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Dados actualizados à data de 13
de Abril de 2020

À medida que a transmissão do vírus aumenta, a OMS recomenda que os
países expandam o sistema de saúde, adaptando edifícios e instalações
comunitárias para criar capacidade adicional

Cenários para a propagação da COVID-19 e medidas mitigantes para minimizar a pressão no sistema de saúde
1.° cenário

2.° cenário

3.° cenário

4.° cenário

Nenhuns casos

Casos Importados

Focos

Transmissão
Comunitária

Criar enfermarias de
rastreio, triagem e
específicas para a COVID19 em instalações de saúde.

Adaptar edifícios e
instalações comunitárias
existentes, para além das
intervenções descritas no
2.°cenário.

As áreas de tratamento
específicas para a COVID-19
devem ser criadas, para além
das intervenções descritas no
1.°cenário.
•

Aumentar a capacidade ao converter
enfermarias em enfermarias e hospitais
para tratamento da COVID-19.

•

Se as instalações de saúde já não
tiverem capacidade para gerir os
pacientes ligeira ou moderadamente
doentes, estes devem ser isolados
• pacientes sem sintomas em casa
ou
• pacientes que não sejam de alto
risco em instalações comunitárias
• com acesso rápido ao serviço de
saúde a partir de casa.

•

Planear novas estruturas para
aumentar a capacidade do sistema de
saúde, assumindo que o número de
casos venha a duplicar entre cada 3 a 7
dias.

Recomendar novas
instalações para a
COVID-19, para além das
intervenções descritas no
3.°cenário.
•

Aumentar a capacidade do sistema de
saúde com novas estruturas, incluindo
o alargamento rápido de hospitais
designados.

•

Os novos hospitais ou estruturas
temporárias podem servir para aumentar
a capacidade dos cuidados de pacientes
com COVID-19 ou dos serviços de saúde
essenciais.

•

Consoante a estratégia e capacidade de
realização de testes, os pacientes
ligeira e moderadamente doentes
poderão não ser testados e poderá
ser-lhes recomendado que se autoisolem em instalações comunitárias
controladas ou em casa.

Fontes: OMS. Considerações operacionais para a gestão de casos de COVID-19 em instalações de saúde e na comunidade. Orientações provisórias (19 de Março de 2020).
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As instalações temporárias de isolamento e tratamento representam um
meio de aumentar a capacidade dos sistemas de saúde e para reduzir a
pressão nos recursos
Propagação do vírus vs. capacidade do
sistema de saúde
Casos sem medidas de protecção
Casos com medidas de protecção

Número diário de
casos confirmados

Casos sem
medidas de
protecção

Dados actualizados à data de 13
de Abril de 2020

Medidas para apoiar o sistema de cuidados de saúde
1

Isolamento
doméstico

Sistemas de saúde sobrecarregados

Isolamento
Centros de
3
temporário
tratamento
Aumentar a intervenção médica
2

Sistema reforçado de cuidados de saúde
Sistema de cuidados de saúde actual

Impacto do
distanciamento
social
Sistema reforçado de cuidados
de saúde

Sobrecarregado
sistema de saúde

Sistema de saúde actual

Casos com medidas
de protecção
Tempo desde o primeiro caso

+ Sem custos para o governo
as pessoas que
+ Protege
tenham contactos com
casos confirmados ou com
sintomas que possam ser
tratadas em casa
Coloca em risco os familiares
dos pacientes e põe pressão
psicológica nos pacientes
Dificuldade de implementar o
isolamento - requer uma
mudança de comportamentos
Difícil organizar cuidados
médicos, o acompanhamento
frequente da progressão da
doença e o encaminhamento
atempado para cuidados
hospitalares

É necessário um
investimento reduzido

É necessário um
investimento médio

+

Adaptar grandes edifícios
existentes como áreas de
isolamento, minimizando a
exposição da família e
amigos

+

Adaptar grandes edifícios
existentes como centros de
tratamento, minimizando a
exposição da família e
amigos

