
Triagem

Doente chega à unidade 
sanitária

eNTraDa / POrTÃO

eQUiPa 
CLÍNiCa 

COViD-19 
Da US

Triagem 
COViD-19

PrÉ- Triagem
NÃO

Sim

NÃO

Sim

Orientar o doente para lavar as 
mãos com água e sabão

Oferecer máscara protectora  ao doente e 
encaminhar à área de triagem COVID-19

Seguir o fluxo normal da 
Unidade Sanitária

Doente enquadra-se
na definição de caso?

Observação:
a equipa do COVI-19 deve 
• manter pelo menos 

1,5 m de distância do 
doente

• usar máscaras 
N95,  bata, avental 
discartável e luvas

• Isolar o doente
• Validação de caso pela equipa clínica COVID-19 da Unidade Sanitária
• Preencher a ficha de investigação de caso COVID-19 e notificar à CPDE/DMS/PS
• Avaliar a situação de gravidade
• Recolha da amostra (seguir o protocolo INIS)

O caso  é leve?

• Tratamento sintomático
• Indicação de quarentena 

institucional
• Orientação sobre medidas 

de protecção em casa e 
sinais de alerta

• Passar para área de internamento / 
isolamento

• Tratamento clínico
• Envio à unidade de referência se a 

unidade não tiver condições para 
acolher doentes com COVID-19

• Se agravar enviar para UTI-COVID-19

Envio imediato à área ou 
unidade de referência de 
UTI-COVID-19

Nota: antes e durante a transferência
• Estabilizar o paciente -se necessário- (ex. oxigenoterapia, hidratação EV, antipirético, etc.)
• Solicitar ambulância
• Comunicar o centro de referência do COVID-19 para preparar a recepção do caso
• Aplicar medidas de suporte a transferência do paciente
• No centro de referência de COVID-19 seguir fluxograma de manejo de caso

O caso é grave

Na triagem perguntar:
Tem febre, tosse e/ou dificuldade respiratória e
• teve contacto com casos suspeitos ou confirmados 

de COVID-19? ou
• fez viagem recente ou contacto com pessoas que 

estiveram em algum país/zona de risco?

Identificar
doentes com sinais de
infecção respiratória

aguda? 
(febre, tosse, dificuldade 

respiratória….)
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O caso  é 
moderado?



Fluxograma de transporte de Pacientes Suspeitos ou Confirmados 
com COViD-19 - ambulâncias

Transporte 
de Pacientes 
Suspeitos ou 
Confirmados 

(COViD-19)
 

•	O trabalhador de saúde acompanhante 
(enfermeiro, pessoal de apoio) e motorista devem 
estar devidamente equipados (Bata e Avental 
impermeável, Mascaras N95/FFP2, barrete, luvas e 
óculos de proteção/protector facial)

•	Oferecer máscara ao paciente para uso 
obrigatório (durante todo o momento desde a 
sua identificação)

•	Melhorar a ventilação do veículo (abrir as 
janelas)

•	Limpar e desinfectar todas as superfícies  
internas do veículo após a realização 
do transporte (álcool a 70%, hipoclorito 
de sódio a 0,5% ou outro desinfetante 
indicado)

•	Comunicar imediatamente aos profissionais 
da Área de Internamento de COVID-19
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Procedimentos para higienização de equipamentos no 
Centro de internamento de COViD-19

Todos os equipamentos médicos, devem ser 
desinfectados com álcool a 70% antes e depois de 
usar em cada paciente

alguns equipamentos incluem:

• Estetoscópios,
• Esfigmomanómetros,
• Termómetros,
• Balanças,
• Fita métrica
• Fita de perímetro braquial
• Fita para perímetro craneano
• Altímetro
• Otoscópio
• Etc.

NOTa:  
•	O equipamento e material médico-cirurgico por questões de Prevenção 

e Controlo de Infecções, deve ser de uso exclusivo das Áreas de 
internamento de COViD-19
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Procedimentos para higienização de utensílios de cozinha da 
Área/Centro de Internamento de COVID-19

1. Todos os utensílios de cozinha (pré-preparo, 
preparo e distribuição) devem ser primeiro 
descontaminados com solução de hipoclorito de 
sódio a 0,5% por 10 minutos e depois lavados com 
detergente indicado e água.

