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RECOMENDAÇOES PARA A RETOMA DA ACTIVIDADE EM 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

 

Com o reinício da atividade clinica apos a fase de emergência da pandemia por COVID 19, sendo a 

Otorrinolaringologia uma das especialidades de maior risco de contágio dos seus doentes e profissionais, 

são emitidas algumas recomendações que a Direção do Colégio de Otorrinolaringologia quis que fossem o 

mais sucintas e objetivas possível, para orientação dos médicos que prestam cuidados a doentes da área 

otorrinolaringológica, e agora irão reiniciar a sua atividade. 

A -Consulta Externa 

.No âmbito da consulta externa recomenda-se a implementação sempre que possível da vídeo ou 

teleconsulta.  

Consulta Presencial 

.Consulta a realizar em gabinetes independentes arejados ou com renovação de ar não sendo 
recomendável a realização destas consultas em postos de consulta abertos, pelo potencial de 
aerossolização de partículas respiratórias;  

.As salas de espera devem permitir o espaçamento de segurança (2 metros) entre doentes  

.Médico equipado com farda descartável, luvas, protecção de calçado, óculos/viseira, mascara FFP2 ; 

.Doente equipado com luvas e mascara, a remover somente durante o exame físico; 

.Dispensadores de solução desinfetante, para os doentes que se apresentem sem luvas;  

.Sempre que possível, não permitir a presença de acompanhante (exceto doente com limitações ou 
crianças); 

. Colocação do lixo em recipiente e saco próprio para lixo tóxico 

. Tempo médio de consulta - 30 minutos permitindo a higienização cuidada do posto de observação após 
cada consulta; 

. Higienização no final de cada consulta com solução alcoólica ou clorídrica do posto de observação 
(Cadeira, Luz frontal, microscópio, teclado que deverá estar protegido por pelicula plástica removível no 
final do período da consulta, monitor do computador, rato etc.); 

. Posto de observação se possível sem exposição de papéis. Remoção de todos os equipamentos 
dispensáveis (mesas, cadeiras, etc.) os quadros anatómicos ou outros elementos de suporte à consulta 
devem ser em material lavável. 

Procedimentos Clínicos 

.Evitar a realização de laringoscopias diretas e indiretas; 
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.Evitar a utilização de sprays anestésicos na via aero digestiva superior e na região nasal; 

.Privilegiar as soluções de tetracaina ou lidocaína para a anestesia da mucosa nasal ou faringolaringea; 

.Realizar os exames endoscópicos de preferência em sala destinada para esse efeito; 

.Doente com luvas e mascara cirúrgica que deve manter durante a realização dos exames de 
nasofibrolaringoscopia , confecionando uma pequena botoeira na mascara para introdução do fibroscópio; 

.Remoção de todos os equipamentos dispensáveis na sala de endoscopias (mesas, cadeiras, papeis etc) 

.Protecção do equipamento de fibroscopia com manga plástica isoladora;  

.Nos estudos de videoendoscopia de deglutição os profissionais devem usar um EPI 3. 

.Higienização cuidada com solução alcoólica ou clorídrica da cadeira de observação e da torre de 
endoscopia apos a realização cada exame;  

B - Audiovestibulogia 

. Técnico equipado com farda descartável luvas mascara e óculos de proteção; 

. No exame audiométrico solicitar ao doente a resposta com elevação da mão (não utilizar o interruptor de 
resposta);  

. Desinfeção após cada exame dos auscultadores e do vibrador da mastoide ou utilização de protetores 
descartáveis; 

. Desinfeção do arejador das provas calóricas; 

.Doente sempre com mascara e luvas aquando da realização dos exames de audiovestibulogia; 

. Higienização das cabines audiométricas com solução alcoólica ou clorídrica apos a realização de cada 
exame; 

. Substituição / higienização com solução alcoólica apos cada exame do material dos óculos da VHIT que 
contacta com a face do doente. 

C - Doentes com ostomia respiratória 

. Em doentes traqueostomizados manter sempre o filtro colocado no decurso dos exames por fibroscopia 
nasofaringolaringea, com colocação adicional de mascara sobre a boca e o nariz, confeccionando uma 
pequena botoeira na mascara, para introdução do fibroscópio; 

. Nos procedimentos de mudança da cânula de traqueostomia, devera ser usada no doente, uma viseira 
mais comprida que as habitualmente usadas (30 a 40 cm), que proteja completamente a região do 
traqueostoma, permitindo ao médico a manipulação e visualização da cânula, e resguardando o ambiente 
da sala, da aerossolização de partículas respiratórias provocada por este procedimento.  

. Particularmente nos doentes COVID sujeitos a traqueostomia, recomendamos o protocolo para a sua 

descanulação em anexo, destinado também a profissionais doutras especialidades que assistam esses 

doentes.  
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D – Bloco Operatório  

. Em doentes COVID recomenda-se a não realização de procedimentos cirúrgicos de rotina;  

. Nestes doentes, só apos 2 testes negativos, 72 e 48h antes da cirurgia, se recomenda a realização de 
intervenções cirúrgicas não urgentes; 

. Realizar um inquérito telefónico ao doente no dia anterior à cirurgia, sobre: 

- Temperatura, se superior a 37º,5 nos últimos 14 dias reavaliar o doente; 

- Queixas respiratórias, digestivas, cansaço, mal - estar, disgueusia ou anosmia, recurso a urgências 
hospitalares, convívio com pessoas suspeitas ou antecedentes de infeção Covid-19. 

.Realizar sempre teste PCR do RNA do SARS-COV-2 até 48 horas antes da cirurgia, aconselhando-se o 
confinamento do doente no domicílio até a hora do internamento; 

.No caso das crianças, o acompanhante no internamento deverá, também realizar o teste. 

.Os adultos deverão realizar radiografia do tórax.  

.O consentimento informado, poderá incluir a informação da possibilidade da ocorrência de contágio do 
doente com o SARS-COV-2 em meio hospitalar. 

Na cirurgia de ORL, pela alta probabilidade de criação de aerossóis e a elevada carga viral na nasofaringe, 
aconselha-se o seguinte equipamento de proteção individual (EPI): 

1. Máscaras FFP2 ou FFP3 em toda a equipa; 

2. Dois pares de luvas; 

3. Bata impermeável; 

4. Cogula; 

5. Óculos ou viseira. 

6. Perneiras 

 

E -Serviço de Urgência 

. Implementar critérios de acesso ao SU de Otorrinolaringologia; 

. Seguir as regras de proteção e higienização do gabinete, já referidas no capitulo da consulta externa 

 

 
O Presidente da Direção do Colégio de Otorrinolaringologia 

 
Dr. Artur Condé 
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