+

Isola casos ligeiros e
moderados (sem factores
de risco) de modo rígido

+

Presta cuidados a
pacientes com casos
moderados (com factores
de risco), graves e críticos

+

Organiza cuidados
médicos, o
acompanhamento
frequente da progressão
da doença e o
encaminhamento
atempado para cuidados
hospitalares

+

Presta cuidados médicos
apropriados, sem
sobrecarregar os hospitais
existentes

Os pacientes devem ser movidos do isolamento doméstico para centros temporários de isolamento quando a sua temperatura for
igual, ou superior, a 380C e tiverem tosse/falta de ar após o período de incubação, ou seja 14 dias
Fonte: análise do TBI, "Fangcang shelter hospitals: a novel concept for responding to public health emergencies" (Hospitais de refúgio Fangchang: um novo conceito de resposta a
emergências de saúde pública) https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30744-3 acedido a 15 de Abril
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Deve-se considerar o isolamento em instalações temporárias, juntamente
com o isolamento doméstico e instalações de tratamento médico com base
na gravidade do caso e os factores de risco
Gravidade do caso e factores de risco

• Contactos assintomáticos
• Casos assintomáticos
• Ligeira

• Ligeira
• Moderada, sem factores de
risco

• Moderada, com factores de
risco
• Grave
• Crítica

Factores de risco para a COVID-19 grave: idade superior a 60
anos, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, doença
respiratória crónica, pacientes imunocomprometidos

Dados actualizados à data de 13
de Abril de 2020

Recomendação da OMS
• As pessoas sem sintomas que tenham tido contacto com casos
confirmados devem auto-isolar-se em casa
• Se os sintomas aparecerem ou se o período de 14 dias de
incubação passar sem que os sintomas apareçam, devem
contactar a linha de informação da COVID-19 para
aconselhamento
• Testes realizados conforme a estratégia de diagnóstico

• Os pacientes são aconselhados a auto-isolarem-se e a
contactarem a linha de informação sobre a COVID-19 para
aconselhamento sobre a realização de testes e encaminhamento
• Testes realizados conforme a estratégia de diagnóstico
• Isolamento / instalações controladas* em:
• Instalações de saúde, se os recursos permitirem
• Instalação temporária de isolamento com acesso rápido a
aconselhamento de saúde

• Paciente instruído a auto-isolar-se e a telefonar à linha de
apoio da COVID-19 para ser encaminhado com urgência
assim que possível
• Internamento hospitalar para isolamento (ou colocado em
instalações controladas) e tratamento
• Testar os casos suspeitos de COVID-19 de acordo com a
estratégia de diagnóstico

Isolamento
doméstico

Instalação de
Isolamento
Temporário

Centro de Tratamento
de Infecções
Respiratórias
Agudas Graves

Fontes: OMS. Considerações operacionais para a gestão de casos de COVID-19 em instalações de saúde e na comunidade. Orientações provisórias (19 de Março de 2020).
Nota: *Instalações controladas - colocar os pacientes infectados com os mesmos agentes patogénicos confirmados por laboratório na mesma enfermaria designada
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Poderão ser necessárias instalações temporárias de isolamento para o
cenário de focos, para mitigar a sobrelotação do sistema de saúde ao
disponibilizar hospitais temporários para isolar e tratar pacientes com
sintomas ligeiros e moderados

Dados actualizados à data de 13
de Abril de 2020

Definição de instalações temporárias de isolamento
• Hospitais temporários criados mediante a instalação de tendas ou adaptação de instalações
públicas, como escolas, salas de conferências, estádios e centros de exposições com boa
ventilação natural
• Utilizados para isolar os pacientes com sintomas ligeiros ou moderados de doenças infecciosas
• Prestar cuidados médicos, acompanhamento da doença, alimentação, abrigo e actividades sociais

