
Percurso do doente nas
 instalações Hospitalares/Serviços

PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DO CIRCUITO DOS DOENTES:

ANTES DA ADMISSÃO DO DOENTE:

• Avaliar fluxos de trabalho e processos para maximizar a eficiência e diminuir o desperdício de EPI;

• Agrupar as atividades de cuidados o máximo possível e evitar a contaminação por toque das superfícies;

• Seguir as políticas de emergência do hospital em relação à triagem de doentes e visitas;

• Limitar o treino de novos funcionários e excluir os alunos nas áreas de atendimento oncológico;

• Restrinjir o acesso a doentes com sintomas de doença (por exemplo, febre, tosse, dispneia) de entrar na área clínica;

• Considerar o uso de vestuário lavável nas instalações.

• Ao agendar consultas de rotina, instruir os doentes a telefonar com antecedência e discutir a necessidade de reagendar a 
sua consulta, caso tenham sintomas de infeção respiratória (por exemplo, tosse, dor de garganta, febre);

• Ao agendar consultas para doentes que solicitam avaliação de uma infeção respiratória, usar protocolos de triagem 
orientados por enfermeiros para determinar se uma consulta é necessária ou se o doente pode ser tratado em casa;

• Se o doente necessitar vir para uma consulta, instrua-o a ligar com antecedência para informar a equipa de triagem para se 
avaliar sintomas de infeção respiratória (por exemplo, tosse, dor de garganta, febre) e cumprir as ações preventivas 
apropriadas (por exemplo, seguir os procedimentos de triagem, use uma máscara facial na entrada e durante a permanência 
no hospital);

• Se um doente chegar via transporte por serviços de emergência (INEM), estes devem entrar em contato com o serviço para 
onde o transportam e seguir os protocolos de transporte locais previamente acordados. Isso permitirá que a instituição de 
saúde se prepare para receber o doente.

NA ADMISSÃO E DURANTE AS VISITAS:

• Limitar os pontos de entrada no serviço;

• Garantir que todas as pessoas com sintomas de COVID-19 ou outra infeção respiratória (por exemplo, febre, tosse, dispneia) 
sigam os procedimentos de higiene respiratória, higiene das mãos e triagem durante a duração da visita;

• Colocar alertas visuais na entrada e em locais estratégicos (por exemplo, áreas de espera, elevadores) com instruções sobre 
higiene das mãos e respiratória. As instruções devem incluir: como usar dispositivos para tapar o nariz e a boca ao tossir ou 
espirrar, recolha de contaminados em recipientes de lixo e como e quando realizar a higiene das mãos;

• Fornecer material para higiene respiratória e cutânea. Desinfetar as mãos com produtos à base de álcool, nas entradas dos 
serviços, nas salas de espera e nos pontos de admissão dos doentes;

• Instalar barreiras físicas (por exemplo, janelas de vidro ou plástico) nas áreas de receção para limitar o contato próximo entre 
o pessoal da triagem e os doentes potencialmente infeciosos;

• Considerar a instalação de postos de triagem fora da instalação para rastrear os pacientes antes que eles entrem;

• Garantir triagem e isolamento rápidos e seguros de doentes com sintomas de suspeita de COVID-19 ou outra infeção 
respiratória (por exemplo, febre, tosse);

• Priorizar a triagem de doentes com sintomas respiratórios;

• O pessoal da triagem deve dispor de máscaras faciais para doentes com sintomas de infeção respiratória. Estas devem ser 
fornecidas no check-in. O controlo da fonte (colocar uma máscara facial na boca e no nariz de um doente sintomático) pode 
ajudar a impedir a transmissão para outras pessoas;

• Certificar  que, no momento do check-in do doente, todos sejam questionados sobre a presença de sintomas de uma infeção 
respiratória e histórico de viagens para áreas com transmissão de COVID-19 ou contato com possíveis pacientes com 
COVID-19;

• Isolar o doente numa sala com a porta fechada. Se uma sala não estiver disponível, verificar se o doente não pode esperar 
entre outros doentes que procuram atendimento;

• Identificar um espaço separado e bem ventilado que permita que os doentes em espera sejam separados por 2 m, com fácil 
acesso a equipamento de higiene respiratória;

• Em algumas situações, os doentes podem optar por esperar num veículo pessoal ou fora do estabelecimento de saúde, 
onde podem ser contactados quando for a sua vez de avaliar;

• Incorporar perguntas sobre o novo aparecimento de sintomas respiratórios nas avaliações diárias de todos os doentes 
admitidos. Monitorar e avaliar todas as novas febres e doenças respiratórias entre os doentes.



