


EQUIPAS DE COLHEITAS COVID-19 



• Uniformizar o processo de colheita e envio de 

amostras para estudo de amostras biológicas de casos 

suspeitos, nos diferentes contextos:

• Domiciliário

• ADC comunidade

• CoVid-19 - “Drive Thru”.

• Promover a segurança dos profissionais.
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• Prescrição médica passada em unidades do SNS e serão

gratuitos.

• As colheitas das amostras biológicas para testes de

exames laboratoriais são efetuadas pelas equipas de

colheita dos ACES, cumprindo as orientações que

constam da Orientação nº 015/2020 da DGS.
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Tipo e Amostra
Dispositivo de 

colheita
Transporte Acondicionamento Observações

Exsudado da 
nasofaringe e 

orofaringe

Zaragatoa de 
dracon ou 
floculad

2-8ºC
≤5 dias: 2-8ºC

≥5 dias: -70ºC

Zaragatoas de naso e 
orofaringe devem ser 
colocadas no mesmo 

tubo com meio de 
transporte viral



Diagnóstico clínico e requisição de exames laboratoriais: Médico de Família, ADC 
comunidade ou ADC-SU.

Requisição de Kits de exames laboratoriais, de acordo com a Orientação do Laboratório 
que irá efetuar a análise: Enfermeiro responsável pela Unidade Funcional..

Manipulação e utilização de kit de exames: Enfermeiro responsável pela colheita.

Transporte: Este procedimento é da responsabilidade da unidade de saúde que realiza a 
colheita das amostras biológicas e deve ser acompanhado de impressão da notificação 
efetuada no SINAVE.



KIT EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
• Bata - Com abertura atrás, de uso único e impermeável, com punhos

que apertem ou com elásticos e que cubra até ao meio da perna ou
tornozelo;

• Touca – De uso único;
• Máscara – FFP2, de uso único, com adequado ajuste facial;
• Proteção ocular – Óculos com proteção lateral ou viseira;
• Luvas – De uso único. 2 pares. Primeiro par de nitrilo (300 mm) e o

segundo par de nitrilo ou latex, que cubra com uma boa margem o
punho da bata).

• Proteção de calçado descartável.
• Avental para trocar entre doentes se aplicável (por ex. em contexto de

ADC).



KIT Outros Materiais

Solução Antisséptica de Base Alcoólica (SABA);

• Álcool a 70%;

• Campo de TNT;

• Pacote com compressas;

• Lençol descartável (por ex. folha de papel de marquesa)

• Contentores de resíduos Grupo III;

• Solução desinfetante ou pulverizador com solução de hipoclorito 
de sódio a 1% - 10.000ppm;

• Kit de Colheita de amostras para teste SARS-CoV-2;

• Contentores de transporte.



OUTROS RECURSOS MATERIAIS
Em caso de colheita domiciliária

Viatura (higienizada de acordo com protocolo próprio);
Telemóvel com dados móveis.

OUTROS PROFISSIONAIS
Motorista em caso de colheita domiciliária.



A equipa desloca-se em viatura exclusivamente designada para o efeito 

Enfermeiro 1 Enfermeiro 2 

Antes de entrar no domicílio da pessoa: 

Verifica os Kits previamente preparados; 

Equipa-se com o EPI; 

Realiza avaliação clínica sumária; 

Confirma condições de isolamento fiável; 

 

Mantém distância de segurança> 2m 

preferencialmente fora do domicílio ou em 

outra divisão; 

 

Coloca luvas de nitrilo e máscara cirúrgica. 

 

Caso seja necessário encaminhar o doente 

contacta para agilizar o encaminhamento. 

 

 

Contexto Domiciliário



ADC Comunidade:

Ambos os enfermeiros devem estar equipados com os EPI adequados ao procedimento. 

Enfermeiro 1 Enfermeiro 2 

Prepara todo o material necessário; 

Realiza avaliação clínica sumária. 