Características chave
•

Construção rápida: construídos rapidamente porque são instalados dentro de infra-estrutura física
existente ou tendas fáceis de adquirir com boa ventilação natural (EVITAR contentores de
mercadorias que requeiram ar condicionado e uma fonte de alimentação constante)

•

Grande escala: aproveitar instalações públicas de grande escala

•

Baixo custo: evita a construção dispendiosa de nova infra-estrutura física

Centro temporário de isolamento num estádio convertido.
Wuhan, China

Funções essenciais
Isolamento: os pacientes com sintomas ligeiros ou moderados são isolados
Triagem: os pacientes que se enquadram dentro de critérios adicionais de admissão são
isolados e tratados

Centros de isolamento temporários em tendas,
Central Park, Nova Iorque, Estados Unidos

Prestação de cuidados médicos básicos: medicação; oxigénio suplementar e fluídos intravenosos; bem como
aconselhamento de saúde mental
Acompanhamento frequente e encaminhamento rápido: pacientes que necessitam de cuidados intensivos, identificados através
do acompanhamento e encaminhados para os hospitais
Necessidades básicas de habitação e interacção social: fornecer abrigo, alimentos, saneamento, higiene e interacção social
Fonte: Análise do TBI
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Dados actualizados à data de 13
de Abril de 2020

O stock de suprimentos do sistema de saúde deve estar pronto e garantir que as
instalações de isolamento conservam, adaptam e reutilizam os suprimentos
Cenários para a propagação da COVID-19, relativamente aos suprimentos
1.° cenário

2.° cenário

Nenhuns casos
Suprimentos normais
disponíveis.
Equipar as enfermarias para o
tratamento da COVID-19.
Identificar o equipamento e
suprimentos essenciais,
incluindo oxigénio. Preparar
uma cadeia de abastecimento
local alargada.

Casos Importados
Alargar os stocks de
suprimentos com protocolos
pormenorizados
relativamente ao seu uso.
Activar a cadeia de
abastecimento local alargada.
Preparar a cadeia de
abastecimento nacional.

3.° cenário
Focos
Conservação, adaptação,
reutilização específica
quando seguro fazê-lo.
Activar o planeamento e a
aquisição de contingência de
equipamento e suprimentos
essenciais. Cadeia de
abastecimento nacional Preparar
uma cadeia de abastecimento
alargada a nível global.

4.° cenário
Transmissão Comunitária
Activar o planeamento de
contingência, no caso de
escassez de equipamento
crítico.
Determinar a distribuição de
recursos vitais para salvar vidas
entre os profissionais de saúde e
pacientes. Activar a cadeia de
abastecimento global alargada.

Lista de verificação para o equipamento dos quartos de isolamento












Protecção para os olhos (viseira ou óculos)
Viseira facial (protege os olhos, nariz e a boca)
Luvas
Luvas reutilizáveis de vinil ou borracha para limpar as instalações
Luvas descartáveis de látex para cuidados clínicos
Cobertura para o cabelo
Respiradores de partículas (N95, FFP2 ou equivalente)
Máscaras médicas (cirúrgicas ou para procedimentos)
Batas e aventais
Batas descartáveis de mangas compridas resistentes a fluídos ou
reutilizáveis não resistentes a fluídos
Aventais de plástico (para usar por cima das batas não resistentes a
fluídos no caso de se prever que haja salpicos e se as batas resistentes
a fluídos não estiverem disponíveis)














Desinfectantes para as mãos à base de álcool
Sabão simples (líquido, se possível, para lavar as mãos em água limpa)
Toalhas limpas descartáveis (p. ex. toalhas de papel)
Recipientes para objectos afiados
Detergente apropriado para limpeza das instalações e desinfectante
para a desinfecção das superfícies, instrumentos ou equipamento
Sacos de plástico grandes
Sacos apropriados para resíduos clínicos
Sacos para a roupa suja
Recipiente de recolha de material utilizado
IEC padrão
Protocolos padrão para a higiene das mãos, recolha de amostras e
resíduos biomédicos claramente afixados
Protocolos padrão de gestão clínica

