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1. Introdução 
A atual crise pandémica causada pelo vírus 
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 
Syndrom CoronaVirus type 2) decretada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) a 11 
de Março de 2020, teve origem na província 
de Wuhan, na China, em Dezembro de 2019. 
Os primeiros casos portugueses como 
COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019), 
foram reportados a 2 de Março e a primeira 
morte a 17 de Março. O Governo português 
decretou Estado de Emergência dois dias 
depois, a 19 de Março 2020, e a Direção 
Geral da Saúde (DGS) determinou o início da 
fase de mitigação, para controlo da doença, 
pela existência de transmissão comunitária, 
no dia 26 de Março de 2020. 


Esta pandemia caracterizada por um elevado 
risco de transmissibilidade da doença, com 
fácil contaminação entre a população 
humana, depressa se disseminou em 
Portugal, levando à necessidade de uma 
reconfiguração da logística nos hospitais do 
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Por esse motivo, decidiu a DCA desenvolver um 
inquérito que monitorizasse o contributo dos 
Anestesiologistas, do quadro dos Serviços de 
Anestesiologia dos Hospitais Públicos do SNS 

(incluindo os Hospitais das Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira, assim como os 

Hospitais das Forças Armadas de Lisboa e 
Porto), para o combate à presente Pandemia.
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Serviço Nacional de Saúde (SNS), que 
passaram a definir circuitos e áreas próprias 
para o diagnóstico e tratamento deste tipo de 
doentes.  Assim, por Despacho Ministerial, foi 
determinado a 16 de Março de 2020 que os 
órgãos dirigentes das entidades do SNS 
deviam, na medida do possível, com o 
objetivo de dar resposta aos doentes 
COVID-19, suspender a atividade assistencial 
não urgente que, pela sua natureza ou 
prioridade clínica, não implicasse risco de 
vida para os utentes, limitação do seu 
prognóstico e/ou limitação de acesso a 
tratamentos periódicos ou de vigilância. Mais 
tarde, a 28 de Março, a DGS anunciava 
estarmos perante a fase de mitigação da 
doença, com a necessidade de se fazer um 
rastreio alargado da população, fazendo o 
despiste sistemático para a presença do vírus 
S A R S - C o V- 2 a t o d o s o s c i d a d ã o s 
sintomáticos. 


A reconfiguração hospitalar com áreas e 
circuitos distintos (para doentes a aguardar 
pelo resultado do despiste para COVID-19, 
para doentes infectados pelo vírus SARS-
CoV-2 ou para doentes com testes negativos 
para o COVID-19) e a suspensão da atividade 
assistencia l não pr ior i tár ia, levou à 
reorganização dos Serviços de Anestesi-
ologia dada a versatilidade de funções e 
competências dos seus profissionais, 
nomeadamente nas áreas da Medicina de 
Emergência e Medicina Intensiva. Não foi 
surpreendente quando vários anestesiolo-
gistas foram mobilizados para reforçar 
equipas nas Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) ou mesmo para a criação de 

novas UCI, ou ainda na atribuição de funções 
na aérea da Emergência, que era antes parte 
do conteúdo funcional da Medicina Intensiva 
em muitos hospitais.


Por esse motivo, decidiu a DCA desenvolver 
um inquérito que monitorizasse o contributo 
dos Anestesiologistas, do quadro dos 
Serviços de Anestesiologia dos Hospitais 
Públicos do SNS (incluindo os Hospitais das 
Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira, assim como os Hospitais das 
Forças Armadas de Lisboa e Porto), para o 
combate à presente Pandemia. Verificou-se 
que seria muito importante que tal monito-
rização incluísse as múltiplas formas que 
esse contributo viesse a assumir, fosse no 
apoio às enfermarias, nas salas de 
emergência, na emergência interna, nos 
cuidados intensivos, ou noutras áreas 
alternativas.


