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COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

PLANO DE RETOMA DA ATIVIDADE CLÍNICA NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 

 

Sobre o tema supra referenciado e de acordo com o ofício do Exº Bastonário de 30-04-2020 “é 
imprescindível retomar a atividade clínica não COVID-19, de forma faseada, acautelando a 
segurança de todos.” 

É solicitada a este Colégio “a elaboração das recomendações e/ou sugestões de orientação que, 
tendo em conta a especificidade de cada especialidade, devem ser observadas na retoma da 
atividade não relacionada com o SARS-COV-2.” 

Desde já, a Direção do Colégio de Doenças Infeciosas entende afirmar que concorda, sem 
reticências que “é imprescindível retomar a atividade clínica não COVID-19, de forma faseada, 
acautelando a segurança de todos.” 

Neste contexto, devem ser relembradas as diferentes formas de consulta aprovadas e praticadas 
no âmbito do SNS: consulta com agendamento, sem agendamento, consulta presencial, consulta 
sem a presença do utente, teleconsulta (presencial ou diferida). 

Compete aos Serviços o estudo e implementação de todas estas modalidades de consulta, de 
acordo com a patologia, o momento assistencial, as necessidades do utente (doente/sintomático, 
ou apenas renovação de receituário e/ou controlo de MCDT) e com as particularidades locais. 

Assume-se que qualquer consulta de carácter e referência exclusivamente intra-hospitalar, não 
teve interrupções. 

A consulta deve ser agendada com hora marcada (minutada). Deve ser fortemente encorajado o 
utente a cumprir este agendamento por forma a não criar situações de sobrelotação da área de 
espera. Deve determinar-se um número máximo de ocupantes, em simultâneo, da sala de 
espera, variável de acordo com as condições locais. 

Nesta fase, a presença de acompanhante será desaconselhada e apenas possível, em situações 
de necessidade absoluta - idosos, deficiência física, cognitiva, ou outra. 

De acordo com as boas práticas, deve estar assegurada a limpeza e desinfecção das áreas de 
atendimento, tanto administrativo como clínico, entre cada doente. 
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Relembrar o aforismo “todo o utente é potencial portador de um agente transmissível” e “todo o 
profissional é potencial portador de um agente transmissível”. 

De acordo com determinação da DGS, deve estar assegurada a utilização de máscara e a 
higienização das mãos, tanto pelo utente, como pelo profissional. Deverá ser disponibilizada 
máscara a quem a necessitar. 

A utilização de luvas dependerá do ato/observação praticada, bem como das determinações 
actualizadas, emanadas pela autoridade de saúde. 

Finalmente apelar ao reinício da actividade de ambulatório, com uma especial atenção à 
disponibilidade dos profissionais, tendo em conta o elevado e ainda actual dispêndio de tempo e 
energia decorrente da realidade Covid-19. 

Com os meus melhores cumprimentos 

António Vieira 
Presidente da Direcção do Colégio de Doenças Infecciosas 
 
 