Fonte: "COVID -19 Outbreak: Guidelines for Setting up Isolation Facility/Ward, India, Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening
facility in health care facilities" (Surto de COVID-19: orientações para a criação de uma instalação/enfermaria de isolamento, Índia, Manual prático para centros de tratamento de infecções respiratórias agudas graves para a criação
e gestão de um centro de tratamento de SARI e instalação de rastreio de SARI em instalações de cuidados de saúde), Março de 2020, acedido pela última vez a 15 de Abril
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Dados actualizados à data de 13
de Abril de 2020

É necessário cumprir as normas de isolamento ao internar, tratar e transferir os
pacientes infectados com o vírus

Internamento
de pacientes

Cuidados de
pacientes

Transferência
de pacientes

•
•
•
•
•
•

Assegurar que os pacientes são elegíveis para internamento, de acordo com as normas
Implementar imediatamente medidas de prevenção e protecção, ou seja fornecer máscaras faciais e lavar as mãos
Isolar os pacientes imediatamente em quartos separados
Informar o respectivo oficial de vigilância do centro de que o paciente foi internado
Se abrangido pela definição de caso conforme previsto nas orientações nacionais, deve ser feita a colheita de uma
amostra para a realização de um teste
Os casos suspeitos devem ser isolados até que os resultados estejam disponíveis

•
•
•
•
•
•

Manter uma distância de, pelo menos, 1,5m quando não se estiver a prestar cuidados directos
Manter a higiene respiratória, ou seja, o uso da máscara facial e procedimento em caso de tosse
Cumprir regularmente as normas adequadas relacionadas com a higiene das mãos
Prestar aconselhamento psicossocial e outras intervenções de promoção da saúde
Fornecer nutrição adequada e cuidados de apoio, conforme seja apropriado
Assegurar que se respeitam os direitos à privacidade e à dignidade humana dos pacientes

•
•

Assegurar que se aplicam sempre medidas de prevenção e de protecção
Assegurar que foram realizados os diagnósticos apropriados e tratamentos de emergência e que o paciente está
estável e pronto
Assegurar que todos os monitores e tratamento aplicado estão seguros e podem continuar durante o transporte
Assegurar a documentação apropriada e transferência de cuidados para os profissionais clínicos seguintes
Assegurar que o profissional de saúde responsável está preparado para receber o paciente

•
•
•

Fonte: A guide to the case management of Corona virus disease (covid-19) version 1: Sierra Leone (A guia para a gestão de casos de doença do coronavírus (Covid-19), 1ª
versão: Serra Leoa)
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Dados actualizados à data de 13
20
de Abril de 2020

Método Chinês “hospitais de abrigo Fangcang” para isolar pacientes
com sintomas ligeiros ou moderados das suas famílias e comunidades
• A China converteu espaços públicos em Wuhan, como
complexos desportivos e centros de exposições, durante um
período de 3 semanas em 16 hospitais com 13.000 camas

Características fundamentais e funções essenciais dos hospitais de refúgio Fangchang

• O seu propósito específico era isolar os pacientes com
sintomas ligeiros ou moderados. Estes pacientes tinham
uma maior probabilidade de transmissão do vírus, porque
estavam activos
• Alternativa de enviar os pacientes para casa para isolamento,
reduzindo a transmissão dentro de famílias e garantindo
que os pacientes se comportavam em conformidade com as
instruções do governo
• Os profissionais de saúde podiam transferir os pacientes para
hospitais de mais alto nível, se a sua condição piorasse
• O baixo rácio de profissionais de saúde para pacientes
era apropriado para cuidar dos pacientes que não tinham
sintomas graves ou críticos

