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Rede de Informação sobre o Isolamento Domiciliário 

 

Em 14 de Dezembro de 2022, Macau entrou oficialmente na segunda fase do período de transição, com 

a introdução da modalidade de tratamento de pessoas infectadas com a COVID-19 em isolamento domiciliário. 

As pessoas com resultado positivo no teste rápido de antigénio ou no teste de ácido nucleico podem fazer 

uma autoavaliação através da plataforma electrónica para o efeito, a qual incorpora um sistema de indicação 

de cores diferentes para os quatro tipos de resultados, a saber: a cor verde significa o tratamento de isolamento 

domiciliário; a cor amarela significa agendar a consulta externa comunitária para os infectados; a cor laranja 

significa deslocação ao Centro de Tratamento Comunitário (Pavilhão A da Nave Desportiva dos Jogos da Ásia 

Oriental de Macau) para afastamento; e a cor vermelha significa o encaminhamento por ambulância à 

Urgência Especial do Centro Hospitalar Conde de São Januário para tratamento. “Orientações para pessoas 

infectadas com COVID-19” 

 

Objectivo Permitir às pessoas assintomáticas ou com sintomas ligeiros de 

COVID-19 e seus coabitantes tomar conhecimento dos detalhes a 

observar e a respeitar quando alguém em casa se sujeita ao isolamento 

domiciliário.  

 

Consultar “Orientações sobre tratamento domiciliário em isolamento 

aos indivíduos infectados com COVID-19”. 

 

Condições para tratamento 

domiciliário em isolamento 

Condições próprias das pessoas infectadas / pessoas aplicáveis: 

Pessoas infectadas assintomáticas ou pessoas infectadas com 

sintomas ligeiros, que não sofrem de doença básica grave associada;  

1. Pessoas infectadas, cuja doença de base está em período estável, 

e não sofrem de disfunção grave do coração, fígado, pulmão, 

rim, cérebro e outros órgãos importantes que requeiram 

hospitalização;  

2. Pessoas infectadas têm capacidade de viver de forma 

independente e podem andar de forma independente; se a pessoa 

infectada não tiver capacidade de cuidar de si mesma, é 

necessário ter, no mínimo, um familiar adulto para cuidar dela;  

3. Idosos com idade igual ou superior a 65 anos, crianças com 

idade inferior a 13 anos, gestantes no 3.º trimestre de gravidez 

(28 semanas ou superior) e pacientes com doenças básicas 

crónicas não controladas, serão submetidas à avaliação médica 

para verificação.  
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Requisitos do local para isolamento domiciliário: 

1. O isolamento domiciliário realiza-se tanto quanto possível em 

quarto separado, e quando as condições permitirem, as pessoas 

infectadas devem usar casa de banho exclusiva;  

2. O quarto deve ser bem ventilado e caso não seja dotado de 

ventilação natural, pode ser usado exaustor mecânico;  

3. No quarto, devem estar disponíveis o termómetro, os lenços de 

papel, as máscaras, as luvas descartáveis, os desinfectantes, 

entre os demais equipamentos de protecção individual e 

produtos de desinfecção, além de caixote de lixo com tampa.  

 

Tratamento domiciliário 1. Os indivíduos que recebem tratamento domiciliário em 

isolamento devem medir a temperatura corporal e fazer a 

monitorização da saúde, uma vez respectivamente pela manhã e 

à noite;    

2. Caso se apresentem sintomas como febre e tosse, pode ser 

administrado tratamento sintomático. Se a temperatura corporal 

estiver abaixo de 38,5°C, o resfriamento físico é o principal 

método. Se a temperatura for superior a 38,5°C, podem ser 

administrados medicamentos antipiréticos por via oral para 

reduzir a temperatura. Se houver tosse e dor de garganta, podem 

ser administrados medicamentos para a tosse e entre outros 

medicamentos sintomáticos. Use antipiréticos e medicamentos 

chineses de acordo com as instruções do medicamento e evitar o 

uso inadequado de medicamentos antibacterianos; 

3. Para os pacientes de doença pulmonar crónica que necessitam 

de administração de oxigenoterapia domiciliar a longo prazo, 

podem continuar a administração da oxigenoterapia domiciliar 

sob a orientação de um médico e monitorizar a evolução da 

doença. 