Mantém distância de segurança > 2m  

 

 

Ambos os enfermeiros devem estar equipados com os EPI adequados ao procedimento.

Enfermeiro 1 Enfermeiro 2

Prepara todo o material necessário;

Realiza avaliação clínica sumária.

Mantém-se à distância de segurança > 2m,

preferencialmente dentro da zona coberta.

Nota: Em contexto de “Drive Thru” o doente deve ser Adulto e colaborante.

CoVid-19 - “Drive Thru”
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Enfermeiro 1 Enfermeiro 2 

Efetua ensinos ao doente/família sobre: 

 Cuidados em casa,  

 Medidas de isolamento com sintomas, 

 Medidas de isolamento sem sintomas. 

O Enfermeiro 2 preenche o formulário da DGS. 

Efetua a recolha da amostra para a colheita de 
acordo com o Procedimento, tendo em conside-
ração as precauções básicas e adicionais de 
controlo da infeção. 

; 

Desloca-se aos limites da zona “suja” e deposita 

o tubo de amostras devidamente descontamina-

das e identificadas, no contentor secundário, sem 

nunca tocar neste. 

Procederá ao encerramento do contentor 2.  

O contentor secundário pode conter vários tubos 

de amostras devidamente protegidos com materi-

al absorvente; 

Retorna ao local da colheita  

 

Sela com fita isoladora e rotular o contente 

exterior com remetente e destinatário. As-

segurando as condições de armazenamento, 

anteriormente referidas na Tabela 1. 

 

 



Em contexto domiciliário,  

Garante que todos os resíduos produzidos estão 

devidamente acondicionados no saco pequeno de 

resíduos Grupo III nº1, que deve ser fechado com 

braçadeira / atilho; 

Remove EPI conforme sequência de remoção, de 

preferência em zona delimitada por um “lençol 

descartável” para assegurar a correta passagem 

da “zona contaminada” para a “zona limpa” e 

coloca no saco nº 2. Coloca os sacos nº 1 e 2, no 

saco nº 3; 

A partir deste momento, não pode voltar ao interior 

do domicílio. 

Ainda com luvas recebe o saco nº1 e 2 no saco 3  

e encerra-o abraçadeira / atilho, tendo o cuidado 

de não tocar no seu interior;  

Coloca no Contentor de resíduos levado para o 

efeito; 

Remove as luvas e Higieniza as Mãos com SABA. 

 

Em contexto de ADC  

Após a colheita a porta do gabinete é encerrada mantendo-se assim por pelo menos 20 min; 

Os Enfermeiros removem o 1º par de luvas e avental se efetuarem várias colheitas, ou de acordo com 

a Orientação da DGS se for colheita única ou última colheita; 

O gabinete é higienizado segundo protocolo próprio, antes de se proceder ao próximo exame. 

 

No Drive Thru 

Após procedimento os profissionais trocam apenas de luvas entre doentes. 
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(Orientação 013/2020 da DGS)



Portaria nº 392/2019 e Manual de Boas Práticas Laboratoriais – Despacho nº 8835/2001.

Direção Geral da Saúde (2020), Norma 004/2020 de 23/03/2020.

Direção Geral da Saúde (2020), Norma 007/2020 de 29/03/2020.

Direção Geral da Saúde (2020), Orientação 002/2020 de 25/01/2020.

Direção Geral da Saúde (2020), Orientação 002-A/2020 de 10/02/2020.

Direção Geral da Saúde (2020), Orientação n.º 013/2020 de 21/03/2020.

Direção Geral da Saúde (2020), Orientação n.º 014/2020 de 21/03/2020.

Direção Geral da Saúde (2020), Orientação n.º 015/ 2020 de 23/03/2020.

Instituto Nacional de Emergência Médica (2020), Atuação da equipa de enfermagem de intervenção primária no

âmbito da doença por coronavírus (COVID-19) de 12/03/2020.






