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Norma para a Gestão dos Profissionais de Saúde com Infeção ou 
Exposição a SARS-CoV-2 

 
Considerando a rápida dispersão da variante Ómicron a nível mundial, nacional 

e regional e com base na evidência científica, tendo em conta a disseminação do vírus 

e a proteção conferida pela vacinação contra a COVID-19 e doses de reforço, a Direção 

Regional de Saúde, alterou a norma relativamente ao Isolamento de casos e 

quarentena de contactos na comunidade (Circular Normativa da Direção Regional de 

Saúde 2021/1869, de 29/12/2021). 

 

Atendendo a que a maioria dos utentes utilizadores das Instituições de Saúde, 

tem características particulares, o que os torna mais suscetíveis às infeções e, que as 

infeções adquiridas nos hospitais ou outras instituições de saúde, estão associadas a 

maior morbilidade e mortalidade, a fim de assegurar a prevenção da transmissão 

cruzada de infeção entre profissionais e utentes/visitantes nas instituições de saúde, 

urge definir normas. 

 

A maximização das intervenções para proteger os profissionais e os 

utentes/visitantes nas instituições de saúde são essenciais em todos os momentos do 

planeamento estratégico, pelo que é imperioso definir estratégias para colmatar a 

escassez de recursos humanos, nomeadamente a Convencional, a de Contingência e a 

de Crise.  

 

Os pontos 1 e 2 são referentes à Estratégia Convencional e o ponto 3, é 

referente as estratégias de mitigação, Contingência e de Crise. 
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1. Critérios de Cura para Profissionais de Saúde com infeção por SARS-CoV-2 

  

Na tabela 1, estão referidos os Critérios de Cura para os Profissionais, em 
função da gravidade da doença e da restrição para o trabalho.  
 

Tabela 1 – Critérios de Cura nos Profissionais infetados a SARS-CoV-2 e Restrição para o trabalho 

Estado Vacinal Doença leve a moderada sem imunodepressão moderada a grave 

Vacinados 
OU 

Dose de Reforço 
OU 

Não Vacinados 

1 – Melhoria dos sintomas E 
2 – Pelo menos, 24 h de apirexia sem medicação para baixar a febre E 
3 – Pelo menos, 7 dias de isolamento (retorno ao trabalho com teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) 

negativo 48 h antes) OU 10 dias (se não realizar teste TAAN antes do retorno ao trabalho ou teste positivo entre o 
5º e o 7º dia), a partir do início dos sintomas. 

Doença grave a crítica sem imunodepressão moderada a grave 

1 – Em geral, passados 20 dias desde o início dos primeiros sintomas E 
2 – Melhoria dos sintomas E 
3 – Pelo menos, 24 h de apirexia sem medicação para baixar a febre E/OU 
4 – Pode ser utilizada a estratégia de testagem (retorno ao trabalho com teste TAAN negativo 48 h antes) OU 20 dias 

(se não realizar teste TAAN antes do retorno ao trabalho ou teste positivo entre o 15º e o 17º dia), a partir do 
início dos sintomas. 

Sintomáticos com Imunodepressão moderada a grave 

1 – Em geral, passados 20 dias desde o início dos primeiros sintomas E 
2 – Melhoria dos sintomas E 
3 – Pelo menos, 24 h de apirexia sem medicação para baixar a febre E 
4 – Pelo menos, dois testes TAAN consecutivos negativos em duas espécimes, intervalados ≥ 24 h.  

Assintomáticos sem imunodepressão moderada a grave 

1 – Pelo menos, 7 dias de isolamento (retorno ao trabalho com teste TAAN negativo 48 h antes) 
2 – OU 10 dias (se não realizar teste TAAN antes do retorno ao trabalho ou teste positivo entre o 5º e o 7º dia), a 

partir do início dos sintomas. 

Assintomáticos com imunodepressão moderada a grave 

1 – Em geral, passados 20 dias desde o resultado positivo do teste OU 
2 – Pelo menos dois testes TAAN consecutivos negativos em duas espécimes, intervalados ≥ 24 h. 

Fonte: Interim Guidance for Managing Healthcare Personnel with SARS-CoV-2 Infection or Exposure to SARS-CoV-2 | CDC. Updated 
Dec. 23, 2021 
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2. Critérios de Regresso ao trabalho para Profissionais de Saúde expostos a casos 

com infeção confirmada por SARS-CoV-2 

 

As medidas de prevenção e controlo de infeção a implementar (Tabela 4), no 

que diz respeito aos rastreios, à vigilância e ao isolamento profilático pelos 

Profissionais expostos a casos com infeção confirmada por SARS-CoV-2, têm em 

consideração o nível de exposição, Elevado ou Baixo (Tabelas 2 e 3). 

