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Colégio da subespecialidade de Oncologia Pediátrica 

Retoma da atividade clínica não relacionada com o SARS-CoV2 

 
 

 Durante o período de Estado de Emergência os quatro Centros Oncológicos responsáveis pelo 

tratamento de toda a patologia oncológica pediátrica nacional implementaram medidas de 

reorganização assistencial no sentido de manter os standards de cuidados para diagnóstico, 

tratamento e cuidados de suporte.  

 

O plano prévio na fase de confinamento contemplou a atividade a manter, que no caso específico de 

Oncologia Pediátrica foi abrangente.  

 

Durante o período de desconfinamento as orientações do Colégio de Oncologia Pediátrica serão:  

 

A – Continuidade da ATIVIDADE ASSISTENCIAL  

1- Admissão de Novos Doentes com suspeita de doença neoplásica Realização de toda a 

investigação etiológica necessária através dos meios complementares de diagnóstico e 

administração de terapêutica dirigida ao diagnóstico, em regime de internamento ou 

consulta.  

2- Doentes sob tratamento anti-neoplásico  

Atendimento integral de todos os doentes, em internamento ou hospital de dia, assim 

como manutenção de todos os exames auxiliares de diagnóstico necessários para 

decisões de tratamento. As consultas externas, sempre que possível, continuarão a ser 

efetuadas através de consulta presencial.  

 

3- Doentes fora de tratamento anti-neoplásico  

Avaliação doente a doente, de acordo com o seu prognóstico a curto prazo para decisão 

da forma de consulta e de acordo com a logística e dinâmica de cada instituição.  

Nos casos de suspeita clínica, laboratorial ou imagiológica de recidiva tumoral deverá ser 

mantida a realização de todos os exames, internamentos e consultas necessárias.  

4- Manutenção de Reuniões de Grupo Multidisciplinares para decisão e terapêutica.  
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5- Manutenção das Cirurgias de patologia oncológica.  

 

6- Manutenção do acesso ao Serviço de Urgência Oncológica.  

 

B – Continuidade de procedimentos IMPLEMENTADOS DURANTE O PERÍODO DE EMERGÊNCIA:  

 

1- Recurso a consultas não presenciais se possível, nomeadamente em doentes com 

suspensão terapêutica há mais de 2 anos.  

 

2- Reforço dos cuidados domiciliários.  

 
3- Retoma de toda a atividade da consulta externa mantendo as normas de distanciamento 

social e utilização de EPI.  

 
4- Manutenção de horários desfasados, teletrabalho parcial, e reuniões multidisciplinares 

com recurso a tecnologias de comunicação, dependendo das características de cada 

Unidade.  

 
5- Manutenção de circuitos distintos para doentes com suspeita de COVID.  

 
6- Manutenção e otimização dos circuitos definidos para o rastreio de doentes 

assintomáticos, em quimioterapia e radioterapia e antes de internamento, cirurgia, 

exames e procedimentos com necessidade de sedação.  

 
7- Rastreio do acompanhante do doente prévio ao internamento e de acordo com as normas 

em vigor em cada Hospital.  

 

C – RETOMA DE ATIVIDADE CLÍNICA (suspensa durante o Período de Emergência) – A ser revisto de 

acordo com a evolução da pandemia.  

Doentes fora de tratamento anti-neoplásico:  
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1. Remarcação das consultas presenciais previamente adiadas e manutenção das já 

marcadas de acordo com os protocolos de vigilância em uso por cada instituição e 

especificidade de cada caso.  

 

2. Remarcação de exames complementares adiados/cancelados durante o período de 

Emergência.  

 
 

Marta Pinto de Almeida 
Presidente da Direção do Colégio da Subespecialidade de Oncologia Pediátrica 

 

 

 

 

 


