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Introdução 

 
Através do Despacho n.º 5314/2020, de 7 de maio, e considerando a necessidade 

de iniciar de forma gradual e monitorizada o reagendamento e realização de 

atividade assistencial suspensa no SNS, a Ministra da Saúde veio determinar que 

as entidades prestadoras de cuidados de saúde hospitalares do SNS deveriam 

assegurar a identificação e reagendamento de toda a atividade assistencial 

programada não realizada por força da pandemia COVID -19. 

Não obstante ter sido determinado o fim do estado de emergência, a situação 

epidemiológica atual do país continua a impor medidas de contenção da 

transmissão do vírus, nomeadamente o dever cívico de recolhimento domiciliário 

dos cidadãos, tal como determinado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

33 -A/2020, de 30 de abril, que declara a situação de calamidade.  

Considerando que Portugal viveu, entre o dia 19 de março e o dia 2 de maio de 

2020, sob o regime do estado de emergência decretado pelo Presidente da 

República, com importantes restrições dos direitos dos cidadãos fruto da 

necessidade de proteção da saúde pública, a necessidade da salvaguarda do 

cumprimento escrupuloso de regras de saúde pública e da manutenção da prontidão 

de resposta necessária a um eventual aumento da incidência da COVID-19 impacta 

na velocidade de retoma da atividade assistencial não COVID-19 e implica que a 

mesma deva ser gradual e dinâmica, de forma a assegurar: 

 O cumprimento rigoroso das normas e orientações da DGS, em termos de 

segurança para utentes e profissionais, designadamente equipamentos de 

proteção individual, circuitos de doentes, testes de diagnóstico e boas 

práticas clínicas;  

 A realização da atividade dos diferentes Serviços, estabelecidas as 

prioridades, por cada um; 

 A salvaguarda da prontidão de resposta necessária a um eventual aumento 

da incidência da COVID-19.  

Foi solicitado a todos os hospitais que apresentassem os seus planos de retoma de 

atividade, bem como a planificação operativa para resolução dos casos previamente 

marcados, que tiveram que ser suspensos por efeito da pandemia. 

Os mapas apurados estão reunidos no quadro síntese. 

A análise do descritivo de cada plano individual dos hospitais permitiu sintetizar este 

conjunto de medidas no qual a ARS Norte se revê.  

Este documento é dinâmico necessitando de uma adaptação em função da evolução 

epidemiológica da COVID-19. 
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1. Retoma de atividade nos Hospitais 

A retoma da atividade deve ter em consideração o contexto de cada instituição: a 

sua capacidade instalada, a disponibilidade de recursos humanos e técnicos, bem 

como as especificidades de cada especialidade. 

Os objetivos do retorno à atividade, nos hospitais, poderão estar assentes em três 

eixos estratégicos:  

 Informação aos utilizadores –  

 Na medida em que é essencial promover junto dos beneficiários o 

conhecimento sobre as condições e sobre a eficácia da prestação de 

cuidados de saúde com acesso adaptado à nova realidade;  

 Para melhorar a literacia em saúde e autocuidados; 

 Promover e reforçar os cuidados de higiene e etiqueta respiratória; 

 Rentabilização de modelos alternativos ao atendimento presencial através do 

recurso a ferramentas informáticas de telecontacto e telemonitorização - pela 

necessidade de diminuir a presença de doentes na consulta externa, nas áreas 

de MCDT e no serviço de urgência; 

 Rigoroso cumprimento das medidas de segurança, emanadas pela Direção-

Geral da Saúde, pela necessidade de assegurar a contenção da COVID-19 e 

incutir confiança nos utentes e nos profissionais.  

A realização da atividade assistencial deve ser assegurada com: 

 Adaptação contínua de procedimentos de modo a enquadrar, nas rotinas de 

cada serviço, as medidas de segurança de doentes e profissionais 

implementadas.  

 Recurso a meios não presenciais, utilizando mecanismos de telessaúde - 

programas de telerrastreio, teleconsulta, telemonitorização e teleconsultadoria, 

potenciando a boa experiência alcançada com a atividade de teleconsulta; 

 Desfasamento e alargamento (até às 20h ou mais) de horários de atendimento, 

incluindo aos fins-de-semana; 

 Agendamento por hora marcada, garantindo que os utentes permanecem nos 

serviços de saúde apenas durante o período estritamente necessário;  

 A realização da primeira consulta será presencial;  

 As consultas subsequentes, de acompanhamento, sempre que possível e 

adequado, devem ser realizadas com recurso à teleconsulta;  

 Deslocação ao domicílio do utente, ou equivalente, nas situações clínicas em 

que tal se revele apropriado. 

