apoio ao diagnóstico e intervenção 
terapêutica 

Acrescido, moderado a 
grave: contacto com 
crianças e profissionais 
com ecologia microbiana 
diferente da unidade 
neonatal 

1. Sempre que possível, deve ser feita 
consultadoria sem presença física. 

2. O apoio à reanimação neonatal ou de 
pequeno lactente tem que estar 
garantida. 

3. Se necessária a observação clínica da 
criança, não deve ser feita na 
unidade neonatal. 

4. Devem ser respeitados os cuidados 
de protecção adequados à condição. 

Consulta externa de neonatologia Apoio e vigilância de crianças com risco 
neurobiológico após alta da unidade neonatal 
ou do internamento conjunto 

Acrescido, moderado a 
grave: contacto com 
crianças e pais com 
ecologia microbiana 
diferente da unidade 
neonatal 

1. Sempre que possível, deve ser 
efectuada consulta não presencial, 
devidamente registada. 

2. Apenas deve ser realizada 
presencialmente quando 
imprescindível a observação clínica 
do recém-nascido e/ou o reforço da 
confiança ou das competências dos 
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pais. 
3. Deve ser feita previamente a triagem 

do risco dos pais/recém-nascidos 
4. O pedido de exames 

complementares de diagnóstico 
realizados noutros locais deve ser 
restrito ao essencialmente 
necessário. 

Consulta de diagnóstico pré-natal Apoio ao diagnóstico de risco fetal e 
informação ao casal 

Acrescido mas baixo: 
contacto com ecologia 
microbiana diferente da 
unidade neonatal 

1. A participação do neonatologista 
deve ser restrita ao esclarecimento 
do casal em situações de risco já 
identificado. 

2. Deve ser feita previamente a triagem 
do risco infeccioso do casal. 

Actividade de formação clínica e 
científica da unidade neonatal 

Formação e actualização clínica e científica Baixo Estas actividades, restritas à equipa da 
unidade neonatal devem ser mantidas 

Actividade de formação clínica e 
científica externa à unidade 
neonatal 

Formação e actualização clínica e científica Elevado Deve ser evitada a participação 
presencial e procuradas formas 
alternativas 

Ensaios e estudos clínicos Inovação e desenvolvimento dos cuidados 
neonatais 

Baixo 1. Os estudos clínicos a decorrer podem 
ser mantidos; deve-se ponderar 
protelar os que se iriam iniciar neste 
período. 

2. As visitas de acompanhamento por 
promotores externos de ensaios 
clínicos devem ser adiadas ou 
realizadas fora das instalações da 
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unidade neonatal. 
3. Novos projectos de investigação 

podem ser desenvolvidos desde que 
não impliquem a entrada nas 
instalações da unidade neonatal de 
indivíduos alheios. 

Comissões e grupos de trabalho da 
instituição, externos à unidade 
neonatal 

Desenvolvimento da melhoria organizacional 
da instituição 

Elevado Deve ser evitada a participação 
presencial e procuradas formas 
alternativas 

Actividade de auditoria Desenvolvimento da melhoria clínica e 
organizacional da instituição 

Variável 1. A execução de auditorias internas da 
unidade neonatal deve continuar nos 
moldes habituais 

2. Deve ser interrompida a participação 
em auditorias externas à unidade 
neonatal  
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