2. Resultados 
No presente projeto, foram incluídas as 53 
Instituições Hospitalares com atividade 
cirúrgica, representando 47 no Continente, 3 
na Região Autónoma dos Açores (Hospital do 
Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, 
Hospital do Santo Espírito em Angra do 
Heroísmo e o Hospital da Horta), 1 na Região 
Autónoma da Madeira (Hospital Central Dr. 
Nélio Mendonça no Funchal) e 2 das Forças 
Armadas (os Polos de Lisboa e Porto). Das 
47 Instituições Hospitalares do Continente, 
16 são Hosp i t a i s , 23 são Cen t ros 
Hospitalares e 8 integram Unidades Locais 
de Saúde (Alto Minho, Matosinhos, Nordeste, 
Guarda, Castelo Branco, Norte Alentejano, 
Baixo Alentejo e Litoral Alentejano), sendo 
distribuídos geograficamente pelas Adminis-
trações Regionais de Saúde (ARS) do Norte 
(15), Centro (10), Lisboa e Vale do Tejo (16), 
Alentejo (4) e Algarve (2).
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No presente projecto, foram incluídas as 53 
Instituições Hospitalares com atividade cirúrgica, 
representando 47 no Continente, 4 nas Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira e 2 das 
Forças Armadas (os Polos de Lisboa e Porto). 
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2.1 Caracterização das 
Instituições Hospitalares 
Públicas 

As Inst i tuições objeto desta anál ise 
apresentaram enormes diferenças na sua 
dimensão, nas especialidades cirúrgicas 
envolvidas e na complexidade cirúrgica. 
Desde Centros Hospitalares altamente 
diferenciados com todas as valências 
cirúrgicas e múltiplas Unidades Hospitalares 
(como é o caso do Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Central - CHULC, que 
inclui o Hospital de São José; Hospital Curry 
Cabral, Hospital de Santo António dos 
Capuchos; Hospital de Santa Marta; Hospital 
de D. Estefânia e Maternidade Alfredo da 
Costa) até, no extremo oposto, a Hospitais 
especia l izados como o Inst i tuto de 
Oftalmologia Dr. Gama Pinto (IOGP) que 
apenas possui a especialidade de Oftalmo-
logia.


De notar que a capacidade instalada 
apresentada se reporta a Janeiro de 2020. 


No que respeita à caracterização da Medicina 
Intensiva, 42 Instituições (79,2%) têm 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI),com 
um total de 658 camas de nível III, sendo que 
39 (73,6%) estão dotadas de Unidades de 
Cuidados Intermédios com um total de 481 
camas de nível II, estando 124 destas últimas 
camas (25,8%) equipadas com ventilador.


Existem 622 salas operatór ias (385 
destinadas a cirurgia em regime de 
internamento, 146 para cirurgia em regime de 
ambulatório e 91 exclusivamente dedicadas 
ao serviço de urgência); 223 salas equipadas 

para procedimentos fora do bloco operatório 
sob apoio de Anestesiologia, 149 das quais 
equipadas com ventilador (66,8%), e 881 
camas em unidades de cuidados pós-
anestésicos (UPCA), 92 das quais equipadas 
com ventilador (10,4%).


Feito o balanço da logística da Medicina 
Intensiva, dos Blocos Operatórios e das 
Salas para procedimentos fora do bloco 
operatório, resulta a existência no país dum 
total de 1649 ventiladores nas Instalações 
Hospitalares Públicas do SNS, nas Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira, e no 
Ministério da Defesa (MD).


2.2 Caracterização dos 
Recursos Humanos em 
Anestesiologia 

2.2.1. Pertencentes aos Quadros dos 
Serviços de Anestesiologia dos 
Hospitais Públicos, independentemente 
do modelo de gestão 
Das 53 Instituições Hospitalares que fazem 
parte do SNS (incluindo neste estudo os dois 
hospitais das Forças Armadas, de Lisboa e 
Porto, e os quatro hospitais das Regiões 
Autónomas da Madeira e Açores) foram 
identificados como pertencentes aos quadros 
médicos dos Serviços de Anestesiologia, na 
semana de 13 a 19 de Abril de 2020, 1192 
Anestesiologistas (mais 2,9% que os identifi-
cados no Censos Anestesiologia em 2017). 


