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1. Histórico do documento

Data Rev. Descrição do motivo da alteração 

26/03/2020 1.0 Versão Inicial 

2. Objetivo e campo de aplicação
Este documento descreve os procedimentos a adotar perante um Caso Suspeito de infeção pelo novo
coronavírus SARS-CoV-2, os procedimentos a adotar perante um Colaborador com sintomas desta infeção,
bem como os procedimentos perante um Caso com resultado laboratorial positivo para SARS-CoV-2.

3. Definições
SARS-CoV-2 é o nome do novo vírus e significa Severe Respiratory Acute Syndrome (Síndrome Respiratória
Aguda Grave) – Coronavírus – 2.
COVID-19 refere-se á doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.
Caso suspeito - com a informação atualmente disponível, entende-se por caso suspeito aquele que satisfaça
uma das combinações dos seguintes critérios clínicos:

Tosse persistente ou 
Agravamento de tosse crónica 

OU 

Febre (temperatura axilar ou timpânica  38,0 ºC) 
OU 

Dispneia / dificuldade respiratória 

4. Documento de referência/relacionados
Orientação 02A/2020 da Direção Geral de Saúde de 25/01/2020 atualizada em 09/03/2020.
Orientação 006/2020 da Direção Geral de Saúde de 26/02/2020.
Norma 004/2020 da Direção Geral de Saúde de 23/03/2020.
Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus (COVID-19) da Direção Geral de
Saúde.

5. Descrição dos Procedimentos Adotar

5.1. Procedimentos Previstos para Casos Suspeitos 

Qualquer Colaborador que se encontre na FAPIL com sinais e sintomas clínicos de COVID-19, ou que 
identifique outra pessoa na empresa com os sintomas de COVID-19, informa a Chefia (preferencialmente 
por via telefónica) e dirige-se (ou solicita, a partir de uma distância segura que a pessoa com sintomas de 
COVID-19 se dirija) para a sala de isolamento que foi definida, não devendo tocar em nada durante o 
respetivo percurso. 

O Colaborador sintomático deve estar a usar uma máscara e deve confirmar/verificar se a máscara se 
encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, com oclusão completa do nariz, boca e 
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áreas laterais da face). Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara 
complementada com um lenço de papel). 

Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção), a Chefia deve assegurar que seja prestada a 
assistência adequada até à sala de “isolamento” por uma ou mais pessoas. Sempre que possível deve-se 
assegurar uma distância superior a 1 metro do suspeito. A Chefia alerta a Administração da situação. 

O Colaborador que prestar assistência deve colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma 
máscara e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção 
quanto à higiene das mãos, após contacto com o suspeito. 

O suspeito, já na sala de isolamento, contacta o SNS 24 (808 24 24 24), não devendo, em momento algum, 
abandonar a sala sem expressa orientação das autoridades de saúde. 

O acesso à área de “isolamento” fica interditado, exceto à pessoa designada para prestar assistência 

A avaliação pela Linha SNS24 (ou pela USF / UCSP) permite o encaminhamento do doente suspeito de COVID-
19 para: 

a. Autocuidados, em isolamento no domicílio e sob vigilância;

b. Avaliação médica em Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários (ADC-
COMUNIDADE) (Anexo 1);

c. Avaliação médica em Áreas Dedicadas COVID-19 nos Serviços de Urgência do SNS (ADC-SU) (Anexo
2);

d. CODU/INEM.

sendo posteriormente efetuado o acompanhamento do doente por Entidades do Sistema Nacional de 
Saúde, nos termos definidos na Norma Oficial em Vigor (atualmente a Norma 004/2020 da DGS, emitida em 
23/03/2020). 

O Colaborador sintomático com suspeita de COVID-19 é submetido a teste laboratorial, por instrução das 
Entidades do SNS. 

O resultado é comunicado ao Colaborador através da USF / UCSP, ou outra Entidade adequada definida nos 
termos da Norma oficial em vigor na altura da ocorrência: 

• Se se tratar de um resultado laboratorial negativo: a Entidade adequada do Sistema Nacional de
Saúde define os procedimentos adequados à situação clínica do Colaborador;

o O Colaborador informa a Chefia.
o A Chefia informa a Administração.

• Se se tratar de um resultado laboratorial positivo: a Entidade adequada do Sistema Nacional de
Saúde faz o acompanhamento da situação clínica do Colaborador e transmite os procedimentos que
este deve adotar.

o O Colaborador informa a Chefia do resultado laboratorial positivo;
o A Chefia colabora com a Entidade do SNS adequada na identificação dos contactos

próximos do Colaborador doente com COVID-19;
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o A Chefia informa a Administração da FAPIL do resultado positivo;
o A Administração informa os Recursos Humanos e o Responsável pela Coordenação de SST;
o Os Recursos Humanos informam o Médico do Trabalho;
o A Administração da FAPIL informa todos os Colaboradores da existência de caso de COVID-

19;

Assim que confirmado o caso positivo, a sala de isolamento deve ser interditada até à validação da 
descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Entidade do SNS adequada. Esta interdição só poderá 
ser levantada pela Entidade do Sistema de Saúde Nacional definida oficialmente para o efeito (por 
exemplo, Autoridade de Saúde Local). 

Na situação de Caso positivo, o Responsável pela Coordenação dos SST deve providenciar: 

- A limpeza e desinfeção (descontaminação) da sala de isolamento;

- O reforço da limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e
mais utilizadas pelo doente com COVID-19, com maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar
especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado (incluindo
materiais e equipamentos utilizados por este) e áreas circundantes;

- O armazenamento dos resíduos do Caso Positivo em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70
mícron) que, após ser fechado deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão
de resíduos hospitalares com risco biológico.
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ANEXO I 

Fluxograma de Procedimentos a Adotar no Caso de Suspeita de COVID-19 


