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Colégio de Especialidade de Radioncologia 

Retoma da atividade clínica não relacionada com o SARS-CoV2 

 

 
É solicitado ao Conselho Directivo do Colégio da Especialidade de Radioncologia recomendações 
e/ou sugestões de orientação a observar na retoma da actividade clínica não relacionada com o 
SARS-Co-2. 
É expresso nesse pedido “...o que determinou um período excecional, com manifesto impacto na 
redução da actividade, não relacionada com o surto, em todas as especialidades". 
 
A Radioncologia, pela especificidade da sua intervenção terapêutica, não teve repercussões 
imediatas na actividade clínica, como se de um bloco operatório ou de um agendamento de 
consultas se tratasse, radioterapia não é algo que se encerre e se reabra num determinado 
momento - muitos dos tratamentos de radioterapia têm mais de um mês de duração e não foram 
interrompidos excepto por razões clinicamente justificadas. 
 
A – Medidas já Preconizadas 
O CD de Radioncologia na retoma da actividade clínica não relacionada com a COVID-19 propõe 
manter a linha de orientação das medidas preconizadas no documento Contributos do Colégio de 
Radioncologia sobre a prática clínica sob a pandemia do SARS-CoV-2 no contexto da COVID-19, 
publicado no site da Ordem dos Médicos em 22/3/20: 
 
1) Realizar o rastreio clínico e laboratorial sistemático a todos os doentes com indicação      
                                                                                               
como o devido planeamento estratégico dos serviços; 
O Rastreio dos doentes com indicação para radioterapia ainda não é sistemático na totalidade dos 
serviços, e o dos profissionais, é praticamente inexistente. 
 
2) Devido a eventuais constrangimentos de pessoal, cancelar atividades não es              
                           -tratamento. Promover a não deslocação de doente não urgente e 
acompanhantes ao hospital. 
Estas medidas permitiram manter o acompanhamento dos doentes, recorrendo a soluções não 
presenciais, muitas delas a adotar mesmo pós pandemia, tal o sucesso, adesão e comodidade que 
representam para os doentes.  
 
3) Ter um plano de contingência que contemple qual aparelho seria utilizado por doentes portadores 
de COVID19, com acesso em separado e que permita a proteção dos demais doentes e da equipa, 
tendo em conta o tempo de descontaminação das salas no agendamento; 
Este plano deverá ser mantido, revisto e atualizado regularmente, passando a ser indispensável na 
boa prática em Radioncologia, pela previsível exposição futura a riscos biológicos desta ou de outra 
natureza, de maior ou menor gravidade. 
 
 4) A critério clínico, ponderar adiar tratamentos que possam ser adiáveis; 
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Este será o primeiro ponto a retomar, sempre de forma faseada, acautelando a segurança de todos e 
cumprindo as recomendações de teor clínico. 
 
         -                                                                                  
                                                           ; 
Muitos dos modelos adoptados apresentam isoefeito terapêutico e maior comodidade para os 
serviços e para os doentes. 
 
                                                        -                                        
                                                                                                 
                                                                       ); 
Neste aspecto particular, o impacto da pandemia não atingiu até ao momento, a dimensão trágica 
da realidade noutros países, mas merecem uma análise e monitorização muito atenta e particular da 
evolução da pandemia antes de retomar a normal e plena atividade dos serviços. 
 
                                                                                                   
                                                                          , por exemplo); 
Pelo bom desempenho que estas medidas cumpriram como auxiliar das actividades profissionais, 
serão modelos a manter e melhorar. 
 
                                                          , de                                   
                                                 -    - .  .                                   . 
                                          .    .                                         , e 
enquanto na sala de espe                                                                    
                    .                                                                     
                                                                                         
d             -        .                                                                          
                                         -        .  .                                            
                       .                                                                        . 
 .                                                               ...                                
da equipa covid-19. 
Estas mediadas de protecção individual são fundamentais e merecem um caracter ainda mais 
importante, numa fase que socialmente se prevê um abrandamento das medidas preventivas e de 
confinamento, correndo igualmente o risco de profissionalmente se entender por excessivas 
medidas que resultaram na minoração do impacto.  
 
 9) Caso um doente                          -                                             
                                                                                  ; 
A manter e reforçar com conhecimentos adquiridos dia a dia. 
 
