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Colégio de Neurocirurgia 

COVID-19 – Orientações para os serviços de Neurocirurgia 

 

Tendo em conta a actual situac ̧ão de Pandemia Covid-19, com enormes exigeências de 

recursos humanos e capacidade instalada hospitalar, nomeadamente de cuidados 

intermédios/intensivos, o colégio da especialidade de Neurocirurgia recomenda as 

seguintes normas de actuac ̧ão, que devem ser integradas e coordenadas com as 

recomendac ̧ões oficiais das instituições de saúde em consonância com as directrizes da 

Direcção Geral de Saúde (DGS).  

 

A) Actividade que se recomenda que seja mantida em períodos de restrição:  

 

1. Serviço de Urgência:  

. Escalas de serviço de urgência externa e interna, em presenc ̧a física, 24h/dia  

. Escalas de apoio a hemorragia subaracnoideia aguda. 

. Actividade cirúrgica urgente deve manter-se de forma integral.  

 

2. Consulta externa:  

. Consulta de reavaliação pós-operatória. Se disponível, os serviços deverão 

accionar modalidades de tele-consulta. 

. Consulta externa para doentes referenciados pelo ALERT com patologia 

oncológica intracraniana ou raquidiana, patologia pediátrica urgente, patologia 

da coluna vertebral com défice neurológico, aneurismas e malformac ̧ões artério-

venosas.  

 

3. Actividade cirúrgica prioritária:  

. Cirurgia oncológica intracraniana de tumores malignos 

. Tumores benignos intracranianos sintomáticos, que se considerem prioritários  

. Patologia raquidiana com défice neurológico em progressão ou dor intratável  

. Craniossinostoses com necessidade de realização em tempo útil 

. Patologia não emergente diferida do serviço de urgência  
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As situac ̧ões específicas de carência de camas hospitalares ou indisponibilidade de 

profissionais, devido a quarentena obrigatória ou diagnósticos positivos Covid-19, devem 

ser articuladas com o Conselho de Administrac ̧ão do Hospital e Administrac ̧ão Regional de 

Saúde da região, por forma a assegurar a prestação de cuidados neurocirúrgicos urgentes 

da área de influência do respectivo hospital.  

 

 

B. Medidas de protecção individual  

Aplicam-se as recomendações gerais para os profissionais de saúde emitidas pela DGS.  
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