
Caso positivo?

Não

Seguir as medidas de prevenção

Higienização das 
mãos com água, 
sabao ou cinza / 

desifenção usando
alcool a 70%

Uso de máscara
Distanciamento

físico e social

Sim

Assintomático Sintomático

Orientar a quarentena aos contactos
• 14 dias
• Testar para Covid-19 se o contacto tiver

sintomas

Leve Moderado Grave

Isolamento 
domiciliar

Alta após 10 dias

Internamento
hospitalar

Mapeamento de contactos* e desinfeção do local de trabalho

Encaminhar a lista de contactos as 
autoridades de saúde locais

(DPS/COE/DDS/US) para o rastreio / 
avaliação de risco

Fluxograma de gestão de casos suspeitos de Covid 19 nas instituições

Isolamento 
domiciliar ou 
internamento

Proceder a desinfecção regular do local de trabalho

*CONTACTO - todo o indivíduo que
• tenha tido contacto físico com caso positivo
• tenha estado a menos de 1.5m de distância, sem 

protecção (mascara)

Isolamento domiciliar
Alta após pelo menos 13 dias
(últimos 3 dias consecutivos

sem sintomas)



Todas as instituições devem ter uma comissão de 
Gestão da COVID-19

Fluxograma de gestão de casos positivos nas instituições

Contacto

Todo o individuo que tiver estado em contacto com um caso
positivo:
• 3 dias antes do inicio dos sintomas do caso positivo, ou
• 3 dias antes da data da colheita da amostra do caso positivo

Quando é que um contacto deve  ser testado?

Todos os contactos com critérios devem ser testados pelo
menos 4 dias apos a exposição/contacto com a pessoa
infectada.

Criterios para testagem

• Todos os contactos que apresentarem sintomas devem ser 
testados

• Os contactos assintomáticos devem ficar em quarentena 
domiciliar por 14 dias.
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Deve-se encerar a instituição em caso de registo de um 
caso positivo?

Em Regra Geral Deve-se
• Garantir a continuidade das actividades da 

instituição;
• Observar os passos definidos no fluxograma

O encerramento temporário é uma medida excepcional, 
sendo somente aplicável perante um surto resultante de 
transmissão na instituição que tenha sido comprovado
pelas autoridades sanitárias.

Gestão da COVID-19 dentro da instituição
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Gestão de contactos Gestão do local de trabalho



Sintomas da COVID-19 e Formas de Transmissão

Sintomas Formas de Transmissão

Sintomas mais comuns :
- Febre
- Fadiga 
- Tosse seca

Outros sintomas que podem estar associados : 
- Dores de cabeça
- Corrimento nasal 
- Dor de garganta  
- Dificuldade respiratória 
- Diarreia

Em situações críticas  o COVID-19 pode causar : 
- Pneumonia Severa
- Choque séptico com falência múltipla de órgãos e 
levar a morte 

A transmissão ocorre de uma pessoa para outra atravéz de:

Gotículas de saliva quando um 
individuo contaminado tosse

ou expira
Toque ou aperto de mão

Objectos ou superficies 
contaminadas


