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COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E NUTRIÇÃO 

 

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

 

A Endocrinologia e Nutrição é uma especialidade essencialmente médica pelo que os cuidados a 

ter, no plano de retoma progressiva da atividade clínica presencial, são os preconizados para as 

especialidades médicas em geral, no momento atual e com o conhecimento disponível, e de 

acordo com as recomendações emanadas pela Direção Geral de Saúde, pelas instituições e 

pelos respetivos serviços. 

A direção do colégio de Endocrinologia e Nutrição realça que a especialidade diz respeito a 

patologias de elevada prevalência nos doentes afetados pela COVID-19 e que condicionam fator 

de risco para a gravidade da doença. São exemplo a diabetes mellitus, a obesidade e as suas 

comorbilidades/complicações como a hipertensão arterial, a doença cardiovascular e a doença 

renal crónica. Para além destas patologias altamente prevalentes há outras igualmente 

importantes, embora mais raras, em que é essencial o adequado seguimento dos doentes por 

elas afetados, como são exemplo as insuficiências hipofisárias, as insuficiências cortico-

suprarrenais e as doenças oncológicas do foro endócrino.  

Salienta-se a grande importância do suporte dos médicos endocrinologistas às pessoas com as 

patologias atrás mencionadas pelo que deve ser privilegiado o apoio a esta especialidade, 

nomeadamente no sentido de manter a facilitação das consultas de telemedicina que permitem a 

interação médico doente mais frequente, favorecendo um controlo mais apertado e 

simultaneamente evitando deslocações dos doentes. 

Assim, e sem prejuízo das normas emanadas em cada instituição, sugerem-se os seguintes 

pressupostos para a retoma progressiva da atividade clínica: 

1. Favorecimento da telemedicina e de consulta não presencial desde que se considere 

clinicamente adequado e em que tal atitude não condicione prejuízo para o doente; 

2. Realização dos meios complementares de diagnóstico, analíticos e imagem, na área de 

residência, sempre que tal for possível e adequado; 

3. Nas atividades que obrigam a presença do doente e que, por este motivo, foram proteladas 

devem ter prioridade:    

3.1. Consulta a doentes em que a consulta de telemedicina ou não presencial dificulte a 

qualidade da assistência médica; 

3.2. Consulta de pé diabético e os respetivos exames; 

3.3. Consulta de patologia endócrina da gravidez; 
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3.4. Consulta de patologia endócrina oncológica; 

3.5. Consulta de doentes em que o exame físico é indispensável;  

3.6. Ensino, parametrização e colocação de sistemas de perfusão contínua subcutânea de 

insulina, em casos selecionados; 

3.7. Ensino e início de monitorização intermitente e contínua da glicose, em casos 

selecionados; 

3.8. Estudos bioquímicos, exames e provas funcionais selecionados em função da urgência 

da situação; 

3.9. Procedimentos de administração de terapêuticas indispensáveis; 

4. No internamento, proceder a reconfiguração/revisão da lotação assegurando as condições 

de segurança dos doentes; 

5. Realização de ecografia e punção aspirativa da tiroide dando prioridade às situações 

consideradas mais urgentes. Na realização destes procedimentos a segurança para o 

doente e para o médico que as executa devem estar asseguradas, pelo que se aconselha o 

cumprimento da norma 007/2020 da DGS;  

6. As reuniões médicas ou ações de formação devem ser, de preferência, realizadas por 

videoconferência. Se forem absolutamente necessárias reuniões presenciais devem ser 

respeitadas as regras de distanciamento social adequadas; 

7. Poderá ser ponderado o desfasamento dos horários de trabalho de modo a otimizar a gestão 

dos espaços, dos equipamentos e dos recursos humanos; 

8. O agendamento e convocatória dos doentes deverá ser por hora de ato médico. Os serviços 

devem procurar identificar e adotar estratégias que garantam o cumprimento do horário de 

marcação o mais rigorosamente possível; 

9. Deve ser reforçada a higienização das instalações e equipamentos. 

 

Pela direção do colégio de Endocrinologia e Nutrição. 

Leonor Gomes 

(Presidente da direção do colégio de Endocrinologia e Nutrição) 

Coimbra, 06 de maio de 2020 

 

 

 


