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Colégio da especialidade de Imunoalergologia  

Retoma da atividade clínica não relacionada com o SARS-CoV2 

 
 
O atendimento presencial de doentes do foro imunoalergológico não emergente/urgente, será 
retomado de forma gradual e faseada para garantir o cumprimento estrito de todas normas de 
segurança necessárias à diminuição do risco de contágio.  
A permanência do doente nas instalações hospitalares/unidades de saúde deve ser minimizada ao 
tempo estritamente necessário à realização do(s) procedimento(s) agendado(s), recomendando-se 
garantir a marcação individualizada de hora. Deve ser considerado o tempo necessário à higienização 
das instalações e equipamentos, após observação de cada doente, o que acarreta o aumento no tempo 
médio da consulta padrão e no tempo atribuído aos procedimentos.  
Por outro lado, a necessidade de distanciamento social impõe uma nova gestão das instalações 
dedicadas ao tempo de espera e vigilância relacionado com as consultas e procedimentos. O local de 
observação do doente (Gabinete médico/Hospital de Dia deve conter apenas os instrumentos 
estritamente necessários à observação, aplicando-se o mesmo princípio aos procedimentos. O 
computador, telefone e material de secretária deverão preferencialmente situar-se numa área afastada 
ou isolada por barreira física (ex. acrílico). 
Para a realização de todas as atividades deverá ser utilizado equipamento de proteção individual 
adequado em cada momento ao risco de exposição e contágio e salvaguardando as premissas de 
higienização dos equipamentos e superfícies, de acordo com as normas da DGS em vigor. Assim, 
atendendo a que a grande maioria dos doentes prioritários de Imunoalergologia são do foro respiratório 
e necessitam de exame clínico e procedimentos a menos de um metro, deve ser garantido aos 
Profissionais de Saúde em contacto direto com doentes máscara cirúrgica/ respirador FFP2, protetor 
ocular, bata e luvas. A máscara cirúrgica para cada doente deverá estar sempre garantida. 
Assim, atendendo à presente evolução da pandemia e, tendo em conta a especificidade da 
Especialidade de Imunoalergologia recomenda-se:  

• Consultas:  

o Mantem-se a recomendação de realização de consultas não presenciais/telefónicas, 

sempre que possível. 

o Consultas presenciais: 

▪ Retomar de forma gradual, em número adequado às características da instituição 

e à capacidade de cada serviço quanto ao cumprimento das condições sanitárias 

de segurança; 

▪ Seleção do agendamento (primeiras/subsequentes) de acordo com critérios de 

prioridade clínica;  

▪ A entrada de um acompanhante deve ser restrita a situações excecionais 

(menores e doentes com limitação da capacidade de comunicação com o médico); 

• Testes cutâneos de alergia: 

o Reagendamento de acordo com critérios de prioridade clínica de cada doente e 

adequado às condições da instituição, que garantam a segurança sanitária. 

• Provas de provocação:  

o As provas de provocação que não sejam prioritárias ou urgentes devem manter-se, de 

momento, adiadas. 

• Administração de imunoterapia:  

o O reinício da imunoterapia anteriormente suspensa, por imposição da pandemia COVID-

19, deverá ser ajustado ao caso particular de cada doente; 

o O início de imunoterapia deve ser ponderado de acordo com o risco de vida face à alergia 

subjacente. 
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• Imunoterapia/ dessensibilização oral a alimentos: 

o Manter a dose tolerada e adiar o incremento de doses. 

• Provas de função respiratória: 

o Poderão ser efetuados exames considerados indispensáveis, designadamente os pré-

operatórios e urgentes para tomada de decisão clínica. São desaconselhadas, nesta fase, 

as provas de broncoprovocação.   

Tendo a COVID-19 originado situações diversas geograficamente e também entre hospitais na mesma 
região, estas recomendações deverão ser devidamente adaptadas ao caso particular de cada 
Instituição de Saúde.  
 
Estas recomendações serão reajustadas em função da evolução do surto de SARS- CoV-2. 
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