 

1.1 Regras gerais preventivas a aplicar  

Em todas as entradas dos edifícios deverá ser oferecida aos doentes (e acompanhantes 

quando permitido) SABA para higienização das mãos e exigir a colocação de uma 
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máscara cirúrgica (própria ou oferecida, se não é portador de uma). Lembrar que as 

crianças com pouca idade não devem usar máscara. 

Avaliação da temperatura corporal na entrada do edifício. Se existirem valores 

superiores ao estabelecido, o doente não deve entrar e deve ser aconselhado a 

telefonar à linha SNS 24. 

Apenas é permitida a entrada do doente. A presença de acompanhante será permitida 

para acompanhar crianças, pessoas com anomalia psíquica, com dificuldades de 

locomoção ou de comunicação. 

Sempre que possível criar/manter circuitos diferenciados entre doentes não COVID e 

doentes COVID. 

Em todos os espaços deve estar garantida a correta ventilação dos mesmos (abertura 

de janelas sempre que possível). 

Os profissionais devem usar equipamentos de proteção adequados, de acordo com o 

estabelecido pela DGS.  

A prontidão da resposta à COVID-19 deve estar sempre presente. 

 

2 Atividade Clínica 

 

2.1 Consulta Externa  

A retoma da atividade de consulta externa será iniciada de forma prudente e terá sempre 

em conta a situação epidemiológica vivida em cada momento e o contexto regional em 

que cada unidade hospitalar se encontra inserida.  

A estruturação das respostas devem salvaguardar as necessidades clínicas dos 

doentes já conhecidos da estrutura hospitalar e, em simultâneo, a sua proteção da 

COVID-19, bem como dos profissionais,  

Proteger o melhor interesse dos doentes evitando a sua deslocação ao Hospital, 

defendendo-os de contactos com potenciais infetados e manter o seu acompanhamento 

clínico, presencialmente, sempre que imprescindível, ou por telefone se adequado.  

Redefinir os espaços de consulta externa adaptando-os de modo a ser assegurado um 

correto distanciamento social. 

Redefinição de agendas de consulta por Serviço. Os Serviços devem redistribuir as suas 

agendas de manhã e de tarde, incluindo o fim-de-semana, de modo a garantir a menor 

concentração de doentes em salas de espera e espaços comuns.  

Reagendar os doentes que no âmbito do Plano de Contingência COVID-19 viram as 

suas consultas adiadas, garantindo sempre o critério da prioridade clínica. 

Prever consultas presenciais e consultas não presenciais. O seu funcionamento 

deve garantir um reduzido número de doentes em circulação e em espera nos 

espaços comuns, bem como contribuir para a melhor rentabilização do período de 

tempo do horário médico adstrito à consulta.  
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Compete ao hospital definir os critérios para consultas presenciais e consultas não 

presenciais. 

A teleconsulta implica que o doente ou o seu cuidador deverão aceitar este formato. 

Este facto bem como o entendimento do médico assistente de que a condição do 

doente ou cuidador pode ser eficazmente avaliada devem ficar registados no 

processo clinico (Norma da DGS n.º 010/2015, de15/06/2015 - Modelo de 

Funcionamento das Teleconsultas). 

As consultas presenciais devem ter um tempo adequado para cada consulta e um 

número de consultas, por período, de modo a permitir medidas de higienização entre 

cada doente. 

Sempre que exequível os Serviços devem promover ou intensificar a realização de 

protocolos de referenciação e de teleconsultas com os ACeS.  

Agrupar o agendamento da consulta e dos MCDT para o mesmo dia, minimizando-

se o número de deslocações de cada doente às instalações do hospital. 

 

2.2 Hospital de Dia 

Redefinir os espaços do Hospital de dia adaptando-os de modo a ser assegurado 

um correto distanciamento social. 

Redefinição de agendas por Serviço. Os Serviços devem redistribuir as suas 

agendas todos os dias da semana, de modo a garantir a menor presença de doentes 

em espera e nos espaços comuns.  

Alargamento dos horários de atendimento de acordo com a disponibilidade definida 

por cada hospital, que poderá englobar, também, os domingos, no sentido de se 

evitar idas inadequadas ao Serviço de Urgência para realização de procedimentos 

e/ou administração de fármacos previamente programados. 

