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COMUNICADO 

Coronavírus (COVID-19) 
 

19 MARÇO, IPO PORTO 

Atendendo à rápida evolução da pandemia, decorrente do novo coronavírus SARS-CoV-2, 

gerador da doença COVID-19, o IPO do Porto colocou em vigor medidas extraordinárias de 

adequação à atividade assistencial programada, que visam manter a assistência clínica 

imprescindível e diminuir o risco de contágio do vírus Covid-19 para os doentes oncológicos 

e profissionais de saúde.  

a) Atividade cirúrgica – Bloco Operatório Central: A atividade cirúrgica programada 

(produção em período normal) deverá ser adequada em função da capacidade efetiva de 

internamento, dependente dos recursos humanos disponíveis. Esta adequação deverá ter em 

conta a prioridade da situação clínica, devendo ser suspensas cirurgias para situações não 

oncológicas. 

b) Atividade cirúrgica – Cirurgia de Ambulatório: Mantêm-se os procedimentos de 

introdução de cateter venoso central. As próteses e dilatações esofágicas serão avaliadas caso 

a caso, bem como outros que sejam considerados prioritários. São suspensos os 

procedimentos de remoção de cateter venoso central, cirurgias de remoção de cataratas e 

todos os procedimentos de pequena cirurgia com intuito meramente curativo ou estético. 

c) Atividade consultas em ambulatório: Apenas devem ser realizadas as consultas 

consideradas imprescindíveis, i.e., prioritárias e muito prioritárias, respeitando os critérios de 

antiguidade e de prioridade clínica. Mantêm-se, assim, as medidas já implementadas 

(desmarcação de consultas consideradas não prioritárias e sua conversão em consultas 

telefónicas sempre que possível, entre outras). 

d) Atividade de realização de MCDT: Deverão ser mantidos os procedimentos imprescindíveis 

para diagnóstico e estadiamento, devendo ser adiados os relativos a seguimento ou para 
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comparação (estes em função da necessidade clínica). Estes exames ficam pendentes de 

marcação em função da evolução da pandemia, o que implicará remarcação sequencial dos 

atos atualmente agendados para essas datas e posteriores. 

e) Central de colheitas: A atividade deverá ser adequada em função das solicitações e dos 

recursos humanos disponíveis. 

f) Hospital de Dia: Poderão ser canceladas e/ou adiadas as sessões que de acordo com critério 

clínico não comprometam o sucesso do plano terapêutico definido para o doente, e que pela 

sua toxicidade possa aumentar o risco de infeção.  

g) Internamento: Devem ser ativamente revistas todas as situações clínicas de doentes 

internados e adotadas as soluções para o devido encaminhamento de todos os casos sociais. 

h) Serviço de Transplantação de Medula Óssea: A atividade do S.T.M.O. deve dar 

cumprimento ao disposto na Circular Normativa Conjunta nº 1/DGS/IPST, I.P./INSA, I.P. (Plano 

de Contingência para sustentabilidade e segurança na Transplantação de Órgãos, Tecidos e 

Células durante o surto de COVID-19). 

i) SIGIC: Deve ser suspensa a emissão de notas de transferência no âmbito do Sistema 

Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), que integra o Sistema Integrado de 

Gestão do Acesso (SIGA) no SNS, nomeadamente para as inscrições em lista com prioridade 

normal. 

Mais se informa que a atividade assistencial não realizada será reagendada para data 

posterior, a definir logo que possível, respeitando os critérios de antiguidade e de prioridade 

clínica. 

O IPO do Porto tem, desde o dia 18 de fevereiro, um plano de contingência ativo com medidas 

de prevenção e contingência que permitem à Instituição acautelar e minimizar o impacto 

desta pandemia na situação clínica dos doentes oncológicos. Desde então, o Conselho de 

Administração, em conjunto com o Grupo Local do Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo de Infeções e das Resistências aos Antimicrobianos (GL-PPCIRA), trabalha 

diariamente para analisar e atualizar as medidas de contingência e as potenciais ocorrências. 
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O IPOP vai continuar a trabalhar em estratégias de prevenção e controlo de infeção que 

possam contribuir para que seja possível continuar a garantir os melhores e mais rigorosos 

cuidados de saúde oncológicos aos nossos doentes. 
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