
ADC
Comunidade Atendimento Dedicado ao COVID 19

As ADC-Comunidade serão constituídas e organizadas de acordo 

com a orientação da Direção de cada ACeS, em função dos recursos 

humanos disponíveis e da realidade geodemográfica. 

Podem, por isso, corresponder a uma só USF/UCSP (individualizada),

ou à concentração de várias unidades funcionais – é a ADC-

Comunidade (integrada) que corresponderá, a maioria das vezes, à 

área de Centros de Saúde.  
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ADC-Comunidade – Princípios organizacionaisADC-Comunidade – Princípios organizacionais
Fomentar e privilegiar o recurso aos contactos indiretos (telefone), das e para as USF/UCSP
 Equipas

• Mínima – um médico especialista (mais um interno) + um enfermeiro + um secretário clínico
• Nas ADC-Comunidade Integradas, sempre que possível assegurada por profissionais da mesma unidade funcional
• Os rácios e o nº de equipas deverão ser ajustados à intensidade da procura e à dimensão populacional afeta a cada ADC
• Preferencialmente, equipas dedicadas funcionarão numa base de rotação fixa, pelo menos com duração semanal
• Estas equipas, não estando no ADC, assegurarão vigilância ativa exclusivamente de doentes e outras atividades não

presenciais.
 Horário de atendimento

• Por regra, entre as 9 e as18 horas, encerrando das 13 às14 horas, para higienização da ADC-Comunidade
• Os profissionais deverão apresentar-se pelo menos 30 min antes da abertura, para utilização adequada dos EPI
• A necessidade de abertura aos fins de semana deve ser avaliada caso a caso e gerida de forma flexível, tendo como

enquadramento, a oferta assistencial prévia, a monitorização das necessidades e a evolução da procura
 Agendamento / Marcações

• Agendamento por via telefónica, preferencialmente, em agenda própria e em intervalos de 15 a 20 minutos, em respeito
pelos critérios prioritários enunciados na Norma 004/2020 da DGS.

• A triagem, que será efetuada pelo enfermeiro, assume especial relevância no contato presencial sem agendamento prévio
e no acolhimento inicial do doente no ADC (orientar higienização das mãos e oferta/colaboração na colocação de
máscara).

 Se houver prescrição do teste laboratorial, seguir procedimento definido em “Circuito das Zaragatoas/Testes”
 No final de cada turno, equipa deve registar no formulário de material EPI em stock
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http://portaisars.azurewebsites.net/centro/wp-content/uploads/sites/6/2020/05/Testes-Pesquisa-de-RNA-SARS-CoV-2-por-PCR.pdf