2.2.2. Anestesiologistas dos Hospitais 
Públicos não pertencentes aos Quadros 
dos Serviços de Anestesiologia, 
independentemente do modelo de 
gestão 
Para além dos 1192 Anestesiologistas 
anteriormente referidos, e pertencentes aos 
quadros médicos dos Serviços de Anestesio-
logia das Instituições Hospitalares Públicas 
analisadas, existem 67 Anestesiologistas 
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Feito o balanço (…) resulta a existência no país 
dum total de 1649 ventiladores nas Instalações 

Hospitalares Públicas do SNS, nas Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira, e no 

Ministério da Defesa (MD).
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(menos 9 do que os identificados no Censos 
Anestesiologia em 2017) autónomos dos 
Serviços de Anestesiologia, que pertencem 
sobretudo a Unidades de Cuidados 
Intensivos ou a Unidades de Dor Crónica. 


2.2.3. Internos de Formação Específica 
em Anestesiologia  
Das 27 Instituições Hospitalares Públicas que 
detêm idoneidade formativa em Anestesiolo-
gia, foram identificados 460 Internos de 
Formação Específica (IFE). A estes há a 
acrescentar os 6 IFE do Hospital da Luz, 
única Instituição privada do país com 
idoneidade formativa em Anestesiologia, mas 
que não fez parte deste inquérito. Dos 466 
IFE referidos, existem 60 que concluíram o 
Internato de Anestesiologia (IA) em Janeiro 
de 2020 e que se encontram a aguardar o 
Exame Final da Especialidade, entretanto 
adiado para Junho próximo.


2.3. Resultados da 
semana de 13 a 19 de 
Abril 

Na sequência do Despacho Ministerial de 16 
de Março de 2020, que indicava a 
necessidade, para dar resposta aos doentes 
COVID-19, da suspensão da atividade 
assistencial não urgente, registou-se uma 
redução significativa, total ou parcial na 
atividade eletiva não-prioritária da responsa-

bilidade dos Serviços de Anestesiologia, 
conforme pode ser confirmado na Tabela 1.


 Em resultado da suspensão parcial ou total 
da atividade eletiva não prioritária, 19 das 27 
Instituições Hospitalares (70,4%) afirmaram 
ter sido interrompido o normal cumprimento 
dos estágios dos IFE. Das restantes 8 
Instituições Hospitalares que afirmaram não 
ter interrompido o cumprimento dos estágios 
dos IFE, 7 referiram que mantiveram apenas 
alguns estágios, em especial nas áreas de 
Medicina Intensiva, Obstetrícia, Cirurgia Geral 
e Ortopedia. Apenas uma instituição referiu 
ter continuado o normal cumprimento dos 
estágios relativamente a todas as valências. 

A doença também acabou por afectar os 
Anestesiologistas, com impacto significativo 
em 23 especialistas do quadro médico dos 
Serviços de Anestesiologia (1,9%) e 4 IFE 
(0,9%) que ficaram infectados pelo SARS-
CoV-2. Já a quarentena afectou 18 
especialistas e 2 IFE, num total global de 47 
Anestesiologistas / IFE de Anestesiologia 
( 2,9%) afectados pela COVID-19.  
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Tabela 1. Redução da actividade electiva por efeito da 
pandemia COVID-19 nº %

Bloco operatório para doentes prioridade 1 & 2 51 96,2

Locais Remotos (Cardio, Radio e NeuroRx, Gastro, outros) 39 79,6

Consulta de Anestesia 50 94,3

Consulta Interna no âmbito da Dor Aguda 24 49,0

Consulta de Dor Crónica 44 93,6

A doença afectou com impacto significativo 23 
especialistas do quadro médico dos Serviços 
de Anestesiologia (1,9%) e 4 IFE (0,9%) que 
ficaram infectados pelo SARS-CoV-2. Já a 

quarentena afectou 18 especialistas e 2 IFE, 
num total de 47 profissionais (2,9%) afectados 

pela COVID-19.
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Com exceção dum único Hospital , todas as *

Instituições têm um Plano de Contingência 
definido (Tabela 2).  