 

2.3 MCDT  

Adaptar os espaços físicos existentes de modo a ser assegurado um correto 

distanciamento social.  

Adequar o número de admissões de doentes em simultâneo e de doentes em 

espera. 

Respeitar as Orientações/Normas da Direção-Geral da Saúde para execução de 

exames específicos. 

Sempre que possível, agrupar o agendamento de atividade de consulta externa e 

MCDT para o mesmo dia, minimizando-se o número de deslocações de cada doente 

às instalações do hospital. 

Alargamento dos horários de atendimento de acordo com a disponibilidade definida 

por cada hospital, que poderá englobar os fins-de-semana. 
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2.3.1 MCDT não geradores de aerossóis 

Redefinição do número de procedimentos por hora de modo a ser possível 

distanciamento social e desinfeção dos espaços de trabalho entre doentes. 

Redefinição das agendas, nomeadamente com distribuição de equipas de trabalho 

ao longo do dia e da semana (de modo a ser possível, dentro destes 

condicionalismos realizar o número máximo de procedimentos).  

 

2.3.2. MCDT geradores de aerossóis: 

Redefinição das agendas, nomeadamente com distribuição de equipas de trabalho 

ao longo do dia e da semana (de modo a ser possível, dentro destes 

condicionalismos realizar o número máximo de procedimentos).  

Redefinição do número de procedimentos por hora de modo a ser possível 

distanciamento social e desinfeção dos espaços de trabalho entre doentes. 

Contacto telefónico do Serviço responsável três a quatro dias antes do exame, com 

realização de inquérito ao estado de saúde (presença de sintomas e febre). Se 

inquérito negativo deve realizar teste para infeção pelo SARS-CoV2 24 a 48h antes 

no hospital. Se teste negativo pode realizar o seu exame. Perante um inquérito 

sintomático positivo deve ser aconselhado a telefonar à linha SNS 24. 

No dia do exame: inquérito ao estado de saúde (presença de sintomas), medição 

da temperatura corporal, colocação obrigatória de máscara cirúrgica (se o doente já 

trouxer máscara, deve ser retirada e colocada outra oferecida pelo Hospital) e 

higienização com SABA. Se sintomas positivos ou temperatura corporal elevada, o 

doente deve ser encaminhado para o serviço de urgência. 

Se possível realizar estes exames em salas com pressão negativa. Quando não é 

possível, devem ser realizados em salas com ventilação adequada. 

 

2.4 Atividade cirúrgica 

 2.4.1 Convencional  

 “Importa, na fase da retoma da atividade assistencial do SNS, garantir uma retoma 

faseada e progressiva da atividade cirúrgica eletiva – incluindo para a idade 

pediátrica, e sem prejuízo das recomendações para alguns setores específicos de 

atividade, tais como a cirurgia de transplantação – bem como uma análise 

permanente da evolução epidemiológica da pandemia, de forma a garantir uma 

reserva da capacidade do SNS para o eventual aumento do número de casos 

COVID-19, que se pode registar durante as fases de desconfinamento.”* 

* Fonte: Norma 013/2020, de 10/06/2020, COVID-19 - Retoma da Atividade Assistencial – Cirurgia Eletiva” 
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 “De facto, a retoma da atividade assistencial deve ser gradual, dinâmica e assegurar 

o cumprimento rigoroso das normas e orientações da Direção-Geral da Saúde em 

termos de segurança para utentes e profissionais de saúde, designadamente 

equipamentos de proteção individual, circuitos de doentes, testes de diagnóstico e 

boas práticas clínicas, nos termos do Despacho n.º 5314/2020 de 7 de maio.”* 

* Fonte: Norma 013/2020, de 10/06/2020, COVID-19 - Retoma da Atividade Assistencial – Cirurgia Eletiva” 

A retoma da atividade cirúrgica convencional deve ser estimada considerando cada 

uma das linhas de produção, por especialidade, utilização de espaços, regras e 

demais pressupostos, devendo-se respeitar os critérios de prioridade e antiguidade. 

 “Os procedimentos cirúrgicos eletivos (não urgente nem emergentes) em doentes 

com infeção suspeita ou confirmada por SARS-CoV-2 devem ser reagendados para 

uma data após o estabelecimento da cura nos termos da Norma 004/2020 (no caso 

de pessoas sintomáticas) ou da Norma 010/2020 (no caso de pessoas 

assintomáticas) da DGS.”*  

* Fonte: Norma 013/2020, de 10/06/2020, COVID-19 - Retoma da Atividade Assistencial – Cirurgia Eletiva”.  