Fluxos de pacientes nos hospitais de refúgio Fangcang em Wuhan, China

• Criou um ganho de eficiência, ao remover os pacientes de
baixo risco dos hospitais tradicionais com altos níveis de
funcionários, minimizando a falta de profissionais de saúde
• Tornou-se num padrão nacional de cuidados, apoiado por
um controlo de qualidade rigoroso e rotinas de melhoria
• Serviram de comunidade temporária para pacientes com
casos ligeiros ou moderados de COVID-19
Fonte: The Lancet: "Fangcang shelter hospitals: a novel concept for responding to public health emergencies" (Hospitais de refúgio Fangchang: um novo
conceito de resposta a emergências de saúde pública)

7

Os locais dos centros de tratamento de Infecções Respiratórias Agudas
Graves (SARI, do Inglês "Severe Acute Respiratory Infection") são necessários
na fase de Transmissão Comunitária e devem ser identificados e criados em
conformidade com as normas da OMS

Dados actualizados à data de 13
20
de Abril de 2020

Orientações da OMS para a criação e gestão de um Centro de Tratamento de Infecções Respiratórias Agudas Graves:

Local

Localização: segura, próxima do epicentro do surto, não sujeita a inundações e,
pelo menos, a 30 metros de distância de cursos de água.
Características do chão: liso e nivelado, geologicamente estável e consolidado, bem
como suficientemente grande para que o centro possa ser alargado, se necessário.
Características meteorológicas: atenção a períodos sazonais que afectem a
construção A concepção deve acomodar várias condições climatéricas
Recursos existentes: utilizar edifícios existentes, verificar o fornecimento básico
de água, electricidade e comunicações.

Requisitos
mínimos para a
adaptação

Taxa de ventilação e direcção do fluxo de ar
• Taxa de ventilação mínima de 60 litros por segundo por paciente, nas enfermarias de
casos ligeiros e moderados
• Taxa de ventilação mínima de 160 litros por segundo por paciente, nas enfermarias de
casos graves e cuidados intensivos
• O fluxo de ar deve seguir de zonas limpas para zonas sujas
• EVITAR contentores de mercadorias que requeiram ar condicionado
Espaçoso, para permitir definir claramente o fluxo de pacientes e funcionários e o distanciamento
Possível de limpar e compatível com desinfectantes: os acabamentos e mobília podem ser
limpos de modo eficaz

Fonte: análise do TBI, "Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening facility in health care facilities" (Manual prático para centros de
tratamento de infecções respiratórias agudas graves, para a criação e gestão de um centro de tratamento de SARI e instalação de rastreio de SARI em instalações de saúde), Março de 2020, acedido pela última vez a 4 de Abril
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Dados actualizados à data de 13
de Abril de 2020

Para criar consciencialização e mobilizar a comunidade para apoiar os centros
temporários de isolamento e tratamento de SARI é necessária uma estratégia de
comunicação e envolvimento do público
Estratégia de comunicação para promover os
centros temporários de isolamento
Desenvolver uma estratégia de comunicação e envolvimento
do público, para criar consciencialização e mobilizar a
comunidade para apoiar os centros temporários de
isolamento / tratamento
•

Anúncios públicos: realizar vários anúncios públicos e
conferências de imprensa, para informar o público sobre
o centro de tratamento/isolamento

•

Conceder entrevistas: os representantes
governamentais e profissionais de saúde devem
conceder entrevistas a explicar o propósito e funções
dos centros de isolamento

•

•

Partilha de experiências: assim que o centro de
isolamento/tratamento entrar em funcionamento, os
pacientes e profissionais de saúde devem publicar
relatos das suas experiências nos hospitais, tanto nos
média tradicionais como nas redes sociais

Impacto



Provisão alargada de cuidados de saúde



Protecção comunitária do centro
temporário de isolamento



Assegurar que o público apoia o centro



Ajudar a conter o vírus, porque as pessoas
sintomáticas estarão dispostas as autoindicar-se



Protecção da comunidade

Cobertura noticiosa: notícias e artigos em destaque
sobre os hospitais, que se complementem uns aos
outros