Salienta-se a capacidade máxima, prevista 
nas fases finais dos Planos de Contingência, 
com um aumento de mais de 200% da atual 
capacidade em camas de cuidados 
intensivos de nível III.


Neste contexto, verificou-se que em 31 
Instituições Hospitalares (58,5%) existiam já 
Anestesiologistas (incluindo IFE) destacados 
para funções no âmbito do combate à 
pandemia COVID-19, quer no reforço a 
equipas médicas de Cuidados Intensivos ou 
na constituição de novas UCI, quer na 
Medicina de Emergência (Externa ou Interna), 
quer na constituição de equipas de 
entubação de doentes COVID-19, ou ainda 
na triagem/apoio a enfermarias com doentes 
COVID-19. Este número de profissionais 
envolvidos nestas tarefas correspondeu a 
209 especialistas e 170 IFE, o que 
representa 22,9% do total dos profissionais 
médicos dos Serviços de Anestesiologia das 

Instituições do SNS, Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira e do MD. 


Na Tabela 3 apresentam-se um conjunto de 
boas práticas cuja implementação é 
altamente recomendável. As 52 Instituições 
(excluindo o Hospital de Cantanhede pelas 
razões já referidas) apresentam valores 
superiores a 80% para quase todos os 
indicadores, com exceção do despiste da 
infeção pelo vírus SARS-CoV-2 a todos os 
doentes internados (65,4%), do despiste para 
todos os doentes propostos para cirurgia em 
regime de ambulatório (71,1%), da sala 
operatória sem pressão positiva para doentes 
COVID-19 (75%) e, ainda, da existência de 
recirculadores com filtro HEPA de alta 
eficiência (42,3%).  


 Hospital de Cantanhede, que não possui Serviço de Anestesiologia, sendo a atividade anestésica desenvolvida por *

uma empresa prestadora de serviços de Anestesiologia, que viu a sua atividade suspensa nesta altura.
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Tabela 2 – Plano de Contingência e envolvimento dos Serviços 
de Anestesiologia no combate à pandemia COVID-19 nº %

Tem conhecimento do Plano de Contingência 52 98,1

Foi envolvido na sua elaboração 38 71,7

O Plano prevê aumento no número de camas de nível III 47 88,7

Quantas camas poderá ter na FASE FINAL do Plano 1524 231,6

Assumindo tarefas na UCI 44 83,0

Assumindo tarefas na SE 35 66,0

Assumindo tarefas na EMI 26 49,1

Assumindo a integração de equipas de IOT 27 50,9

Assumindo coordenação de novas UCI 26 49,1

Não poderia dar contributo no combate ao COVID-19 4 7,5

Salienta-se a capacidade máxima, prevista nas 
fases finais dos Planos de Contingência, com um 
aumento de mais de 200% da atual capacidade 

em camas de cuidados intensivos de nível III (…) 
Este número de profissionais envolvidos nestas 
tarefas correspondeu a 209 especialistas e 170 

IFE, o que representa 22,9% do total dos 
profissionais médicos (…)
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3. Conclusões  
Dos resultados obtidos é possível concluir-se 
que, em Janeiro de 2020, existiam:


1. 658 camas de nível III e 481 camas de 
nível II;


2. 622 salas operatórias, 223 salas para 
procedimentos fora do bloco operatório e 
881 camas em unidades de cuidados 
pós-anestésicos;


3. 1645 ventiladores nas Unidades de 
Cuidados Intensivos, Blocos Operatórios 
e nas sa las pa ra rea l i zação de 
procedimentos sob intervenção de 
Anestes io log is tas fo ra de B loco 
Operatório, pertencentes às  Instituições 
Hospitalares Públicas do SNS, nas 
Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira e no Ministério da Defesa (MD).


