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Tendo em conta o atual contexto de pandemia a 
SARS-CoV-2 foi decidido realizar rastreio siste-
mático a todos os doentes com internamento 
programado ou urgente no Centro Hospitalar 
Universitário de São João, E.P.E. (CHUSJ).

A decisão foi tomada dado o risco associado a 
eventual contágio de doentes e profi ssionais 
por utentes eventualmente infetados, mas 
assintomáticos.

Esta decisão é excecional e terá efeitos apenas 
enquanto a situação epidemiológica o justifi car. 

É fundamental que os profi ssionais de saúde 
mantenham uma vigilância apertada, regular e 
sistemática de todos os doentes internados, no 
sentido de identifi car precocemente quaisquer 
doentes com eventual infeção por SARS-CoV-2 
(“Procedimento de atuação no caso de suspeita 
de COVID-19 em doente internado no CHUSJ“).

Esta abordagem não substitui ou reduz o nível de 
segurança e a necessidade do uso de equipamento 
de proteção individual, de acordo com as normas 
estabelecidas pela UPCIRA, nem as exigências 
em termos de práticas, que garantam a defesa 
dos profi ssionais e dos restantes utentes.

1. Doentes admitidos (exceto para 
 cirurgia), através do Serviço de Urgência

No momento em que se decida admissão a 
internamento o doente deverá ser rastreado. 

A colheita deverá ser realizada em sala específi ca 
no Serviço de Urgência de Adultos e Pediátrico. 
Os profi ssionais deverão estar equipados de 

acordo com as recomendações da UPCIRA para a 
realização da colheita. 

Enquanto se aguarda o resultado, os doentes 
permanecerão sob precauções de contacto e 
gotícula no Serviço de Otorrinolaringologia (com 
possibilidade de alargamento para o Serviço de 
O� almologia, quando tal for justifi cado), em salas 
distintas dos ‘doentes respiratórios’, em função 
do risco associado, devendo os profi ssionais de 
saúde seguir as recomendações da UPCIRA no 
que concerne aos equipamentos de proteção 
individual. 

Estes testes devem ser considerados prioritários 
e o seu resultado imediatamente comunicado de 
modo a ser promovida transferência do doente 
para o serviço adequado.

2. Doentes admitidos para cirurgia, 
 através do Serviço de Urgência

Doentes internados pelo SU para cirurgia urgente, 
efetuam o rastreio no Serviço de Urgência, em 
sala específi ca. Os profi ssionais deverão estar 
equipados de acordo com as recomendações da 
UPCIRA para a realização da colheita.

Se a cirurgia não puder ser protelada para 
aguardar resultado de rastreio, devem ser toma-
das as precauções preconizadas pela UPCIRA 
para doente com suspeita de COVID-19.

Se a cirurgia puder aguardar resultado do 
rastreio, devem ser internados no respetivo 
serviço, mas fi carão fi sicamente em enfermaria 
própria para o efeito, no piso 5, até à cirurgia. 
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Enquanto se aguarda o resultado estes doentes 
permanecerão sob precauções de contacto e 
gotícula, devendo os profi ssionais de saúde seguir 
as recomendações da UPCIRA no que concerne 
aos equipamentos de proteção individual. 

Se o resultado for negativo o doente será trans-
ferido para o respetivo serviço de internamento.

Nos doentes em que o resultado pré-cirúrgico 
seja positivo, deverão ser avaliados pelo médico 
assistente, com a colaboração do Serviço de 
Doenças Infeciosas, se indicado, para decisão 
clínica. A cirurgia deverá decorrer em sala 
específi ca COVID-19 do Bloco Operatório, já 
identifi cada no plano de contingência do CHUSJ, 
e fi carão depois da cirurgia internados em área 
dedicada.

3. Doentes transferidos de outros hospitais

Os doentes transferidos de outros hospitais, que 
não realizaram teste COVID-19 na instituição de 
origem, passam a ser internados no respetivo 
serviço, mas fi carão fi sicamente no Serviço 
de Otorrinolaringologia (com possibilidade de 
alargamento para o Serviço de O� almologia, 
quando tal for justifi cado) nos casos não-
cirúrgicos, ou em enfermaria própria para o 
efeito, no piso 5 nos casos cirúrgicos, até se saber 
o resultado do teste. 

Enquanto se aguarda o resultado estes doentes 
permanecerão sob precauções de contacto e 
gotícula, devendo os profi ssionais de saúde seguir 
as recomendações da UPCIRA no que concerne 
aos equipamentos de proteção individual.

Em relação ao procedimento de rastreio 
COVID-19, a colheita deverá ser feita em sala 
própria, após admissão, de acordo com as 
recomendações da UPCIRA. 

4. Doentes não cirúrgicos admitidos 
 de forma programada 

Deverão realizar rastreio no CAM antes da 
admissão. 

A colheita deverá ser feita em sala específi ca. 
Os profi ssionais deverão estar equipados de 
acordo com as recomendações da UPCIRA para a 
realização da colheita. 

Enquanto se aguarda o resultado estes doentes 
permanecerão sob precauções de contacto e 
gotícula no CAM, em área própria, devendo os 
profi ssionais de saúde seguir as recomendações 
da UPCIRA no que concerne aos equipamentos 
de proteção individual. 

Os doentes que à hora de fecho do CAM não 
têm ainda resultado, deverão ser internados 
no respetivo serviço, mas fi carão fi sicamente 
no Serviço de Otorrinolaringologia (com 
possibilidade de alargamento para o Serviço 
de O� almologia, quando tal for justifi cado). 
Enquanto se aguarda o resultado estes doentes 
permanecerão sob precauções de contacto e 
gotícula. 