O acesso ao bloco operatório é restrito, limitado à equipa cirúrgica.  

Reorganização do Bloco Operatório por forma a maximizar o espaço alocado a 

cirurgias programadas, mantendo uma sala operatória dedicada a cirurgias de 

doentes COVID-19. Reestruturar o funcionamento do Bloco Operatório em turnos, 

garantindo-se intervalos que permitam a devida higienização e reorganização da 

sala, intervalo para refeições e diminuição do número de profissionais que em 

simultâneo se encontram nos vestiários.  

 

2.4.2 Cirurgia de Ambulatório  

A retoma da atividade cirúrgica de ambulatório deve ser estimada considerando 

cada uma das linhas de produção, por especialidade, utilização de espaços, regras 

e demais pressupostos.   

Respeitar os critérios de prioridade. 

O acesso ao bloco operatório é restrito à equipa cirúrgica. 

 

2.4.3 Procedimentos Pré-Operatórios 

Deve observar-se os procedimentos pré-operatórios estipulados nos pontos 8 a 15 

da Norma 13/2020, de 10/06/2020 - COVID-19 - Retoma da Atividade Assistencial 

– Cirurgia Eletiva. “Quando se verifique a necessidade de um acompanhamento em 

permanência durante o perioperatório de um utente em idade pediátrica, ou em 

circunstâncias excecionais, o acompanhante deve ser submetido aos mesmos 

procedimentos descritos nos números 8 a 13 da Norma, para estratificação do risco. 

Nesse caso, as suas entradas e saídas ficam limitadas.”* 
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* Fonte: Norma 013/2020, de 10/06/2020, COVID-19 - Retoma da Atividade Assistencial – Cirurgia Eletiva” 

 

2.5 Atividade de Internamento Programado  

Realocar espaços de internamento aos diversos serviços, tendo em conta a 

necessidade de manutenção de circuitos separados para o tratamento de doentes 

COVID-19. No pressuposto da manutenção de um piso de internamento como área 

dedicada a COVID-19, reajuste do número de camas por Serviço. 

Estabelecer critérios ainda mais rigorosos para a admissão dos doentes no 

internamento.  

Fazer teste de diagnóstico a todos os doentes internados. 

Reduzir ao mínimo indispensável as transferências entre Hospitais e entre Serviços 

(preferencialmente o doente deve ocupar a mesma cama num mesmo episódio de 

internamento).  

Promover maior equidade entre os períodos da manhã e da tarde e desfasamento 

dos horários de refeição dos colaboradores. 

 

2.6 Serviço de Urgência 

Manter os circuitos e uma área de contingência para observação de doenças 

respiratórias – Áreas Dedicadas COVID-19 (ADC).  

Manter dois circuitos independentes – COVID e não COVID – com o objetivo de 

assegurar a segurança dos profissionais e dos doentes.  

Protocolo colaborativo entre a “consulta do dia” nos ACES e os serviços de urgência 

(SU) para melhorar a articulação entre o SU e ACES.  

Os utentes classificados de azul/verde na triagem do SU, serão orientados ou para 

consultas abertas nos Hospitais, se motivo a necessitar de resolução rápida 

(ortopedia, oftalmologia, ORL) ou para serem consultados nos ACES.  

Viabilizar solução informática integrada (SPMS) para o encaminhamento facilitado 

dos utentes, verdes e azuis, para os ACES. Existe, em uso, em alguns hospitais 

uma plataforma, desenvolvida na ARS Norte, através da qual o SU acede às 

agendas disponibilizadas pelos Cuidados de Saúde Primários (CSP) e procede à 

marcação de consulta. Esta solução pode ser explorada e alargada a todos os 

hospitais. Implica protocolos de colaboração no sentido de determinar a 

disponibilização do número de atendimentos por ACES.  

 

2.7 Unidade de Cuidados Intensivos 
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Assegurar que a atividade cirúrgica eletiva não esgota a resposta de UCI e mantém 

uma reserva estratégica para doentes COVID-19. 

Adoção de estratégias de fortalecimento de Medicina Intensiva para expansão da 

capacidade de oferta de camas de Nível III direcionadas ao doente crítico. 

Promoção da gestão integrada de todas as camas hospitalares de nível II e III no 

Serviço de Medicina Intensiva, assente na lógica de continuidade de cuidados da 

doença em fase critica, impulsionador da eficiência. 