 
Tabela 2 – Nível de exposição elevado em função do contacto 

 
Fonte: DRS, 2021. Circular normativa 2021/1376 – Rastreio de Contactos. Adaptada da Norma 015/2020 de 24/07/2020 

atualizada a 20/12/2021, da DGS. 
 
 

 
Tabela 3 – Nível de exposição baixo em função do contacto 

 

Fonte: DRS, 2021. Circular normativa 2021/1376 – Rastreio de Contactos. Adaptada da Norma 015/2020 de 24/07/2020 atualizada 

a 20/12/2021, da DGS. 

 

NÍVEL DE EXPOSIÇÃO ELEVADO* 

1. Contacto cara-a-cara com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 a uma distância inferior a 1 metro, independentemente 

do tempo de exposição.  

2. Contacto cara-a-cara com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 a uma distância entre 1 e 2 metros e durante 15 minutos 

ou mais (sequenciais ou cumulativos, ao longo de 24 horas). 

3. Contacto em ambiente fechado com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 (ex.: coabitação, sala de reuniões, sala de 

espera, sala de aula, viagem em veículo fechado) durante 15 minutos ou mais. 

A avaliação de risco em aeronave e navio deve ser remetida para as normas em vigor. 

4. Prestação direta e desprotegida de cuidados de saúde a casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 (isto é, sem uso de EPI 

adequado à atividade assistencial respetiva, de acordo com a Norma n.º 007/2020 e/ou a Orientação n.º 019/2020 da DGS, ou 

sempre que houver indícios de utilização/remoção incorreta). 

5. Contacto direto e desprotegido, em ambiente laboratorial ou locais de colheita, com produtos biológicos infetados com  

    SARS-CoV-2. 

NOTA: *O uso de máscaras ou outros tipos de EPI não exclui uma pessoa de ser considerada como contacto de alto risco, exceto se 

usados por profissionais treinados em contexto de prestação direta de cuidados a doentes. 

NÍVEL DE EXPOSIÇÃO BAIXO 

1. Contacto cara-a-cara, a uma distância entre 1 e 2 metros com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2, por período 

inferior a 15 minutos. 

2. Contacto em ambiente fechado com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 (ex.: coabitação, sala de reuniões, sala de 

espera, sala de aula, viagem em veículo fechado) com caso confirmado de infeção pelo SARSCoV-2, por período inferior a 15 

minutos (sequenciais ou cumulativos; ao longo de 24 horas). 
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Tabela 4 – Recomendações para restrição do trabalho para os Profissionais baseado no estado vacinal e tipo de 
exposição 

Nível de 
exposição 

Equipamento 
de Proteção 

Individual (EPI) 
Esquema vacinal  

Isolamento 
profilático 

Testes Vigilância 

ELEVADO 

-Profissional sem respirador 
ou com máscara cirúrgica e 
caso positivo sem máscara. 
 
-Profissional sem proteção 
ocular e caso positivo sem 
máscara. 
 
-Profissional sem EPI 
recomendado (touca, luvas, 
proteção ocular, respirador) 
durante procedimento 
gerador de aerossóis. 

Com esquema 
vacinal completo 
E  
Reforço 
 

 
 
- Em geral sem 
restrições para 
o trabalho.  
 

- Às 24 h após a 
exposição e, se 
negativo, repete 
ao 5º-7º dias 
após a exposição. 

- Passiva 
 

Sem esquema 
vacinal completo  
E 
Reforço  
 
OU 
 
Com esquema 
vacinal completo  
E 
sem  
Reforço 
 

OPÇÃO 1 
- Isolamento do 
profissional; 
- Regresso ao 
trabalho após o 
7º dia de 
exposição, se 
não 
desenvolver 
sintomas e se 
teste negativo. 

- Teste 48 h antes 
do tempo 
previsto de 
regresso ao 
trabalho. 

- Ativa 

OPÇÃO 2 
- Isolamento do 
profissional; 
- Regresso ao 
trabalho após o 
10º dia de 
exposição, se 
não 
desenvolver 
sintomas.  

- Apesar de o risco 
residual de 
infeção ser baixo, 
para antecipação 
do regresso pode 
optar-se por teste 
48 h antes do 
tempo previsto. 

- Ativa 

BAIXO 

 
 
 
- Não se aplicam os critérios 
de elevado risco 

Com esquema 
vacinal completo 
E  
Reforço 

- Sem restrições 
para o trabalho 
 

- Sem indicação 
para testes 
 

- Passiva 
 

Sem esquema 
vacinal completo  
E 
Reforço  
 
OU 
 
Com esquema 
vacinal completo  
E 
sem  
Reforço 

 
Fonte: Interim Guidance for Managing Healthcare Personnel With SARS-CoV-2 Infections or Exposure to SARS-CoV-2. CDC. 