 

Caso necessite de recorrer à 

assistência médica urgente durante o 

isolamento domiciliário, o que pode 

fazer? (Procura de assistência médica 

urgente) 

As pessoas infectadas submetidas a tratamento de isolamento 

domiciliário devem chamar ambulância a tempo atempado (número 

de telefone: 119, 120 ou 28572222), quando apresentam as seguintes 

condições: 
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1. Dificuldade em respirar ou falta de ar; 

2. A temperatura corporal permanece acima de 38,5°C por mais de 

3 dias após o tratamento medicamentoso; 

3. A doença básica existente é obviamente agravada e não pode ser 

controlada; 

4. Crianças que apresentam letárgicos, recusam continuadamente a 

comer, têm dificuldades de alimentação, diarreia ou vômitos 

persistentes; 

5. Mulheres grávidas que apresentam sintomas como dor de 

cabeça, tontura, palpitação e sensação de aperto no peito ou dor 

abdominal, sangramento ou corrimento vaginal, movimento 

fetal anormal, etc. 

 

O que se pode fazer se sentir mal 

durante o isolamento domiciliário? 

Se se sentir mal durante o isolamento domiciliário, pode dirigir-se à 

“Consulta externa comunitária dos infectado com COVID-19” com a 

marcação prévia através de “Plataforma de autoavaliação e 

agendamento da consulta externa comunitária para os infectados com 

a COVID-19” (https://eservice.ssm.gov.mo/covid19positivebook). 

Após uma simples consulta e avaliação médica no local, a pessoa 

interessada pode receber “kits de medicamentos”, ou se houver 

necessidade, ser encaminhada para o Centro de Tratamento 

Comunitário (Pavilhão A) (Pavilhão A da Nave Desportiva dos Jogos 

da Ásia Oriental de Macau) para fazer o devido acompanhamento.  

 

A localização das “Consultas externas comunitárias”: 

https://app.ssm.gov.mo/coutpatstation/map?lang=pt 

O horário de funcionamento dos postos atrás mencionados: 2.ª feira 

a domingo, das 10h00 às 19h00. 

 

Quais os aspectos que merecem 

atenção durante o isolamento? 

Princípios de prevenção e proteção  

1. Para além da saída do domicílio para realização de teste de ácido 

nucleico ou obtenção das necessidades diárias, ou sob medidas 

apropriadas tomadas, sair para realizar assuntos de carácter 

urgente, é obrigatório permanecer no domicílio, recusar todas as 

visitas e não devem, na medida do possível, permitir a entrada de 

coabitantes no quarto de isolamento. Nos momentos em que 

necessitam de abrir a porta, como a recepção de produtos, deixar 
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o lixo e sair do domicílio para realizar o teste de ácido nucleico, é 

necessário o uso de máscaras equivalentes ao nível N95, KN95 ou 

FFP2, e fazer bem a higiene das mãos, antes e após a abertura da 

porta. 

2. Antes de sair do domicílio para a realização do teste de ácido 

nucleico, é obrigatório realizar em primeiro lugar, o teste de 

antigénio e carregar o resultado para a correspondente Plataforma. 

3. A pessoa infectada deve viver em quarto separado. Se houver 

coabitantes na casa, é necessário providenciar um quarto separado 

e bem ventilado para a pessoa infectada. Se as condições clínicas 

permitirem, a pessoa infectada também deve usar máscara no 

interior da casa e minimizar as actividades em outra parte da casa. 

4. Designar, tanto quanto possível, um membro da família, 

relativamente fixo, para acompanhar e tomar conta da pessoa 

infectada. Recomenda-se que o acompanhante preferível seja 

pessoa saudável com esquema vacinal completo e doses de 

reforço administradas. 

5. Tomar refeições individualmente no quarto. Limpar e desinfectar 

adequadamente os talheres, após a sua utilização.  

6. Caso disponha de condições, use casa de banho exclusiva; caso 

partilhe a casa de banho com os coabitantes, estes e a pessoa 

infectada devem usá-la em períodos diferentes.  

7. Evitar partilhar artigos de mesa, toalhas, toalhas de banho, 

lençóis, entre outros com os coabitantes.  

8. Lavar as mãos ou desinfectar as mãos antes e depois de comer, 

antes e depois de usar máscara. Ao limpar as mãos, é melhor usar 

papel descartável.  