Estes testes devem ser considerados prioritários 
e o seu resultado imediatamente comunicado de 
modo a ser promovida transferência do doente 
para o serviço adequado.
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5. Doentes admitidos 
 para cirurgia programada

Os doentes admitidos para cirurgia programada 
passam a ser internados no respetivo serviço, 
mas fi carão fi sicamente em enfermaria própria 
para o efeito, no piso 5. Enquanto se aguarda 
o resultado estes doentes permanecerão sob 
precauções de contacto e gotícula. 

A admissão do doente deve ocorrer 24 horas 
antes do momento previsto para a cirurgia de 
forma a permitir o conhecimento atempado do 
resultado do rastreio.

Em relação ao procedimento de rastreio 
COVID-19, a colheita deverá ser feita em sala 
própria da enfermaria do piso 5, após admissão, 
de acordo com as recomendações da UPCIRA. 

Após confi rmação de existência de condições 
para realização de cirurgia e confi rmada a 
negatividade do teste, preferencialmente deverá 
ser transferido para o respetivo serviço. Após a 
cirurgia e o recobro, o doente será transferido 
para o respetivo serviço.

Doentes em que o resultado seja positivo 
deverão ser avaliados pelo médico assistente, 
com a colaboração do Serviço de Doenças 
Infeciosas, para decisão clínica. Procedimentos 
cirúrgicos que forem considerados inadiáveis, em 
pessoas com pesquisa de SARS-CoV-2 positiva, 
serão realizados em sala específi ca COVID-19 
do Bloco Operatório, já identifi cada no plano 
de contingência do CHUSJ, e fi carão depois da 
cirurgia internados em área dedicada.

6. Doentes admitidos 
 para o Serviço de Medicina Intensiva

Os doentes com suspeita de infeção por SARS-
CoV-2 serão transferidos para o Serviço de 
Medicina Intensiva (piso 6), para a coorte de 
casos suspeitos (a colheita pode ser efetuada 
na sala de emergência ou nos quartos do piso 6, 
dependendo da decisão clínica, de acordo com as 
recomendações da UPCIRA).

Os doentes sem suspeita de infeção por SARS-
CoV-2 serão transferidos para a unidade 
adequada do Serviço de Medicina Intensiva 
(UCIPU/UPCIU/Neurocríticos), de acordo com o 
seu quadro clínico (a colheita pode ser efetuada na 
sala de emergência ou nas unidades especifi cas, 
dependendo da decisão clínica, de acordo com as 
recomendações da UPCIRA).

Enquanto se aguarda o resultado estes doentes 
permanecerão sob precauções de contacto e 
gotícula, devendo os profi ssionais de saúde seguir 
as recomendações da UPCIRA no que concerne 
aos equipamentos de proteção individual.

7. Doentes admitidos para unidades 
 especifi cas (Unidades Coronária, AVC, 
 Queimados)

Os doentes serão transferidos para a unidade 
adequada (Unidades Coronária, AVC, Queimados), 
de acordo com o seu quadro clínico (a colheita 
pode ser efetuada na sala de emergência ou nas 
unidades especifi cas, dependendo da decisão 
clínica, de acordo com as recomendações da 
UPCIRA).
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Enquanto se aguarda o resultado estes doentes 
permanecerão sob precauções de contacto e 
gotícula, devendo os profi ssionais de saúde seguir 
as recomendações da UPCIRA no que concerne 
aos equipamentos de proteção individual.

8. Doentes da área pediátrica

No caso dos doentes da área pediátrica, os 
procedimentos serão semelhantes aos dos 
adultos, existindo uma área para a coorte de 
suspeitos enquanto se aguarda o resultado. 
Os doentes das áreas de referência de outros 
hospitais podem ser transferidos enquanto 
aguardam o resultado do teste.

No caso dos doentes de Pediatria Oncológica, os 
doentes devem ser internados diretamente no 
respetivo serviço, bem como nos doentes para 
Medicina Intensiva Pediátrica, onde existirá uma 
área especifi ca para a coorte de suspeitos.

Enquanto se aguarda o resultado estes doentes 
permanecerão sob precauções de contacto e 
gotícula no CAM, em área própria, devendo os 
profi ssionais de saúde seguir as recomendações 
da UPCIRA no que concerne aos equipamentos 
de proteção individual. 

Em caso de positividade os doentes da nossa 
área de referência serão internados no Serviço de 
Pediatria – Área especifi ca COVID-19, devendo os 
restantes serem transferidos para os hospitais 
da respetiva área de residência.

Para os doentes pediátricos no serviço de 
urgência ou para cirurgia programada, o rastreio 
será efetuado na Área de Rastreio Azul/Verde do 
SU.

9. Doentes da área obstétrica

No caso da área obstétrica, nos internamentos 
pelo serviço de urgência, o rastreio deverá ser 
efetuado em sala específi ca. Os profi ssionais 
deverão estar equipados de acordo com as 
recomendações da UPCIRA para a realização da 
colheita. 

Após o parto as puérperas positivas fi carão 
internadas no internamento de adultos COVID-19.

Nos internamentos programados, deverão fazer 
as colheitas no CAM 24h antes da programação 
da intervenção.

Esta norma do CHUSJ tem efeitos a partir das 
08h00 do dia 29 de março de 2020.
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