 

2.8 Regime de visitas e acompanhantes 

O Regime de visitas e acompanhantes tem como objetivo a prevenção de 

aglomerações de pessoas. “Informar os utentes sobre a limitação das visitas na 

instituição, bem como dos meios implementados para minimizar o impacto dessas 

medidas, incluindo a possibilidade de recurso a meios telemáticos.”* 

 * Fonte: Norma 013/2020, de 10/06/2020, COVID-19 - Retoma da Atividade Assistencial – Cirurgia Eletiva”.  

 

2.8.1 Visitas a doentes 

Ficam suspensas as visitas a doentes. Informar os utentes sobre a possibilidade de 

recurso a meios telemáticos. 

Deverá garantir-se a receção e devolução de bens.  

Um familiar do doente, ou outra pessoa afim, poderá aceder ao local de 

internamento e à equipa de saúde nos momentos de admissão, acompanhando o 

doente até à sua acomodação, prestando e recebendo informações e da alta, 

podendo receber bagagens, documentos, informações e orientações.  

 

2.8.2 Acompanhantes 

São permitidos se assintomáticos, apiréticos e sem contacto com doente COVID-

19, com uso de máscara cirúrgica se acompanham: 

 Crianças (pai ou mãe ou equivalente). 

 Grávidas e puérperas (progenitor ou equivalente). 

 

2.9 Acesso à informação  

O Hospital tem a responsabilidade de prestar informações a um familiar, equivalente 

ou representante legal. As informações são facultadas: 

 Mediante autorização do doente, ou de representante legal, que também 

indicará o número do telefone recetor. 

 Diariamente. 
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 Por linha telefónica direta e institucional,  

 

2.9.1 Acesso a comunicações móveis 

O uso de telemóvel ou de outros equipamentos eletrónicos de comunicação, em 

quaisquer enfermarias ou unidades, é um direito garantido ao doente. 

 

2.10 Dispensa de medicamentos hospitalares  

Promoção de medidas que evitem deslocação para acesso aos medicamentos de 

distribuição hospitalar: 

 Fornecimento ao utente ou seu representante com hora marcada.  

 Envio por transportadora para o domicílio.  

 Acesso aos medicamentos de distribuição hospitalar na farmácia comunitária 

de acordo com o Despacho n.º 4270-C/2020, de 07 de abril.  

 

 

3 Atividade não Clínica  

  

3.1 Atividade formativa 

Necessidade de cumprimento das medidas de prevenção e controlo de infeção 

implementadas no âmbito da pandemia COVID-19: higienização das mãos, etiqueta 

respiratória, distanciamento físico, utilização obrigatória de máscara no interior das 

unidades prestadoras de cuidados de saúde, nos termos da Orientação 019/2020 

da DGS. 

 

3.1.1 Internato Médico 

“O ensino pré-graduado presencial no Bloco Operatório deve ser suspenso, por 

forma a evitar a concentração desnecessária de pessoas. A presença de internos 

da formação específica, bem como outros profissionais em formação pós-graduada, 

deve ser gerida localmente, desde que asseguradas todas as medidas de prevenção 

e controlo de infeção implementadas para a pandemia COVID-19.”* 

*Fonte: Norma 013/2020, de 10/06/2020, COVID-19 - Retoma da Atividade Assistencial – Cirurgia Eletiva” 

 

3.1.2 Outros Internatos 

Cabe ao hospital a decisão do momento adequado para o início de outras atividades 

formativas. 
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3.2 Voluntariado 

Suspensa toda a atividade dos voluntários. A decisão do reinício e continuidade 

desta atividade fica pendente da situação epidemiológica local e de cada Hospital. 

  

3.3 Delegados de informação médica (DIM) 

Suspensas as visitas médicas. Utilização de meios de comunicação alternativos é 

dependente de cada entidade hospitalar. A decisão do reinício e continuidade desta 

atividade fica pendente da situação epidemiológica local e de cada Hospital. 
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4 Reagendamento de Consultas 
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5 Reagendamento de Cirurgias 

                         

                     

CHPVVC 264 139 125

CHVNG/E 1 723 320 1 403

CHEDV 1 179 175 1 004

CHMA 449 170 79

CHTMAD 510 46 464

CHTS 2 169 343 1 826

CHUP 2 361 884 1 171

CHUSJ 2 133 819 1 314

Hospital de Braga 583 72 511

Hospital de Barcelos 309 280 29

Hospital de Guimarães 1 235 795 440

IPOP  ** 263 137 115

ULSAM 2 051 0 1 805

ULSM 1 875 507 1 368

ULSN 573 122 451

Total Geral 17 677 4 809 12 105

**As 263 cirurgias não realizadas, incluem 11 doentes cujas inscrições foram canceladas posteriormente

* A informação deve ser reportada à data de 11 de maio de 2020.

