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A pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, tem 
motivado uma alteração profunda da atividade da Cardiologia no Mundo e em Portugal, 
caracterizada pela interrupção da atividade eletiva por parte dos serviços seguindo as 
orientações emanadas pela DGS e um recurso reduzido por parte dos doentes à urgência ou a 
consultas não programadas no contexto de doença aguda ou de descompensações, por 
receio de contaminação em meio hospitalar. Este quadro pode justificar um aumento da 
mortalidade global verificado no país face ao período homólogo do ano transato. 

 
Passados cerca de 50 dias após o diagnóstico do 1º caso em Portugal, importa neste 
momento começar a equacionar as condições em que deverá ser normalizada a atividade nos 
serviços, incorporando algumas práticas, como consultas, consultoria e reuniões remotas que 
revelaram facilitadoras e eficazes para a prática clínica e mantendo cuidados adotados no 
decorrer da pandemia, como o distanciamento, uso equipamentos de proteção como 
máscaras, luvas e EPIs, necessários para minimizar a possibilidade de contágio nos 
profissionais de saúde e nos doentes. Deverá ser necessário fazer perdurar no tempo este 
tipo de cuidados durante um período de 1-2 anos, em que iremos viver com a COVID-19 ativa 
na comunidade, até estar disponibilizada a vacina ou descoberta a cura. 

 
 
 

Neste contexto, a Direção do Colégio de Cardiologia entende necessário afirmar os seguintes 
aspetos: 

 
- A Cardiologia Portuguesa é parte ativa no combate à pandemia disponibilizando 

recursos humanos e técnicos e mantendo em simultâneo um esforço na luta contra a 
Doença Cardiovascular, a principal causa de mortalidade do país, que continua a 
exigir uma resposta adequada, em tempo e qualidade, aos novos casos e às 
descompensações agudas de doentes em seguimento regular. 

 
- A Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a Associação Portuguesa de Intervenção 

Cardiovascular e a Associação Portuguesa de Arritmologia e Pacing, bem como 
Sociedades Científicas internacionais têm emitido várias recomendações de carácter 
técnico-científico. A Direção do Colégio, referencia no final deste texto as 
recomendações que subescreve e recomenda o seu cumprimento estrito às várias 
entidades de saúde envolvidas. 

 
- A suspensão da atividade eletiva de forma prolongada, e sem considerar de forma 

diferenciada o risco inerente a cada situação clínica, poderá colocar em risco um 
conjunto de doentes com patologia cardíaca de maior gravidade ou instabilidade. A 
gestão dos doentes cardíacos deve ser feita pelos Serviços de Cardiologia, ou num 
contexto multidisciplinar quando adequado, confrontando o risco inerente à 
patologia de base com o risco de infeção por SARS-CoV-2. 



- A atual prioridade de combater a pandemia implica o adiamento, pelo menos 
durante um mês, de consultas, exames complementares de diagnóstico e de 
procedimentos terapêuticos eletivos, mas é necessário começar desde já a 
perspetivar a atividade e o modo como esta vai ser desenvolvida enquanto a COVID- 
19 permanecer ativa. A Direção do Colégio recomenda, às várias instituições de 
saúde, efetuar o registo cuidado da atividade adiada e estabelecer um plano de ação 
pós-COVID-19, que permita de forma rápida e eficaz recuperar a resposta à doença 
cardiovascular – a principal causa de morte no nosso país. 

 
- Existe muito por aprender e descobrir quanto às implicações cardíacas da COVID-19, 

desde a eficácia e segurança dos tratamentos que têm sido utilizados, às 
consequências para a população de doentes cardíacos, motivadas pela infeção e 
também pela reorganização do Sistema de Saúde. A Direção do Colégio recomenda à 
comunidade cardiológica que se mantenha disponível para promover e participar na 
investigação clínica, pertinente à realidade atual e ao futuro pós-COVID-19. 

 
- A segurança dos profissionais de saúde é um direito inquestionável. O equipamento 

de proteção individual adequado é uma condição necessária para a atividade médica 
e a sua ausência pode implicar a não prestação de cuidados necessários. 

 
- O contributo dos médicos do Internato de Formação Especializada em Cardiologia é 

importante para a atividade assistencial dos Serviços de Cardiologia. Cada interno 
deve manter a sua atividade de acordo com as competências adquiridas e com a 
orientação adequada. Essa atividade deverá ser contabilizada e valorizada em termos 
curriculares. Deve ser evitada a participação em procedimentos com risco acrescido 
de infecção por SARS-CoV-2, se realizados apenas por motivos curriculares. 

 
 
 
A Cardiologia manter-se-á onde sempre esteve, na vanguarda do tratamento da doença 
cardiovascular e da valorização da Medicina Portuguesa, comprometida e empenhada na 
prestação dos cuidados de saúde de elevada qualidade à comunidade em que se insere, 
apoiando e defendendo os doentes, foco primordial da sua atividade. 
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