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COMUNICADO N.º 01/2020 
 

COVID-19 – Medidas de Prevenção no HDFF, EPE no âmbito do Plano de Contingência 
 

No âmbito do esforço de contenção do COVID-19 e atendendo às condicionantes respeitantes à 
missão e atividade hospitalar, nomeadamente no que toca à fase de crescimento exponencial da 
pandemia que o país atravessa o Conselho de Administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, 
EPE, por forma a garantir a proteção de profissionais de saúde, utentes e visitantes, determina o 
seguinte:  

 

Consulta Externa  

Suspensão e adiamento da atividade de Consulta Externa em todas as especialidades, com exceção 
das consultas cujo critério clínico obriga a continuidade.  

O HDFF, EPE entrará em contacto com os utentes cujas consultas possam ser realizadas de modo não 
presencial. 

Cirurgia (Bloco Operatório e Unidade de Cirurgia de Ambulatório) 

A atividade cirúrgica programada fica reservada aos casos clinicamente relevantes, cuja não 
realização coloque em risco a vida do utente ou determine risco de prejuízo, por ausência de 
intervenção. 

Hospital de Dia 

A atividade fica reservada aos casos clinicamente relevantes, cuja suspensão, acarrete risco ou 
prejuízo grave por ausência de realização. A restante atividade deve ser reagendada. 

Meios Complementares de Diagnóstico  

A atividade fica reservada aos casos clinicamente relevantes, cuja suspensão, cuja suspensão 
acarrete risco ou prejuízo grave por ausência de realização. A restante atividade deve ser 
reagendada. 

Sessões de Fisioterapia e Terapia da Fala  

Suspensão e adiamento das sessões de fisioterapia e terapia da fala aos doentes externos (não 
internados). 

Sessões de Preparação para o Parto 

Suspensão e adiamento das sessões. 

 

Visitas 

Ficarão também suspensas todas as visitas aos doentes internados no Hospital. 

 

Estará um profissional de saúde disponível para prestar informações via telefone. 
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Para qualquer informação, poderá ser usado o email desmarcacao@hdfigueira.min-saude.pt ou 
seguintes números de telefone:  

a) Informação geral: 233 402 000  

b) Informação sobre agendamentos de consultas e cirurgias: 808 203 812. 

 

Os utentes devem aguardar o contacto do hospital a reagendar a consulta ou cirurgia. Este 
contacto pode ser via ofício, e-mail ou via sms. 

 

As suspensões terão efeitos a partir do dia 16 de março de 2020 e por tempo indeterminado. 

 

A evolução da situação da infeção por COVID-19, a limitação de recursos materiais e humanos 
determinará ajustes graduais destas medidas. 

 

O Conselho de Administração do HDFF, EPE agradece a compreensão de todos nesta fase 
particularmente crítica, estando empenhado em prevenir e assegurar a saúde e a proteção, a todos 
os níveis, da nossa população mas, para isso, é também fundamental que todos cumpram as medidas 
de prevenção recomendadas. 

 

Seja um agente de saúde pública. Proteja-se a si e aos outros. 

 

 

Figueira da Foz, 15 de março de 2020. 

 