Instituição

Nº de cirurgias não 

realizadas por força da 

pandemia COVID -19

Nº de cirurgias já 

reagendadas *

Nº de cirurgias por 

reagendar *
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6 Componente Regional para a Retoma 

 

Decorre do Despacho nº 5314/2020 de 7 de Maio um conjunto de ações a 

empreender pelas ARS, no uso das suas competências de coordenação regional da 

prestação de cuidados de saúde nas áreas geográficas sob jurisdição.  

Enumeram-se algumas dessas medidas: 

a) Reforço progressivo da capacidade assistencial de hospitais e cuidados de 

saúde primários, adaptados à situação epidemiológica, explorando e 

incentivando a utilização de meios de telessaúde e maximizando os tempos 

assistenciais de atendimentos, para períodos fora do horário normal, com 

desfasamento de horários das equipas. 

b) Potenciar a teleconsultadoria, tantas vezes mencionada como uma solução 

para descongestionar referenciações hospitalares, e tão poucas vezes posta 

em prática de forma sustentada. Recomendar que os hospitais, nas várias 

especialidades, definam um tempo semanal para este fim, em articulação 

com os ACES da sua área de atração direta, devendo estes, também se 

organizarem para conciliarem os tempos para a desejada efetivação da 

teleconsultadoria. Um dos óbices para a sua concretização tem sido a falta 

de condições para o registo e contabilização desta atividade hospitalar, pelo 

que a ação dos SPMS, EPE revela-se indispensável, para suprir este 

obstáculo. 

c) Estimular a realização de MCDT nos Cuidados de Saúde Primários evitando 

deslocações desnecessárias aos hospitais. Aproveitar algumas das 

experiências já realizadas e alargar a outros ACES e hospitais. 

d) Continuar, sedimentar e alargar a experiência de após triagem, de urgência 

com cores de prioridade branca, azul ou verde, os utentes poderem ser 

encaminhados para outra tipologia de cuidados. Um passo limitante para a 

sua difusão é a ausência de um Sistema Informático integrado que permita 

aos profissionais do SU hospitalar, procederem à marcação imediata no outro 

local para onde se diferem estas consultas menos graves. A extensão do 

sucesso desta medida passa inevitavelmente pelos SPMS, EPE poderem 

concretizar essa disponibilidade. 

e) Retomar os programas de rastreio de base populacional, que têm um 

componente de execução do teste de rastreio nos cuidados de saúde 

primários e a resposta complementar de aferição do resultado do rastreio em 

ambiente hospitalar. Concretizar o seu reinício para 1 de julho de 2020, 

avaliando e desbloqueando os obstáculos impeditivos que estejam 

dependentes da ação da ARS Norte. 

f) Retomar a gestão regional do SIGIC, já efetivada, e alargar as convenções, 

ao abrigo deste clausulado-tipo, a novas entidades, concluindo o processo 

iniciado com a identificação das necessidades regionais. O processo está em 

vias de conclusão, estando previsto que durante o mês de junho fiquem 
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disponíveis mais 14 entidades para responder às necessidades de procura 

não satisfeita dentro dos TMRG, nos hospitais da Região Norte. 

g) Foi equacionada a possibilidade de estabelecer acordos com entidades do 

sector social e privado, para a prestação de cuidados de saúde, no âmbito 

de medidas excecionais e temporárias para o tratamento de doentes COVID-

19. Efetuado o levantamento das disponibilidades dessas entidades, foram 

preparados os procedimentos para celebração de Acordos de convenção 

SIGIC, que não tiveram por agora sequência, face ao cenário epidemiológico 

atual, de resposta cabal dos hospitais públicos na resposta ao tratamento de 

doentes COVID-19. 

h) Sempre que a situação o justifique a ARS Norte usará das suas prerrogativas 

de coordenação regional, designadamente no ajustamento das redes de 

referenciação (ex. oncologia), e na procura de soluções de respostas 

complementares, que aliviem cargas excessivas de afluência ou tempos de 

espera desmesurados.  

 

 


