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Competência de Medicina do Sono 

Retoma da atividade clínica não relacionada com o SARS-CoV2 

 
Em função da evolução epidemiológica do surto pandémico de SARS-CoV-2 (COVID-19), a Direcção 
do Colégio de Competência em Medicina do Sono vem actualizar as anteriores recomendações no 
sentido da retoma da actividade clínica nesta área: 
 
1 –  O exercício da actividade da Medicina do Sono deve ser, sempre, integrada no contexto geral da 
instituição onde decorra, submetendo-se às regras aí aplicadas. 
 
2 - Mantendo-se a recomendação do recurso sempre que possível, ao contacto com doentes à 
distância, por telefone ou outros meios electrónicos (teleconsulta com vídeo, etc), afigura-se 
possível a retoma da actividade clínica em consulta presencial desde que: 
 

a) O local de realização das consultas assuma procedimentos de controlo de eventual 
contágio incluindo: 

a. rastreio por inquérito clinico-epidemiológico,  
b. controlo de temperatura,  
c. medidas de higienização dos utentes à entrada a quem deve ser disponibilizada 

máscara do tipo cirúrgico e botas descartáveis 
d. condições físicas do espaço (gabinetes, salas de espera) que permitam o 

afastamento social,  
e. gabinetes de consulta com ventilação (excluindo a utilização de ar 

condicionado),  
f. utilização de barreira física transparente (vidro ou acrílico) separando o médico 

do utente; 
 

b) A consulta presencial seja realizada sem acompanhante, excepto no caso das crianças ou 
se considerado como absolutamente necessário, caso em que o acompanhante deverá 
ser submetido às mesmas regras de acesso ao local e dispor dos mesmos meios de 
protecção; 
 

c) O agendamento de consultas presenciais seja feito com hora marcada, intervaladas por 
tempo suficiente para evitar aglomeração em sala de espera; 

 
 

d) Seja assegurado a higienização dos espaços de consulta e equipamentos no final de cada 
período de consulta; 
 

e) Seja assegurada a higienização da sala de espera. 
 
2 – Mantém-se a recomendação de privilegiar os estudos do sono feitos em ambulatório (Nível II ou 
Nível III) excepto, em situações ocasionais consideradas de urgência inadiável. Em qualquer dos 
casos é necessário assegurar: 
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a) Que o utente a submeter a exame cumpra as mesmas condições de acesso, descritas no 

ponto anterior; 
 

b) Protecção do técnico que realiza o exame com EPI que inclua: 
a. Máscara N95/PFF2 a substituir em cada 4-6 h de utilização 
b. Protecção ocular com viseira ou óculos 
c. Touca 
d. Botas descartáveis 
e. Luvas de nitrilo e bata descartável com mangas, a substituir ambas após cada 

exame 
 

c) No caso da utilização de equipamentos de uso domiciliário ou laboratorial garantir a sua 
não manipulação por um período de 72 h; 
 

d) Usar consumíveis descartáveis sempre que possível; assegurar a desinfecção do 
equipamento e sensores de acordo com as instruções do fabricante, garantindo que a 
desinfeção é eficaz contra vírus 

 
3 – Em caso de estudo laboratorial, fazer (se possível) após teste de COVID. O resultado, realizado 
nos 2 dias anteriores, deve ser negativo. 
 
4 - Não se recomendam estudos de aferição de ventilação por CPAP/BiPAP pelo perigo de 
aerosolização; 
 

a) Em caso de necessidade privilegiar o recurso à telemonitorização do suporte ventilatório 
 
5 – Envio do relatório do estudo ao doente por e-mail ou correio normal. 
 
6 – A descida da probabilidade de contaminação para um valor baixo é compatível com o reinício 
dos estudos de sono em laboratório, sendo selecionados os doentes com menor risco de contrair 
COVID-19. Devem ser mantidas as MESMAS regras de segurança. 
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