Updates Dec. 23, 2021 
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Tabela 5 – Definições de Critérios de Gravidade de Doença 
 

Definições de Critérios de Gravidade de Doença 

Doença ligeira 
Indivíduos que apresentam qualquer um dos vários sinais e sintomas de COVID-19 (por exemplo, 
febre, tosse, odinofagia, mal-estar, cefaleias, mialgias) sem dificuldade respiratória, dispneia ou 
exame radiológico torácico anormal. 

Doença moderada Indivíduos com evidência de doença respiratória inferior, por avaliação clínica ou imagiológica, e 
saturação de oxigênio (SpO2) ≥ 94 % em ar ambiente. 

Doença grave 
Indivíduos com frequência respiratória > 30 ciclos por minuto, SpO2 < 94 % em ar ambiente (ou 
doentes com hipoxemia crónica, diminuição da linha de base de > 3 %), rácio PaO2 / FiO2 < 300 
mmHg, ou infiltrados pulmonares > 50 %. 

Doença crítica Indivíduos que apresentam insuficiência respiratória, choque sético e/ou disfunção de múltiplos 
órgãos. 

 
Fonte: Adaptado do National Institute of Health COVID-19 Treatment Guidelines 

 

 

3 - Estratégias para atenuar a escassez de profissionais de saúde 

 

O aumento repentino de infeções por SARS-CoV-2, poderá ter impacto no 

sistema de saúde, com consequente escassez de profissionais de saúde, devido a 

infeção, exposição de alto risco ou necessidade de cuidar de familiares em casa. 

 

As estratégias de mitigação, para lidar com a escassez de profissionais de 

saúde, Contingência, seguida de Crise, determinam que os profissionais com suspeita 

de infeção ou confirmação de infeção por SARS-CoV-2, devem retornar ao trabalho, 

antes do período definido na estratégia anterior, Convencional. 

 

A determinação de quais os Profissionais a considerar para as estratégias de 

mitigação tem por base: 

a) O tipo de falta que o profissional de saúde gera; 

b) A fase do decurso da doença (ex. a eliminação viral é maior no início do 

decurso da doença); 

c) O tipo de sintomas apresentados (ex. febre persistente, tosse); 

d) O grau de interação com os doentes e outros profissionais de saúde (ex. 

atendimento direto do doente, serviço administrativo); 

e) O tipo de doentes que atendem (ex. considerar o atendimento de 

utentes conhecidos ou suspeitos de terem infeção a SARS-CoV-2, em 

vez de imunocomprometidos). 
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Os profissionais que tenham permissão para retomar o trabalho, antes do 

cumprimento dos critérios convencionais, devem cumprir as seguintes 

recomendações: 

a) Utilizar continuamente o respirador mesmo quando não estiver em 

contacto com os utentes, como por exemplo nas salas de descanso; 

b) Se tiverem de retirar o respirador, por exemplo para comer ou beber, 

devem fazê-lo separadamente dos outros, em sala com porta fechada e 

ventilação natural; 

c) Cumprir com o distanciamento físico (ex.: colegas de trabalho), em todos os 

momentos; 

d) Cumprir a automonitorização quanto aos sinais e sintomas e contactar de 

imediato o Núcleo de Saúde Ocupacional, se aparecimento ou agravamento 

de sintomas. 

e) O profissional de saúde durante toda a interação com o utente deve 

assegurar que este (se tolerar) mantenha a máscara cirúrgica ou respirador 

bem ajustado. 

 
Na tabela 6 e 7, estão referidas as estratégias para mitigar a escassez de Profissionais 

com Infeção ou Exposição ao SARS-CoV-2 durante as fases de Contingência e Crise. 

 

Tabela 6 - Restrições para o Trabalho para os Profissionais com Infeção por SARS-CoV-2 na mitigação, durante as 
fases de Contingência e de Crise 

Estado vacinal Contingência Crise 

Reforço, Vacinados, Não Vacinados 

5 dias, com ou sem teste negativo, se 

assintomático ou sintomas ligeiros 

(melhoria dos sintomas). 

Sem restrição para o trabalho, com 

priorização de considerações (ex.: 

assintomático ou sintomas ligeiros). 

 

Fonte: Adaptado do Strategies to Mitigate Healthcare Personnel Staffing Shortage. CDC. Updated Dec. 23, 2021 
 

Tabela 7 - Restrições para o Trabalho para os Profissionais assintomáticos com exposição ao SARS-CoV-2 na 
mitigação, durante as fases de Contingência e de Crise 

Estado vacinal Contingência Crise 

Reforço Sem restrição para o trabalho. Sem restrição para o trabalho. 

Vacinados, Não Vacinados, infeção 

prévia nos 90 dias anteriores 

Sem restrição para o trabalho, com 

teste nos dias 1,2,3 e 5-7. 

Sem restrição para o trabalho 

(Teste se possível). 

 

Fonte: Adaptado do Strategies to Mitigate Healthcare Personnel Staffing Shortage. CDC. Updated Dec. 23, 2021 