10) Em caso de radioterapia em doent                                                             
                                                .                                            
sala; 
Estas medidas de tratamento de doentes COVID 19 merecem uma aprendizagem progressiva com os 
elementos cientificos disponiveis, sob as orientações definidas pelas entidades competentes 
(instituições, serviços e canais dedicados). 
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individual de t    .                                                                , promovendo 
o teletrabalho; 
Esta é uma medida da maior relevância pelo risco, e pela falta de controlo dos profissionais com 
testes, e ainda, pela impossibilidade de correcção imediata de erros, que poderão ser irreversíveis. 
 
                                                     -                                   
                                                           ; 
Manter para o futuro. 
 
13) Reduzir os locais de pr                                                   . 
Manter para o futuro. 
 
14)                                                       , concentrar os doentes com COVID19 em 
centros dedicados para tal pode optimizar recursos, expertise e diminuir a curva                   
                                    .                                                     
                                                                                        
                                          : 

1) neste período excepcional, para doentes que não sofram com o atraso no início dos 
tratamentos, radioterapia pode ser adiada; 

2) em caso de um paciente tenha diagnóstico de COVID-19 durante o curso da radioterapia, 
ponderar interromper o tratamento; 

3) caso haja uma perda de pessoal decorrente da infecção, colaborar com centros da região 
para manter os serviços mínimos. 

Indispensável manter a avaliação, monitorização e correcção sistemática das medidas propostas sob 
evidência de conhecimento que vão sendo difundidas cientificamente. 
Manter para o futuro. 
 
 
B – A importância dos Testes 
Reforça-se a recomendação que consideramos da maior importância, que consiste no          
                                              -CoV-2 antes de iniciar tratamentos a todos os 
doentes.  
                                                                                            
      -                                                                                          
cujo atraso pode implic                                                                           
                                do                                                         
                                                                                ente e iniciar 
posteriormente a 4 radioterapia ainda atempadamente. Considerar repetir a triagem durante os 
tratamentos e adoptar as medidas de acordo com cada caso. 
Esta medida já publicada como recomendação da DGS, deveria ser enfatizada, monitorizada e 
considerada OBRIGATÓRIA para a totalidade dos serviços. 
O rastreio dos doentes com indicação para radioterapia ainda não é sistemático na totalidade dos 
serviços e o dos profissionais é inexistente. 
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Com cerca de 43% de portadores assintomáticos, testar apenas os profissionais ou doentes 
sintomáticos, é manifestamente insuficiente, especialmente pelo elevado número de 
contactos/transmissões em meio hospitalar. Testar doentes assintomáticos é frequente na prática 
médica. Na área da cirurgia, por exemplo, realizam-se serologias de virus no pré-operatório e utiliza-
se EPI adequado (VIH, Hepatites etc), independentemente da sintomatologia do doente. No 
momento actual, o SARS-CoV-2 será apenas mais um vírus no painel de serologia pré-operatória. 
 
 
C – O Planeamento das Férias 
O despacho nº3300/2020 (DR, 2ª série Nº 52-B de 15 de Março de 2020) em vigor, restringiu as 
férias por tempo indeterminado. Com o actual calendário de retoma da actividade a partir de Junho, 
todas as férias restantes dos profissionais de saúde serão gozadas durante um número de meses 
menor que o habitual. Se a revogação do despacho em questão se atrasar, os planos de férias terão 
que funcionar com um número reduzido de profissionais no período em que é previsível uma maior 
afluência de doentes. 
 
 
D – A Formação no Internato Médico 
A retoma da actividade clínica não relacionada com o SARS-Co-2 é fundamental para o normal 
desenvolvimento da actividade formativa. Neste âmbito, é importante a retoma do calendário da 
avaliação final da 1ª época do internato médico do ano 2020. Conforme informação divulgada nos 
meios da comunicação social, o Ministério da Saúde terá já legislado nesse sentido, sendo 
importante garantir as condições em que esta prova se vai realizar. Parece igualmente conveniente 
que se retome a frequência dos estágios de caracter obrigatório nos diferentes Serviços 
hospitalares, evitando-se o risco da prorrogação do tempo de internato. 
 
 
Em Conclusão 
Da mesma maneira que a especificidade da especialidade implica um "delay" da repercussão das 
medidas na redução  assistencial, a sua retoma deverá ter também um faseamento próprio, 
específico e cauteloso, pelo facto do surto ainda não estar ultrapassado e as medidas a tomar ou 
suspender, que se nos afiguram com risco não quantificável pela comunidade científica,  não 
poderem ser corrigidas com igual celeridade. 
 
 
 
Margarida Roldão 
Presidente da Direcção do Colégio Radioncologia 
 
 
 
 

 

 

 


