EDITORIAL
MOVIMENTO DO SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR
NOS CHUC DURANTE OS MESES DE PANDEMIA
VASCULAR SURGERY DEPARTMENT OF CHUC ACTIVITY IN PANDEMIC MONTHS
Manuel Fonseca*1
1. Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular Centro Hospitalar Universitário de Coimbra

No período da pandemia, de Março a Maio o serviço de
Angiologia e Cirurgia Vascular dos CHUC , em face das restrições impostas pela situação, sofreu as seguintes alterações
de funcionamento:
A equipa de urgência manteve-se na íntegra, estando
diariamente a prestar serviço quer na urgência, quer no
apoio à enfermaria.
Neste período foram vistos na urgência um total de 365
doentes pela equipa de vascular, tendo sido internados 93
doentes (26%).
O apoio ao internamento era efectuado pela equipa de urgência
e por um dos médicos escalados para o efeito diariamente.
A restante equipa médica manteve-se em casa contactável.
Foram disponibilizados pelo Serviço 4 elementos médicos
para integrarem a equipa Covid 19 em caso de necessidade.
Estes elementos chegaram a ser chamados.
O internamento sofreu uma redução de 28 para 22 camas,
tendo tido uma ocupação média durante estes 3 meses de
69,66%.
Em relação à actividade cirúrgica foram operados neste
período 155 doentes, dos quais 80 são de cirurgia electiva,
64 urgentes e 11 de cirurgia adicional.
A percentagem dos doentes operados urgentes é de 41%.
Habitualmente a percentagem é de 20%.
No Bloco Operatório a atribuição de salas sofreu reduções
com a diminuição dos tempos operatórios e interrupção da
cirurgia adicional.
Os números da cirurgia electiva reflectem já o mês de Maio
em que nos foram atribuídos 3 tempos por semana. Os
números de cirurgia adicional referem-se ao inicio do mês
de Março antes da interrupção.
Além das cirurgias de urgência, as cirurgias electivas foram
de 3 patologias: isquémia crítica, estenoses carotídeas sintomáticas e aneurismas sintomáticos.

No sector das consultas também houve reduções, tendo, no
entanto, neste período havido 1709 consultas.
1ªs consultas – um total de 357, (9 consultas correspondem à
consulta de acesso vascular) sendo que 16 foram efectuadas
sem presença do doente, e 342 com a presença do doente.
Consultas subsequentes – um total de 1361, sendo que 914
foram sem a presença do doente e 457 com a presença do
doente.
Em relação ao Laboratório Vascular foram executados 198
exames, sendo a maior parte dos doentes provenientes da
consulta externa.
Em resumo durante este período a actividade foi decrescendo durante o mês de Março tendo atingido o seu pico
inferior em Abril. A retoma deu-se em Maio e os números
refletem essa realidade.
Durante este período houve visita médica geral à enfermaria,
sendo a visita executada pelo máximo de 2 médicos.
Foi suspensa a reunião semanal, sendo a programação do
serviço executada pelo Diretor em contacto com os diferentes
elementos do serviço, que se encontravam em teletrabalho.

*Autor para correspondência.
Correio eletrónico: 7828@chuc.min-saude.pt (M. Fonseca).
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