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O controlo e redução da pandemia por COVID-19 na comunidade requer a identificação do maior número 

possível de pessoas infetadas e infetantes e o seu imediato e rigoroso isolamento, seguidos de acompanhamento 

próximo e adequado. Para tal, é fundamental validar a presença de infeção por SARS-CoV-2 e o diagnóstico de 

COVID-19 em todos os doentes com sintomas respiratórios ou história clínica e de contactos que indiciem a 

possibilidade de infeção. Assim, para complementar as medidas já iniciadas nos Cuidados de Saúde Primários 

propõem-se as medidas a seguir enunciadas. 

1.    Reduzir o risco de disseminação da doença no acesso e realização de testes nos CSP 

Todas pessoas devem colocar máscara cirúrgica à entrada das unidades de saúde desinfectando ou lavando 

previamente as mãos. Deve existir desinfectante à entrada e saída das instalações. A colocação do desinfectante 

deve ser vigiada para que não exista um consumo abusivo (Norma 007/2020 Prevenção e Controlo de Infeção por 

SARS-CoV-2 (COVID-19): Equipamentos de Proteção Individual). 

No atual momento em que os Centros de Saúde iniciaram o acolhimento e orientação dos doentes COVID-19 é 

imprescindível ter uma estratégia de comunicação clara para a população relativamente ao rastreio de casos, a 

deslocações entre unidades de saúde e ao acesso à realização dos testes de diagnóstico. Todos os utentes e 

doentes com médico de família devem em primeiro lugar contactar a sua unidade de saúde. Apenas aqueles que 

não têm médico de família devem contactar a linha de Saúde 24 em primeiro lugar. 

Devem evitar-se deslocações dos doentes entre locais frequentemente distantes, para realizar o teste. Sempre 

que possível, as amostras devem ser recolhidas com qualidade e segurança nas próprias instalações dos ADC-C e 

enviadas aos laboratórios de referência acreditados para o respetivo processamento, diminuindo o risco de 

transmissão da infeção pelos doentes em trânsito. Para o efeito pode ser necessário: 

1) Dispor de postos móveis de laboratórios; 
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2) Contratualizar com laboratórios privados a colheita de amostras (zaragatoas) no ADC-C; 

3) Contratualizar com os laboratórios privados que a colheita é feita nos ACD-C por profissionais treinados com 

equipamento técnico de colheitas e de equipamento pessoal de protecção adequado (enfermeiros e ou médicos) 

e depois as amostras recolhidas pelos laboratórios. 

Nos casos em que a colheita das amostras tenha de ser efectuada fora dos ADC-C, deve ser organizada a 

deslocação dos utentes ao local. Deve ser organizada com as autarquias uma rede de transportes dedicados para 

poder conduzir mais do que um doente de cada vez, por forma a optimizar a sua utilização. Esta rede de 

transportes dedicados deve aplicar as regras de segurança já declaradas quer no respeitante à distância entre 

pessoas, quer à higienização do ambiente. Todos os doentes devem usar máscaras cirúrgicas que colocaram com 

as mãos lavadas. À entrada e saída do veículo deve ser aplicado desinfectante nas mãos. 

 2.   Simplificar procedimentos e incrementar telecuidados personalizados, de proximidade, nos centros de saúde 

Os contactos com os utentes têm de ser de proximidade, e ninguém melhor que a sua equipa de família para 

fazer este acompanhamento. As estruturas de sistemas de comunicação, nos Cuidados de Saúde Primários e em 

todas as unidades de saúde, têm de poder responder às necessidades criadas. A fim de aproveitar todas as 

potencialidades dos cuidados personalizados e de proximidade oferecidos pelos enfermeiros e médicos de 

família das cerca de 800 unidades (USF e UCSP) dos centros de saúde do continente propõe-se: 

a)  Os doentes devem ser aconselhados a não se dirigirem presencialmente às suas Unidades de Saúde. 

Criação urgente de linhas de call-center em todos os agrupamentos de centros de saúde para orientar as 

chamadas do exterior para as respetivas unidades funcionais. Existem soluções de Cloud PBX gratuitas, que 

permitem divergir um número fixo, para o telemóvel de qualquer médico dessa unidade. Uma solução 

implementada desta forma poderia aliviar a sobrecarga dos serviços;  

b)  Distribuição de telefones de serviço a todos os enfermeiros de família e médicos de família, em rede com 

o call center –  todos os doentes em vigilância devem poder contactar facilmente o seu enfermeiro ou 

médico de família – ou o profissional designado para esse efeito, no caso de ainda não terem médico de 

família atribuído; 

c)  Avisos à população (por sistema automático idêntico ao que foi utilizado aquando dos incêndios) sobre 

quais os números para onde podem ligar em caso de necessidade e antes de se dirigirem a qualquer unidade 

de saúde; 
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d)  Possibilidade da linha Saúde 24 agendar consultas diretamente nos ADC-C, evitando ajuntamentos 

desnecessários de pessoas; 

e)  Triagem preferencialmente por enfermeiro no acesso de todas a unidades de saúde da presença de 

sintomas respiratórios ou febre e reencaminhamento para os ADC dos casos positivos; 

f)  Clarificação do protocolo de referenciação dos doentes com sintomas respiratórios e do protocolo de 

seguimento dos que ficarem ao cuidado dos profissionais dos CSP; 

g)  Eliminação célere das redundâncias do sistema de registos, em particular da plataforma de seguimento 

dos doentes Trace-COVID e da incomunicabilidade entre RNU, S-clínico, Trace-Covid e SINAVE, para evitar 

repetir várias vezes a inserção manual dos mesmos dados e dos mesmos procedimentos; 

h)  Disponibilização e reposição dos EPI necessários ao funcionamento do ADC-C, nos termos das normas 

internacionais e da DGS e prevendo a sua reposição por turno. 

  

As normas, os procedimentos de seguimento, e as plataformas eletrónicas  necessitam de adequação 

constante à realidade pelo que se aconselha a identificação de um responsável e de um email específico 

para  qualquer contacto visando a sua melhoria. De forma a uniformizar critérios e minimizar falhas ou 

possibilidades de erro, a Direção do Colégio de Medicina Geral e Familiar sugere que futuramente se 

solicite a contribuição deste Colégio na produção de novos documentos de trabalho dirigidos aos 

Cuidados de Saúde Primários. 
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