Os utensílios de cozinha incluem :

• Caixas de transporte e conservação de alimentos
• Panelas
• Pratos
• Copos
• Talheres
• Carrinhas de transporte e distribuição de refeições
• Etc.

1. Os pisos e superfícies das cozinhas devem também 
ser higienizados com detergente e descontaminados 
com hipoclorito a 0,5% por 10 minutos de uma em 
uma hora e sempre que necessário.
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 Procedimentos para higienização de ambiente e superfícies no  
Centro de internamento de COViD-19 COViD-19

•	As superfícies dos Centro de Internamento de 
COVID-19 devem ser desinfectadas com álcool a 70% 
pelo menos um vez por dia e sempre que necessário.

•	• Os pisos e paredes dos Centro de Internamento 
de COVID-19 devem ser higienizados com solução 
apropriada de limpeza (hipoclorito de sódio a 0,5% 
e detergente de limpeza) por turno e sempre que 
necessário;

•	Outras superfícies como mesas, secretárias, 
cabeceiras, camas, cadeiras, maçanetas, interruptor, 
etc devem ser desinfectados com álcool a 70%
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 Procedimentos para gestão de lixo hospitalar nas Áreas/Unidades de 
referência de COViD-19

Todo o lixo hospitalar produzido no Centro de Internamento 
de COVID-19, nos isolamentos transitórios e nas salas de 

rastreio, deve ser considerado potencialmente infeccioso.

Segregação

Transporte

recolha

armazenamento/
Tratamento

Destino final

O lixo deve ser separado sempre onde é produzido 
e por quem executa o procedimento.

O lixo deve ser recolhido em baldes de lixo com 
tampa e pedal, bem identificados e revestidos com 
sacos plásticos

O lixo deve ser transportado em recipiente com 
tampa, base e paredes sólidas e que sejam capazes 
de conter fluídos, fácil de lavar e desinfectar

Antes do destino final, o lixo deve ser armazenado 
no estacionamento temporário bem identificado e 
com acesso restrito

Tratar todo lixo infeccioso

Todos os profissionais que fizerem o manuseio de lixo hospitalar devem estar 
devidamente equipados (Avental impermeável, luvas de limpeza, botas de 
borracha, barrete, óculos de protecção ou protector facial e máscara)
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Fluxograma para o processamento de roupa hospitalar ou Centro de 
internamento de COViD-19

Proceder como estabelecido para roupas 
provenientes de outros pacientes em geral não sendo 

necessário nenhum ciclo de lavagem especial

recolha e Transporte

Triagem

•	Manusear roupa suja o mínimo 
possível para evitar a contaminação;

•	A roupa suja deve ser colocada 
em sacos plásticos no local de 
atendimento;

•	O transporte deve ser feito em 
carrinhas apropriada

•	Separar a roupa descartável da 
reutilizável

•	incinerar a roupa  descartável 

•	A roupa de cama deve-se 
descontaminar com hipoclorito de 
sódio a 0,5% por 10 minutos;

•	Lavar com água quente e sabão

Lavagem

NOTa:  
•	 Todos os profissionais que manusearam o lixo hospitalar devem estar devidamente 

equipados (Avental impermeável, luvas de limpeza, botas de borracha, gorro, óculos 
de protecção ou protector facial e máscara)

•	a roupa limpa deve ser transportada em carrinhas diferentes das que transportam 
a roupa suja e organizada de forma a evitar a contaminação cruzada (por exemplo: 
Carros de transporte fechado)
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Fluxograma para o manejo de cadáveres por COViD-19

Desinfecção do cadáver com uma 
solução hipoclorito com cálcio a 2%

Colocar  o cadáver  no saco mortuário 
enviar a  morgue

Realizar o funeral entre 6 a 24 horas 
proibindo os rituais e prácticas 

fúnebres locais sob vigilância da 
equipa de saúde

Tapar todos orifícios naturais (Boca, 
narinas, ouvidos) do cadáver com 

bolas de algodão embebidas numa 
solução hipoclorito com cálcio a 2%

NOTa:  
as roupas e pertences utilizados pelo paciente devem ser descontaminados 
Evitar cerimónias funebres habituais envolvendo concentração  de pessoas 
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