ACES B a r c e l o s - E s p o s e n d e
Agrupamento de Centros de Saúde

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA

COVID-19
Comunicado à População
A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado III –
Barcelos/Esposende informa que se está a vivenciar um contexto epidemiológico de COVID-19 de
difícil controlo, devido à dominância da variante Ómicron, altamente transmissível e que tem
originado diariamente um elevadíssimo número de novos casos positivos, com grande impacto no
sistema de saúde, social e económico.
Este facto veio impor uma necessidade de priorização e ajuste de implementação das medidas de
saúde pública, aplicadas aos casos confirmados de COVID-19 e aos contactos de casos, tendo em
linha de conta o conhecimento científico e a cobertura vacinal atingida.
Neste âmbito a Direção-Geral da Saúde redefiniu uma nova estratégia de atuação, recorrendo a
mecanismos automatizados de isolamento das pessoas, apelando à autorresponsabilização, para
cada cidadão(ã) se testar, isolar-se e tomar as devidas precauções para não infetar outras pessoas
e originar novas cadeias de transmissão.
Se está positivo(a) ou teve contacto com alguém positivo(a), siga as instruções dos fluxogramas em
anexo.
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Todos temos de ser agentes de saúde pública e contribuir para combater este flagelo.
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SE TESTE POSITIVO
PCR POSITIVO OU TRAG POSITIVO

AUTOTESTE POSITIVO (teste

(teste rápido antigénio em Laboratório ou farmácia)

rápido antigénio efectuado pelo próprio ou por
outro sem notificação laboratorial)

Aguardar SMS do Min.
Saúde no prazo de 24-48h:

1º Fique em
Isolamento

- Recebe Link de um
Formulário de
preenchimento
OBRIGATÓRIO, onde tem
que identificar os seus
coabitantes (exceto se tem
dose de reforço há mais de
14 dias ou se esteve infetado
há menos de 180 dias)

2º Agende um teste
antigénio (TRAg)
numa farmácia ou
laboratório perto
de si;
3º Se não conseguir
agendar - Ligue
Linha SNS 24

Após submissão do
Formulário:
- Recebe Declaração de
isolamento justifica
ausência laboral (não
necessita baixa médica)

POSITIVO

- Emitida Declaração
Isolamento e testes para os
coabitantes (fluxograma ao lado)
Isolamento de 7
dias se
assintomático ou
sintomas ligeiros;
Não será
contactado pelo
Médico de Família;
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Em caso de
agravamento de
sintomas contactar
Linha SNS 24 ou
Unidade de Saúde.
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SE CONTACTO com POSITIVO
Coabitantes

Não Coabitantes (são
sempre contactos de baixo risco)

Sem Vacinação
OU
Com esquema
vacinal primário
(sem dose de
reforço)

Contactos de ALTO
Risco

Esquema vacinal
primário + Dose
de Reforço

- Não faz isolamento

OU

- Restringe
contactos sociais

Infecção COVID19 nos últimos
180 dias

- Autovigilância de
sintomas

Contactos de BAIXO
Risco

- Teste até ao 3º dia
do contacto com o
doente

- Isolamento
Profilático de 7 dias
- Recebem Declaração
de Isolamento
- Fazem 1º teste até ao
3º dia
- Fazem 2º teste ao 7º
dia se teste
negativo termina
isolamento
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São identificados quando o
caso positivo preencher o
formulário (recebe link por
SMS). Serão emitidas de
forma automática (sem
contacto da Saúde Pública)
as Declarações de
isolamento e os 2 testes!

*Os contactos devem fazer teste PCR ou teste rápido
de antigénio de uso profissional (feito nas farmácias
ou laboratórios) para COVID-19
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