9. Prestar atenção à cortesia da tosse: quando tossir ou espirrar, 

cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel ou usar a parte 

interna do cotovelo, para tapar a boca e o nariz, deitar o lenço de 

papel usado no caixote de lixo exclusivo e, em caso de ter contacto 

com as secreções do tracto respiratório, lavar de imediato as mãos 

ou desinfectá-las.  

10. É  necessário declarar diariamente o seu estado de saúde através 

da plataforma eletrónica, o que permite a equipa médica entender 

as suas condições (https://app.ssm.gov.mo/health_declare). 
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11. Em caso de necessidade, as pessoas infectadas podem recorrer a 

consultas externas comunitárias dos infectados com COVID-19, 

ligar para a Linha aberta de apoio aos infectados (24 horas): 2870 

0600 para pedir informações, bem como consultar a página 

electrónica exclusiva para infectados em isolamento domiciliário, 

com vista à obtenção de informações mais actualizadas. 

 

É necessário fazer testes durante o 

isolamento domiciliário (teste de 

antigénio e teste de ácido nucleico)? 

 

Recomenda-se que seja realizado o teste rápido de antigénio no 4.º 

dia ou após o 4.º dia do curso da doença (contado a partir do dia em 

que se manifestem sintomas ou após ter o resultado positivo no teste 

de antigénio ou de ácido nucleico). Se o resultado for negativo, pode 

sair de casa para realizar o teste de ácido nucleico, em caso de 

necessidade. 

 

Critérios para conclusão do 

isolamento domiciliário 

É  necessário reunir, ao mesmo tempo, todas as seguintes condições:  

1. Sentir-se melhoria significativa nos sintomas ou sem sintomas 

óbvios; 

2. Obter consecutivamente resultado negativo em dois autotestes 

rápidos de antigénio para COVID-19, ou resultado negativo no 

teste ácido nucleico para COVID-19, ou valor CT ≥ 35 (por 

natureza de trabalho, têm que contactar sempre com idosos ou 

portadores de doenças crónicas). 

Quais os aspectos que merecem a 

atenção dos coabitantes dos infectados 

em isolamento domiciliário? 

(Requisitos às pessoas de contacto) 

 

1. Coabitantes ou outras pessoas, devem declarar no seu Código de 

Saúde de Macau que tiveram contactado com pessoas infectadas. 

Após essa declaração, o Código dessas pessoas será convertido 

para a cor amarela (código de alfabético inglês: T); 

2. As pessoas de contacto devem realizar a autogestão da saúde por 

5 dias contados a partir do dia de conclusão de isolamento pelas 

pessoas infectadas por terem atendido os requisitos de autoteste 

rápido de antigénio ou teste de ácido nucleico para COVID-19. 

Durante esse período, as pessoas de contacto devem realizar 

diariamente um autoteste rápido de antigénio antes de sair de 

domicílio; 

3. Medidas adequadas devem ser tomadas ao sair para trabalho ou 

outros motivos, de modo a reduzir o risco de transmissão. Não 

participem em actividades de convívio, festas, nem visitem idosos 

ou pessoas com baixa imunidade. 
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Caso não possa deslocar-se como 

habitualmente ao centro de saúde / 

Centro Hospitalar Conde de São 

Januário para consulta médica ou  

renovação do levantamento de 

medicamentos, o que pode fazer? 

Serviço de consulta externa especializada: 

Pode ligar para a linha aberta (853) 8390 600 (durante o horário de 

expediente) para pedir informações. 

 

Serviço de consulta externa dos Centros de Saúde / Postos de 

Saúde: Os residentes podem contactar por via telefónica os centros / 

postos de saúde a que pertencem durante o horário de expediente para 

se inteirarem da organização quanto aos serviços 

médicos, emissão de 2.ª via e renovação de levantamento de 

medicamentos. Seguem abaixo os números de telefone de contacto 

dos centros de saúde: 

