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COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA 

Retoma da atividade clínica não relacionada com o SARS-CoV2 

 

Proposta de plano para retoma da actividade clínica do Serviço se Nefrologia 

 
O reinício da actividade de um serviço  Hospitalar deve obedecer a um plano geral integrado de toda a 
unidade de saúde.  Assim, deverá ser o CA respectivo a estabelecer os critérios de retoma de actividades 
específicas de acordo com as  singularidades e necessidades da unidade hospitalar em si e da comunidade 
onde ela se insere. 
 
Deverá cumprir e fazer cumprir as regras e normas emanadas  pela DGS relativamente ao distanciamento 
entre pessoas assim como a higiene dos lugares públicos e profilaxia dos contágios. 
Assumindo que tudo isto é feito – o que não é pouco – há  entre  os diferentes serviços de nefrologia enormes 
disparidades que levam a que aquilo que seja possível, e desejável, fazer-se num  não se aplique a um outro. 
 
Um serviço tem a sua consulta externa num pavilhão de consultas, enquanto que um outro tem-na na sua 
própria estrutura.  
 
Numa primeira abordagem colocaríamos como essencial e prioritário a abertura,  parcial ou plena, da 
Consulta Externa, com primeiras consultas acompanhadas por relatório clínico informativo e  reavaliação das 
marcações dessas  primeiras consultas. 
 
Reiniciar de imediato a Consulta de Acessos Vasculares, consequente e dinâmica, com retoma da actividade 
cirúrgica até agora suspensa. Considerar, se necessário,  conjugando a opinião da Nefrologia e Cirurgia 
Vascular, da necessidade de recorrer a serviços extra-hospitalares, de modo a recuperar as listas de espera 
que se formaram. De igual modo, recuperar a actividade da Diálise Peritoneal nomeadamente as consultas 
de seguimento e admissões ao programa de DP, com colocação de Cateteres intra Peritoneais.   
 
Protelar por mais algum tempo, início de julho 2020, as consultas de sub-especialidade (Rins poliquisticos, 
PAF, outras), mas mais precocemente, início de junho 2020, reiniciar as 2ª consultas de transplante (rever 
prioridades). Estas datas ficarão dependentes das necessidades encontradas nas estruturas físicas de cada um 
dos hospitais, as quais deverão ser assumidas e datadas para a sua resolução.  
Reiniciar a 1ª consulta de transplante após se verificar a exequibilidade das consultas externas no seu todo. 
Manter, para já, apenas o transplante renal de super-urgente. 
 
Retomar a actividade assistencial da especialidade, com internamentos electivos para estudo da patologia 
renal, nomeadamente Biópsias Renais. 
 
Actividade da sala de diálise, consulta interna (apoio nefrológico aos serviços) e  técnicas de apoio (inserção 
de cateteres endovenosos temporários e permanentes) reassumidas em pleno, assim o número de médicos 
alocados aos doentes Covid-19 o permita. 
 
Gostaria de chamar a atenção para um pequeno pormenor. Uma das maiores dificuldades para os doentes é 
conseguir entrar em contacto com o seu médico. Um número elevado destes contactos permitiria a solução 
de uma dúvida, uma opinião ou outro reparo. Queria deixar a ideia de ser fornecido um Telefone Móvel para 
cada especialidade, cujo número seria fornecido aos doentes desse serviço. Ainda entrega de folhetos a todos 
os doentes que se desloquem ao hospital com:  
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            -cuidados a ter para a não transmissão da doença 
            -cuidados a ter nas deslocações ao hospital/instituições de saúde 
            -forma de contacto com o serviço: mail/telemóvel. 
 
Por fim considerar a extensão do horário das consultas externas, para recuperação de  especialidades  com 
extensas listas de espera, ao sábado de manhã, com médicos voluntários e remuneração em horas 
extraordinárias. 

 
Lisboa 5:Maio.2020 
  
Direcção do Colégio de Nefrologia da OM 
Fernando Coelho das Neves – Presidente 
 

 

 

 

 

 

 


