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Exmo Senhor  
Dr Miguel Guimarães  
Digníssimo Presidente do Conselho Nacional 
Executivo da Ordem dos Médicos  
Av. Almirante Gago Coutinho, nº. 151  
1749-084 LISBOA 

 

N/Refª:   V/Refª:   Data:  

DCEA.CNE.Mar2020  ARO/S2020-8068cn/P7877cn          16/03/2020 
 

Assunto: Restrição de Actividades nas Instituições de Saúde e 
Protecção Individual 

	

Exmo Senhor Dr Miguel Guimarães, 

Na sequência do e-mail enviado por V. Excelência a 15 de Março, solicitando 
informação relacionado com o assunto supra, vem a Direcção do Colégio de 
Anestesiologia esclarecer: 

A) Restrição de Actividades nas Instituições de Saúde 

1. Devem ser adiadas todas as consultas externas de anestesia.  

2. Devem ser adiadas todas as intervenções cirúrgicas electivas com 
prioridade 1 e 2; devem ser realizadas todas as cirurgias com prioridade 4, 
sendo de ponderar, caso a caso, as cirurgias de prioridade 3; 

3. As cirurgias de prioridade 3 e 4 com previsibilidade dos doentes 
necessitarem de cuidados intensivos ou intermédios no pós-operatório, 
deverão ser ponderadas e concertadas com o Serviço de Medicina Intensiva; 

4. Os programas de rastreios devem ser suspensos, designadamente exames 
endoscópios, na área da gastrenterologia e pneumologia.   

B) Medidas de protecção individual  

1. Equipamentos de Protecção Individual (EPI), completos, sempre que na 
presença de doentes suspeitos de estarem infectados com COVID-19; 

2. Colocação de máscaras FFP1 (cirúrgicas) aos doentes com sinais e/ou 
sintomas de infecção respiratória; 

3. Recomenda-se a utilização de máscaras FFP1 por todos os profissionais em 
circulação nas áreas clinicas e de atendimento ao público; 

4. Em procedimentos de elevado risco de aerossolização, como entubação 
traqueal, traqueostomia, broncoscopia rígida, recomenda-se  a utilização de 
máscaras FFP2, com protecção ocular, para todas as situações (fase de  
mitigação);  

5. Deve ser anulado o fluxo de ar nas salas operatórias com pressão positiva, 
na impossibilidade de inverter este fluxo de ar para pressão negativa; 
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6. Deve estar prevista uma sala operatória destinada a intervenções cirúrgicas 
com prioridade 3 e 4, a doentes com elevada suspeita / confirmação, de 
infecção por COVID-19; 

7. Disponibilidade de recirculadores de ar ambiente equipados com filtros 
HEPA de alta eficiência (H13/H14) à cabeceira do doente, nas salas 
operatórias onde se operem doentes infectados de COVID-19, e colocação de 
filtros HEPA de alta eficiência no ramo expiratório e filtro habitual no ramo 
inspiratório do aparelho de anestesia; 

8. Disponibilidade de quartos de isolamento com pressão negativa, ou na sua 
ausência de recirculadores de ar ambiente equipados com filtros HEPA de 
alta eficiência (H13/H14), nos locais de internamento de doentes infectados 
com COVID-19. 

Anexa-se o folheto de recomendações básicas divulgado pela DCA aos 
Anestesiologistas portugueses, e enviado ao Sr Bastonário em 12/03/2020. 

Disponível para os esclarecimentos considerados necessários, subscrevo-me, 

Com amizade, 

 
Dr Paulo Lemos 
Presidente do Colégio de Especialidade de Anestesiologia 
E-mail: pauloferreiralemos@gmail.com  
Telemóvel: 962474506 
 
Anexo: 
Folheto – COVID-19, elaborado pela DCA em 12/03/2020 
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