⚫ Centro de Saúde do Fai Chi Kei 

Telefone:  (853) 2856 2922 

⚫ Centro de Saúde da Ilha Verde 

Telefone: (853) 2831 0033 

⚫ Centro de Saúde da Areia Preta 

Telefone: (853) 2841 3178 

⚫ Centro de Saúde do Tap Seac 

Telefone: (853) 2852 2232 

⚫ Centro de Saúde de Praia do Manduco 

Telefone: (853) 2831 3418 

⚫ Centro de Saúde do Porto Interior 

Telefone: (853) 2892 0024 

⚫ Centro de Saúde de Nossa Senhora do Carmo – Lago 

Telefone: (853) 2850 0400 

⚫ Centro de Saúde dos Jardins do Oceano 

Telefone: (853) 2881 3089 

⚫ Centro de Saúde de Seac Pai Van 

Telefone: (853) 2850 2001 

⚫ Posto de Saúde de Coloane 

Telefone: (853) 2888 2176 

   Posto de Saúde para Idosos da Taipa 

Telefone: (853) 2882 7667 
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Consultas Externas Comunitárias dos 

Infectados com COVID-19 

(Marcação prévia obrigatória) 

Destinatários: Pessoas infectadas com pouca necessidade quanto ao 

tratamento (pessoas com resultado positivo no teste de ácido 

nucleico ou no teste rápido de antigénio) 

 

A localização das “Consultas externas comunitárias”: 

https://app.ssm.gov.mo/coutpatstation/map?lang=pt 

O horário de funcionamento dos postos atrás mencionados: 2.ª feira 

a domingo, das 10h00 às 19h00. 

 

Marcação prévia: A pessoa interessada pode agendar uma consulta 

externa comunitária na “Plataforma de autoavaliação e agendamento 

da consulta externa comunitária para os infectados com a COVID-

19”, mediante o preenchimento de dados pessoais, a selecção do 

serviço de medicina tradicional chinesa ou de medicina ocidental e, 

ainda, uma autoavaliação preliminar. Obtido o título de marcação 

prévia, deve comparecer na hora marcada no “Posto de consulta 

externa comunitária” selecionado para receber o tratamento. 

 

“Plataforma de autoavaliação e agendamento da consulta externa 

comunitária para os infectados com a COVID-19” 

https://eservice.ssm.gov.mo/covid19positivebook    

 

Sem marcação prévia, a pessoa interessada também pode ir à 

consulta. O pessoal no local pode ajudar os infectados a fazer 

marcação prévia. No entanto, a ordem de consulta está sujeita ao 

ajuste de acordo com o número de pessoas no posto, o que implica a 

espera paciente dos infectados. Pelo que, recomenda-se que a 

marcação prévia seja feita o mais cedo possível. Caso os infectados 

(especialmente os idosos) não consigam fazer a marcação prévia 

online, sugere-se que a mesma seja feita na medida do possível com 

o apoio de familiares ou amigos.  

Após uma simples consulta e avaliação por médico da consulta 

externa comunitária, a pessoa interessada pode receber “kits de 

medicamentos”, que contêm várias informações, tais como descrição 

de uso e contra-indicações, entre outras. Se ainda tiver dúvidas sobre 

a dosagem de medicamentos, a pessoa interessada pode ligar para 

centro / posto de saúde para obter esclarecimentos. A consulta é 

gratuita (incluindo medicamentos). 

 



8 
 

Se houver necessidade, o médico da consulta externa comunitária 

pode emitir “Comprovativo de comparência na consulta” para a 

pessoa infectada / acompanhante.   

 

Tratamento de lixo Os lenços de papel, as máscaras, as luvas descartáveis e outros 

resíduos domésticos devem ser colocados num saco de plástico e, 

depois, num caixote do lixo com tampa exclusivo. O saco de lixo, 

antes de ser deitado à porta do quarto, deve ser bem fechado e 

desinfectado na superfície externa, para que depois ser deitado em 

conjunto com outros lixos domésticos. 

 

Telefones úteis Linha aberta de apoio aos infectados (24 horas): *853) 2870 0600 

Nota: Para assegurar a recepção das chamadas dos residentes, cada 

chamada é limitada a cinco minutos.  

** Solicita-se que sejam bem organizadas as perguntas, para que as 

dúvidas possam ser suficientemente esclarecidas durante o tempo 

previsto.** 

Quatro plataformas disponibilizadas pelos Serviços de Saúde 

para pedidos de informações e ajuda: 

Telefone: (853) 2870 0800 

SMS: (853) 6333 7492 

Correio electrónico: info.cdc@ssm.gov.mo 

Página electrónica: https://www.ssm.gov.mo/covidq 

 

Linha aberta de aconselhamento psicológico do Instituto de acção 

Social (24 horas): (853) 2826 1126 
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