Fonte: análise do TBI, "Fangcang shelter hospitals: a novel concept for responding to public health emergencies" (Hospitais de refúgio Fangchang: um novo conceito de resposta a
emergências de saúde pública) https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30744-3 acedido a 15 de Abril
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Dados actualizados à data de 13
de Abril de 2020

Anexo

Dados actualizados à data de 13
de Abril de 2020

A definição de zonas, os acabamentos e a ventilação são elementos importantes do
planeamento de um centro de tratamento de SARI

Categorização de zonas num centro de tratamento de SARI

Características da mobília e dos acabamentos
• Podem ser limpos
• Fáceis de manter e de reparar

Zona
Zona

• Resistentes à propagação microbiana

Ligeira/Moderada
Enfermaria de
internamentos de
curta duração
Observação

Enfermaria
de casos
graves

• Não porosos
• Sem juntas

Ventilação
Entrada dos
pacientes
Sala de espera
Triagem (Pacientes)
Colheita de amostras

Laboratório

Enfermaria
de casos
críticos
Entrada/saída dos
funcionários
Vestiário
Lavandaria
Triagem
(funcionários)

Morgue
Zona de
desperdícios

Fonte: Guidelines for COVID-19 quarantine and treatment centers in the Ethiopian context, March 2020
(Orientações para centros de quarentena e tratamento de COVID-19 no contexto Etíope, Março de 2020)

• Fornece ar saudável para se respirar, ao diluir os
poluentes originários do edifício e ao remover os
contaminantes do ar.

Área de serviço

Ventilação

Funcionários

Natural

Triagem, sala de espera

Natural

Sala para colheita de
amostras

Híbrida e mecânica

Enfermaria de casos
ligeiros e moderados

Natural

Casos graves e críticos

Híbrida e mecânica

Zona de desperdícios e
morgue

Ventilação natural

Fonte: análise do TBI, "Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening facility in health care facilities" (Manual prático para centros de
tratamento de infecções respiratórias agudas graves, para a criação e gestão de um centro de tratamento de SARI e instalação de rastreio de SARI em instalações de cuidados de saúde), Março de 2020, acedido pela última vez a
15 de Abril https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Orientações para os centros de quarentena e tratamento da COVID-19 no
contexto Etíope, primeira edição, 31 de Março de 2020
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Dados actualizados à data de 13
de Abril de 2020

O fluxo de pacientes dentro de um centro de tratamento de SARI varia consoante os
sintomas e os resultados de testes
Áreas de entrada ou de saída

Fluxo de pacientes dentro de um centro de isolamento
Casos ligeiros e moderados

Triagem (casos ligeiros e moderados)
Casos graves

Casos graves

Casos críticos

Casos críticos
Alta (transferência)

1

2

3

Entrada dos pacientes,
sala de espera, triagem

4

Colheita de
amostras
(decisão médica a
ser tomada)

8 Enfermaria de

9 Enfermaria de

casos graves +
colheita de
amostras

casos críticos +
colheita de
amostras

Internamento de
curta duração com
acompanhamento para
casos moderados com
factores de risco

5 Internamento de
curta duração para
casos ligeiros e
moderados

7

6

Alta (transferência)
Fonte: Guidelines for COVID-19 quarantine and treatment centers in the Ethiopian context, March 2020
(Orientações para centros de quarentena e tratamento de COVID-19 no contexto Etíope, Março de 2020)

Fonte: análise do TBI, "Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening facility in health care facilities" (Manual prático para centros de
tratamento de infecções respiratórias agudas graves, para a criação e gestão de um centro de tratamento de SARI e instalação de rastreio de SARI em instalações de cuidados de saúde), Março de 2020, acedido pela última vez a
15 de Abril https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Dados actualizados à data de 13
de Abril de 2020

O cuidado dos pacientes dentro de um centro de tratamento de SARI varia
consoante os sintomas e os resultados de testes
1