HOSPITALIZAÇÃO DO DOENTE:

• Para doentes com COVID-19, avaliar a necessidade de hospitalização. Se a hospitalização não for clinicamente necessária, o 
atendimento domiciliário será preferível, se a situação do indivíduo permitir;

• Na admissão, colocar o doente com COVID-19 conhecido ou suspeito num quarto individual com a porta fechada. O doente 
deve ter um WC privado;

• As salas de isolamento devem ser reservadas aos doentes submetidos a procedimentos com aerossóis;

• Como medida para limitar a exposição ao profissional e conservar o EPI, as instalações devem ser organizadas apenas para 

estes doentes, com um profissional dedicado, para cuidar de doentes conhecidos ou suspeitos de COVID-19. Dedicado 
significa que o profissional é designado para cuidar apenas desses doentes durante o turno;

• Determinar como as necessidades de pessoal serão atendidas à medida que o número de doentes com COVID-19 
conhecido ou suspeito aumenta e o profissional adoece e é excluído do trabalho;

• Pode não ser possível distinguir doentes que têm COVID-19 de outros com vírus respiratórios diferentes. Assim, doentes 

com diferentes agentes respiratórios provavelmente estarão alojados na mesma unidade. No entanto, apenas doentes com o 
mesmo agente respiratório podem ser alojados na mesma sala. Por exemplo, um paciente com COVID-19 não deve ser 
alojado na mesma sala que um paciente com uma infeção respiratória não diagnosticada;

• Durante períodos de acesso limitado a respiradores ou máscaras, os serviços devem assumir que o profissional remova 
apenas luvas e aventais (se usado) e realize a higiene das mãos entre doentes com o mesmo diagnóstico (por exemplo, 
COVID-19 confirmado) enquanto continua a usar a mesma proteção ocular e respirador ou máscara facial (ou seja, uso 
prolongado). O risco de transmissão da proteção ocular e das máscaras faciais durante o uso prolongado deve ser muito 
baixo;

• O profissional deve ter cuidado para não tocar na proteção ocular e no respirador ou máscara facial. A proteção ocular e o 
respirador ou máscara facial devem ser removidos e a higiene das mãos deve ser realizada se danificadas ou sujas e ao sair da 
unidade;

• O profissional deve seguir rigorosamente as práticas básicas de controlo de infeção entre os doentes (por exemplo, higiene 
das mãos, limpeza e desinfeção de equipamentos compartilhados);

• Limitar o transporte e o movimento do doente para fora da sala;

• Considerar fornecer equipamento portátil de raio-X em áreas de corte de doentes para reduzir a necessidade de transporte 
destes;

• Os doentes devem usar uma máscara para conter secreções durante o transporte;

• O profissional que entra na sala deve usar o EPI;

• Sempre que possível, executar procedimentos / exames no quarto do doente;

• Depois do doente receber alta ou ser transferido, o profissional, deve abster-se de entrar na sala desocupada até que tenha 
decorrido tempo suficiente para que as mudanças de ar sejam suficientes para remover partículas potencialmente infeciosas. 
Após esse tempo, a sala deve passar por limpeza e desinfeção de superfície apropriadas antes de se retornar o uso para outro 
doente.

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS DURANTE OS PERÍODOS DE TRANSMISSÃO NA COMUNIDADE:

• Explorar alternativas para triagem e consultas presenciais;

• Procurar informação sobre como as unidades de saúde se podem preparar para a transmissão comunitária;

• Designar uma área no Hospital (por exemplo, um edifício auxiliar ou estrutura temporária) ou identificar um local na área que 
funcione como centro de avaliação respiratória em que doentes com febre ou sintomas respiratórios possam ser avaliados e 
atendidos separadamente;

• Cancelar atividades de assistência médica em grupo (por exemplo, terapia de grupo, atividades recreativas);

• Adiar procedimentos eletivos, cirurgias e consultas ambulatórias não urgentes;
respirador ou máscara facial devem ser removidos e a higiene das mãos deve ser realizada se danificadas ou sujas e ao sair da 
unidade;


