
 

 

 

 

 1 

 
COLÉGIO DE ENDOCRINOLOGIA E NUTRIÇÃO 

 
INFORMAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 

 
A. INFORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

A Endocrinologia e Nutrição é uma especialidade essencialmente médica pelo que os cuidados a ter 
são os preconizados para os profissionais médicos em geral. 
Ecografia da tiroide e/ou punção aspirativa da tiroide 
A especialidade tem um procedimento técnico, a ecografia e/ou a punção aspirativa da tiroide, que, 
neste contexto, é desaconselhada devido á impossibilidade de manter a distância mínima de 
segurança.  
Em situações urgentes em que estes procedimentos possam ser absolutamente necessários, como 
por exemplo condições clínicas com critérios clínicos de elevada suspeição, o doente deve ser 
portador de máscara cirúrgica e o profissional de saúde deve ter EPI adequado: bata (descartável, 
manga comprida e impermeável), máscara FFP1, óculos ou viseira, luvas e touca; a sala deverá ser 
sujeita a desinfeção entre os doentes. 
 

B. INFORMAÇÃO PARA OS DOENTES 

Na pandemia da COVID-19, os doentes com doenças endócrinas por terem, com frequência, doenças 

crónicas podem requerer, para além dos cuidados gerais semelhantes a toda a população que devem 

ser seguidos de uma forma ainda mais rigorosa, outros mais específicos. Assim recomenda-se: 

 

1. CONSULTA 
As consultas devem ser realizadas preferencialmente sem a presença do doente, através de contacto 

telefónico ou por e-mail.  Algumas consultas poderão ter que ser remarcadas de acordo com a 

situação clínica.  

Quando tal não for possível e dado o risco de algumas patologias do foro endócrino, devem estar 

disponíveis máscaras cirúrgicas (no caso de não existirem sintomas) para os profissionais e doentes, 

bem como desinfeção/lavagem das mãos antes do início e no final da consulta. 

 

As consultas de pé diabético só deverão ser presenciais em meio hospitalar em casos de ferida 

infetada, não estabilizada ou ferida isquémica, com o EPI adequado como para as punções aspirativas 

da tiroide; os restantes casos deverão ser tratados nos cuidados domiciliários ou no centro de saúde 

de proximidade. 

 

2. INTERNAMENTO 
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O internamento eletivo deve ser suspenso se a situação clínica assim o permitir. O internamento 

urgente mantém-se de acordo com o funcionamento de cada hospital. 

 

3. HOSPITAL DE DIA 
Nos casos em que não for possível o adiamento de sessões de hospital de dia, como por exemplo a 

administração de terapêuticas injetáveis ou a diabetes descompensada, devem ser adotadas as 

medidas de segurança para o doente e para o profissional, idênticas às da consulta.  

 

3. CUIDADOS ESPECIAIS 
Assegure-se que tem a medicação habitual de forma a evitar deslocações desnecessárias. 

Tente fazer pequenas sessões de exercício ligeiro pelo menos 3 vezes por semana. 

Evite ficar muito tempo sentado. 

Hidrate-se com regularidade. 

Apesar das limitações, evite refeições pré-cozinhadas ou alimentos processados, bebidas alcoólicas 

e/ou açucaradas. 

 

Diabetes mellitus: 

• Verifique com antecedência se tem tudo o que precisa: insulina ou medicação, tiras-teste para 

glicemia/cetonemia, sensores de monitorização da glicose, agulhas ou consumíveis para a bomba 

perfusora subcutânea de insulina; 

• Em caso de doença, aumentar as medições da glicemia e se necessário administrar insulina de 

correção; 

• Se dor abdominal, náuseas ou vómitos e glicemia elevada que não diminui apesar de 

administração de insulina, avaliar corpos cetónicos. Se superior a 1,5mmol/L deve contactar o 

serviço onde é habitualmente seguido ou a Linha SNS24 (808 24 24 24). 

• Nota: doentes com diabetes bem controlada têm um risco semelhante ao risco da restante 

população de desenvolver a infeção e complicações por COVID-19. Contudo, se 

inadequadamente controlados, podem ser mais suscetíveis ao risco de infeção, de doença mais 

grave e de complicações agudas. 

 

Obesidade  

• Se associada a síndrome de apneia obstrutiva do sono apresenta maior risco pela insuficiência 

ventilatória; 

• Se está a usar ventilação não invasiva, CPAP/BiPAP, não prescinda do seu uso;  

• Respeite as regras de alimentação e evite o consumo excessivo de alimentos; 

• Mantenha alguma atividade física evitando estar parado muito tempo seguido. 
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Doença de Addison ou se está medicado com hidrocortisona 

• Verifique se tem medicação a médio prazo; 

• Se febre, tosse ou astenia tem de duplicar ou triplicar a dose de hidrocortisona enquanto tiver os 

sintomas; 

• Se náuseas ou vómitos que impeçam a toma de hidrocortisona deve contactar a linha SNS24 ou 

dirigir-se a um serviço de saúde e apresentar o cartão de portador de doença de Addison e/ou 

referir que está medicado com hidrocortisona para que esta seja administrada por via intravenosa. 

 

Em caso de necessidade contacte o serviço onde é habitualmente seguido antes de se dirigir ao 
serviço ou, na sua impossibilidade, a linha SNS24. 
 
 
Profª. Doutora Leonor Gomes 
Presidente da Direcção do Colégio da Especialidade 
de Endocrinologia e Nutrição 
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