Entrada dos pacientes

•

Recebem uma máscara, lavam as mãos e é-lhes
designado um quarto

6

Alta (transferência)
•
2

Sala de espera

3

5

Os pacientes esperam num espaço individual
aberto com uma entrada e saída diferente

7

Triagem

Os pacientes são vistos numa zona de triagem
individual ao ar livre, com 2 metros de distância e
uma estrutura divisória de 1,2 metros de altura

8

Colheita de amostras

A amostra é colhida num cubículo com ventilação
híbrida (nem todos os pacientes necessitam de
ser testados, ou seja, a decisão é tomada em
conformidade com a estratégia nacional para a
realização de testes)

Internamento de curta
duração para casos
ligeiros e moderados

Enfermaria onde as distâncias e ventilação natural
garantem a prevenção de infecção e os padrões
de controlo. Os pacientes aguardam algumas
horas pelos resultados, recebendo cuidados e
tratamento conforme seja necessário

9

4

Os pacientes com resultados negativos
podem ter alta ou ser encaminhados para
outro centro de saúde se necessitarem de
tratamento para outros problemas médicos
Os casos ligeiros e moderados são
encaminhados para instalações comunitárias
para isolamento e acompanhamento

Internamento de curta
duração com
acompanhamento para
casos moderados com
factores de risco

O paciente é movido para uma quarto de
observação, se o departamento médico decidir
manter o paciente sob observação durante mais
algumas horas

Enfermaria de casos
graves + colheita de
amostras

Os casos graves são transferidos para a
enfermaria de casos graves, onde é colhida
uma amostra numa sala individual com
ventilação híbrida

Enfermaria de casos
críticos + colheita de
amostras

Os casos críticos são transferidos para a
enfermaria de casos críticos, onde é colhida
uma amostra numa sala individual com
ventilação híbrida

Fonte: análise do TBI, "Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening facility in health care facilities" (Manual prático para centros de
tratamento de infecções respiratórias agudas graves, para a criação e gestão de um centro de tratamento de SARI e instalação de rastreio de SARI em instalações de cuidados de saúde), Março de 2020, acedido pela última vez a
15 de Abril https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Dados actualizados à data de 13
de Abril de 2020

Fluxo de funcionários dentro de um centro de tratamento de SARI

Fluxo de funcionários dentro de um centro de isolamento

1

Entrada/saída dos
funcionários médicos
2
e vestiário

3

Entrada de funcionários: recebem uma máscara, lavam
as mãos medição da temperatura, registo de presença,
vestiário masculino/feminino com casa de banho próxima

Triagem

Os funcionários veem os pacientes num cubículo de
triagem individual ao ar livre, com 2 metros de distância e
uma estrutura divisória de 1,2 metros de altura

Triagem: vestir e
despir EPI

Os funcionários vestem equipamento de protecção
individual (EPI) antes de ir ter com o paciente na triagem

Área da enfermaria
para o pessoal

Todas as enfermarias têm um espaço de trabalho onde
os pacientes não podem entrar

Triagem: vestir e
despir EPI

Os funcionários despem o EPI após o trabalho na zona
de triagem, para garantir o controlo e prevenção de
infecção

4

5

4

Fonte: Guidelines for COVID-19 quarantine and treatment centers in the Ethiopian context, March
2020 (Orientações para centros de quarentena e tratamento de COVID-19 no contexto Etíope,
Março de 2020)

2

Acesso limitado a funcionários autorizados, devido
ao risco elevado de exposição

Vestiários e
entrada/saída de
1
funcionários médicos

•

Vestiário masculino/feminino com casa de banho
próxima
• Os funcionários removem o EPI antes

Fonte: análise do TBI, "Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and a SARI screening facility in health care facilities" (Manual prático para centros de
tratamento de infecções respiratórias agudas graves, para a criação e gestão de um centro de tratamento de SARI e instalação de rastreio de SARI em instalações de cuidados de saúde), Março de 2020, acedido pela última vez a
15 de Abril https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331603/WHO-2019-nCoV-SARI_treatment_center-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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