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1. ÂMBITO E RESPONSABILIDADES 

  

ÂMBITO  COVID-19  

OBJETIVO  Definir a estratégia de vigilância epidemiológica aos 
profissionais que desempenham funções no transporte pré-
hospitalar 

DESTINATÁRIOS  Agentes do SIEM 
 

No âmbito da infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19), importa clarificar e uniformizar 

os procedimentos de vigilância epidemiológica a implementar pelos diferentes profissionais 

que exercem atividade no transporte pré-hospitalar de doentes. 

Acima de tudo importa incentivar o papel específico de cada individuo na quebra das 

cadeias de transmissão, contribuindo decisivamente para a proteção da comunidade. 

As recomendações que este documento sugere, têm por base as diferentes orientações e 

normas emanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS). 

 

2. OBJETIVO 

 

Pretende-se com o presente documento, esclarecer e tipificar estratégias no âmbito da 

vigilância epidemiológica, sedimentada em boas práticas e baseada no conhecimento 

científico atual, enquadrando-se esta sua aplicação, no específico contexto onde os 

diferentes intervenientes promovem a sua atividade.  

 

3. DEFINIÇÕES DE CONTACTO: 

A Norma 02A/2020 de 25/01/2020, atualizada a 9/03/2020 da Direção Geral de Saúde 

(DGS), define duas tipologias de contacto: 

 
1. Alto Risco (AR) - Pessoa com:  

i. Coabitação com caso confirmado de COVID-19 

ii. Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo: 
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1. Prestação direta de cuidados a caso confirmado de COVID-19 (sem 

uso de EPI); 

2. Contacto desprotegido em ambiente laboratorial com amostras de 

SARS-CoV-2; 

3. Contato físico direto (aperto de mão) com caso confirmado de 

COVID-19 ou contato com secreções contaminadas com SARS-

CoV-2; 

4. Contacto em proximidade (frente a frente) ou em ambiente fechado 

com caso confirmado de COVID-19 (ex: gabinete, sala de aulas, sala 

de reuniões, sala de espera), a uma distância até 2 metros durante 

mais de 15 minutos; 

iii.  Viagem com caso confirmado de COVID-19: 

1. Numa aeronave: 

a. Sentado até 2 lugares para qualquer direção em relação ao 

doente (2 lugares a toda a volta do doente); 

b. Companheiros de viagem do doente; 

c. Prestação direta de cuidados ao doente; 

d. Tripulantes de bordo que serviram a secção do doente; 

e. Se doente com sintomatologia grave ou com grande 

movimentação dentro da aeronave, todas as pessoas são 

contacto próximo; 

2. Num navio: 

a. Companheiros de viagem do doente; 

b. Partilha da mesma cabine com o doente; 

c. Prestação direta de cuidados ao doente; 

d. Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente; 

2. Baixo Risco (BR) de exposição (contacto casual). Pessoa com: 

i. Contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso confirmado de 

COVID-19; 

ii. Contacto frente a frente a uma distância até 2 metros e durante menos de 15 

minutos;  

iii. Contacto em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-19, a uma 

distância superior a 2 metros OU durante menos de 15 minutos. 
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4. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - CONCEITOS: 

Vigilância Passiva - monitorização pelo próprio, durante 14 dias desde a última 

exposição: 

i. Registar temperatura corporal (duas vezes por dia) 

ii. Restringir contactos sociais 

iii. Contactar SNS24 se surgirem sintomas 

Vigilância Ativa - Entenda-se monitorização ativa diária pela Autoridade de Saúde 

local durante 14 dias desde a última exposição: 

i. Registar temperatura corporal (duas vezes por dia) 

ii. Restringir contactos sociais e não viajar 

iii. Estar contactável e ligar SNS24, se surgirem sintomas 

Quarentena - é a medida utilizada em indivíduos que se pressupõe serem 

saudáveis, mas possam ter estado em contacto com um doente confirmadamente 

infecioso; 

 

Isolamento - é a medida utilizada em indivíduos doentes, para que através do 

afastamento social não contagiem outros cidadãos; 

 

5. PROCEDIMENTO 

De acordo com as normas e orientações definidas pela DGS, e de forma a estruturar a 

análise e decisão em circunstâncias de contactos acidentais ou não com casos suspeitos 

ou confirmados de COVID-19, define-se o seguinte:  

 

a. Elemento que desempenha atividade assistencial (tripulantes de ambulância) 

i. Contacto com caso suspeito 

1. Sem sintomas 

a. Mantêm atividade laboral; 

b. Vigilância Passiva;  

2. Com sintomas 

a. Colocação de máscara cirúrgica; 

b. Isolamento preventivo nas instalações definidas para o 

efeito, de acordo com o plano de contingência. Na 

inexistência de espaço definido para tal, isolamento em 
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espaço que garanta as melhores condições possíveis, de 

acordo com a DGS - Orientação 006/2020 de 26/02/2020 

c. Contactar SNS24  

 

ii. Contacto com caso positivo (conhecimento prévio e/ou à posteriori) 

1. Sem sintomas 

a. Mantêm atividade laboral; 

b. Vigilância Passiva; 

c. Contactar SNS24  

 

2. Com sintomas 

a. Colocação de máscara cirúrgica; 

b. Isolamento preventivo nas instalações definidas para o 

efeito, de acordo com o plano de contingência. Na 

inexistência de espaço definido para tal, isolamento em 

espaço que garanta as melhores condições possíveis, de 

acordo com a DGS - Orientação 006/2020 de 26/02/2020 

c. Contactar SNS24;  

 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A vigilância epidemiológica apresenta-se como uma estratégia fundamental na 

identificação de situações de risco, recolha, atualização e análise de dados relativos a 

doenças transmissíveis, em especial e em particular na atual situação que se vivencia. 

Ainda neste âmbito, compete ao empregador o dever de assegurar a vigilância da saúde 

do trabalhador em função dos riscos a que estiver potencialmente exposto no local de 

trabalho.  
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Documentos de apoio e leituras recomendadas 

 

DGS 

• Orientação nº 002A/2020 de 25/01/2020 atualizada a 9/03/2020 - Doença pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) - Nova definição de caso, disponível em 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-

002a2020-de-25012020-atualizada-a-250220201.aspx 

 

• Orientação nº 003/2020 de 30/01/2020 - Prevenção e Controlo de Infeção por novo 

Coronavírus (2019-nCoV), disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-

dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0032020-de-30012020-pdf.aspx 

 

• Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas, disponível em 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-

0062020-de-26022020-pdf.aspx 

 

• Micro site COVID-19 da Direção-Geral da Saúde, disponível em 

https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx 

 

• Norma nº 007/2019 de 16/10/2019 – Higiene das Mãos nas Unidades de Saúde, 

disponível em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-

normativas/norma-n-0072019-de-16102019-pdf.aspx 
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