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Subespecialidade de Cuidados Intensivos Pediátricos 

Retoma da atividade clínica não relacionada com o SARS-CoV2 

 

Em resposta à solicitação do senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel 

Guimarães, sobre parecer na retoma da atividade clínica não relacionada com o SARS-CoV2, 

a Direção da Secção de Cuidados Intensivos Pediátricos, face à sua especificidade, elaborou 

as seguintes recomendações: 

1. As cirurgias eletivas, em particular, as que necessitam de internamento no pós-

operatório em cuidados intensivos pediátricos devem ser retomadas de forma 

gradual. Os cuidados à criança gravemente doente devem continuar a ser assegurados 

sem compromisso da sua qualidade.  

 

2. Recomenda-se que as unidades de cuidados intensivos pediátricos mantenham áreas 

e circuitos separados, de acordo com as suas características, para as crianças 

gravemente doentes com COVID-19 e outros para as crianças sem COVID-19. Esta 

norma também se aplica na estabilização da criança gravemente doente nos serviços 

de urgência pediátricos e no transporte inter-hospitalar pediátrico.  

 

3. Na organização das equipas, recomendamos que se mantenha uma equipa dedicada 

ao tratamento das crianças gravemente doentes com COVID-19, distinta da equipa 

que assegura os cuidados às outras crianças gravemente doentes sem COVID-19.  

 
4. Mantém-se a necessidade de ser assegurado o cumprimento rigoroso de todas as 

recomendações de prevenção e controlo da infeção, incluindo o uso de equipamento 

de proteção individual adequado (contacto, gotículas e aerossóis) na abordagem das 

crianças com suspeita ou COVID-19 confirmada.  

 
5. Recomenda-se que todas as crianças admitidas em cuidados intensivos pediátricos e 

respetivos cuidadores, mesmo que assintomáticos, façam o rastreio do SARS CoV2, de 

preferência 24 a 48h antes de admissão nos casos eletivos e na admissão nos casos 

urgentes de forma a minimizar o contágio de outros doentes e profissionais de saúde. 

As admissões de caracter urgente não devem ser proteladas por ausência de rastreio 

do SARS CoV2 ou pelo seu resultado pendente. 
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