Na semana entre 13 e 19 de Abril:


1. Houve suspensão parcial ou total da 
atividade eletiva não-prioritária em mais 
de 90% das Instituições, designada-

mente para cirurgia com prioridade 1 e 2, 
consultas de anestesia e consultas de 
dor crónica;


2. Houve interrupção, quase total, dos 
estágios do Internato de Anestesiologia 
em 70,4% das Inst i tu ições com 
idoneidade formativa, e interrupção 
parcial menos significativa em 25,9%; 
apenas uma instituição referiu ter 
continuado o normal cumprimento dos 
estágios relativamente a todas as 
valências;


3. 47 Anestesiologistas/IFE de Anestesio-
logia (2,9%) foram afetados pelo 
COVID-19 (por quarentena ou doença);


4. Os P lanos de Cont ingênc ia das 
diferentes Instituições Públicas Hospi-
talares permitem prever, nas suas fases 
finais, um total de 1524 camas de nível 
III, o que corresponde a um aumento de 
2 3 1 , 6 % d a s c a m a s a t u a l m e n t e 
existentes; 


5. 209 espec ia l i s tas e 170 IFE de 
Anestesiologia (22,9% do total dos 
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Tabela 3 – Boas práticas no combate à pandemia COVID-19 nº %

Existe separação clara circuitos COVID-19 e não-COVID 47 90,4

Todos os doentes internados são despistados 34 65,4

Todos os doentes com Cirurgia com Internamento são despistados 45 86,5

Todos os doentes com Cirurgia em Ambulatório são despistados 27 71,1

Todos os doentes com Cirurgia Urgente são despistados 44 88,0

Existe Sala Operatória sem pressão positiva para doentes COVID-19 39 75,0

Existe sala de trabalho de parto para grávidas COVID-19 36 85,7

Existem recirculadores com filtro HEPA de alta eficiência 22 42,3

Utilização obrigatória de FFP1em todo o hospital 51 98,1

Disponível FFP2 + viseira para abordagem de não-COVID 52 100

Utilização obrigatória de EPI em doentes COVID-19 50 96,2
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profissionais médicos dos Serviços de 
Anestesiologia) foram destacados para 
áreas no âmbito do combate à COVID-19 
(UCI, Medicina de Emergência, Equipas 
d e I O T e t r i a g e m e a p o i o e m 
enfermarias); 


6. Nas Instituições Públicas Hospitalares 
verifica-se que 8 de 12 indicadores de 
boas práticas, possuem uma taxa de 
implementação superior a 80%.


Constata-se que houve uma significativa 
reconfiguração hospitalar, condicionando-o 
de forma inequívoca à prioridade de resposta 
aos doentes infectados pelo SARS-CoV-2, 
reduzindo a atividade eletiva não prioritária e 
alargando a capacidade instalada no âmbito 
da prestação de cuidados a doentes críticos. 
Em simultâneo, verificou-se a implementação 
de boas práticas no sentido de aumentar a 
segurança de doentes e profissionais de 
saúde.


Outra importante constatação, refere-se à 
mobilização de uma parte significativa de 
recursos humanos dos Serv iços de 
Anestesiologia para o apoio ao doente crítico, 
quer no reforço a equipas de cuidados 
intensivos, quer na criação de novas 
unidades de cuidados intensivos em espaços 
anteriormente destinados a outras funções, 
quer no apoio à emergência externa e 
interna. Este apoio concretizou-se em 269 
Anestesiologistas, considerando os IFE de 
Anestesiologia que teriam terminado o 
Exame Final da Especialidade em Março 
passado. Trata-se de um número impressivo, 
já que é superior ao número total de médicos 
especial istas em Medicina Intensiva 
existentes em Portugal . Este facto, 
materializa uma demonstração notável de 
t r aba lho de equ ipa , reafi rmando a 
c a p a c i d a d e e c o m p e t ê n c i a d o s 
Anes tes io l og i s t as nes tas á reas do 
conhecimento médico.
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