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Em resposta à solicitação do Senhor Bastonário, a Direção do Colégio de Pediatria entende oportuno 
considerar algumas regras na definição de Atividades nas Instituições de Saúde e proteção individual em 
complementaridade com as medidas já em vigor, propostas pelas DGS e CNIM. A Direção do Colégio de 
Pediatria propõe, embora reconhecendo que algumas já estão implementadas em algumas instituições e 
que, no caso de estágios de internato houve emissão de 2 circulares por parte do CNIM: 
 
1. Sobre estágios de Internato: Na atual situação as atividades clínicas programadas estão praticamente 
suspensas, pelo que os estágios perdem boa parte do seu objetivo. Todavia os estágios em curso, devem 
concluir-se. O CNIM determinou hoje que sejam as DIM, em última análise a decidir onde devem manter-se 
os internos. A ausência duma regra nacional uniforme poderá levar a conflito de interesses entre as 
instituições com criação de focos de rutura assistencial (há escalas já elaboradas) que poderão conduzir a 
uma cascata de reações sucessivas. Só deveria existir UMA posição oficial sobre a colocação ou mobilidade 
de internos e que essa deve ser do CNIM. É a única maneira de não haver caos e decisões de oportunidade 
por todo o lado. Todavia, alguns estágios para necessidade de atender a doentes infetados, como poderá ser 
o caso de Serviços de Cuidados Intensivos Pediátricos poderão justificar regras específicas. No caso destes 
serviços poderá vir a justificar-se a criação de escalas específicas para atender a aumento das necessidades 
assistenciais.  
 
2. A concentração de pessoas é, só por si, um fator de risco. Por isso, deve ser reduzida ao mínimo 
indispensável, a presença de médicos nos serviços, atendendo ao cancelamento de atividades programadas, 
organizando-se escalas para atender às necessidades previsíveis e à convocatória de elementos adicionais 
quando necessário. Deve ser implementada disponibilidade de médicos com fatores de risco relacionados 
com a sua própria saúde ou outros, para teletrabalho utilizando acesso remoto aos processos clínicos, e 
linhas telefónicas de apoio aos doentes.  
 
3. Podem ser definidas escalas suplementares de apoio a atividades de enfermaria, nos horários de consulta 
suspensos. 
 
4. Em caso de necessidade absoluta, os médicos poderão ser integrados em contingentes destacáveis para 
outras instituições da região, se tal for indispensável. 
 
5. Tem havido emissão de normas de proteção individual que devem ser rigorosamente implementadas. 
 
6. Embora as crianças tenham sido, até agora, poupadas a quadros clínicos graves, são contagiadas e 
contagiosas, pelo que as normas de proteção e isolamento devem ser igualmente aplicadas a doentes 
pediátricos e às equipas de saúde que os atendem. 
 
7. A utilização de contacto telefónico a partir dos médicos encarregados de recolher história clínica dos casos 
suspeitos pode reduzir o tempo de contacto pessoal e rentabilizar as equipas médicas criando equipas que 
recolhem e registam informação em contacto com os pais e, em paralelo, equipas operacionais que observam 
os doentes e procedem a atos diagnósticos. 
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8. A criação de números de atendimento por parte dos serviços e farmácias hospitalares leva a uma rápida 
saturação da sua capacidade de atendimento e cria enorme frustração entre os utentes. Assim, parece mais 
proveitoso criar endereços de correio eletrónico destinados a fins específicos e organização de equipas de 
voluntários e profissionais em teletrabalho que vão respondendo em prazo aceitável a todas as dúvidas e 
informações dos utentes. Em caso de necessidade é possível a essas equipas de resposta iniciar o contacto 
telefónico com os utentes para informações específicas que o justifiquem. 
 
 
 
 

 
 
 

O Presidente do Colégio de Pediatria 

 
Dr. Jorge Amil Dias. 
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