
 

 

Diagnóstico na comunidade de doentes infetados com Covid-19 

Definição da rede local para realização de testes laboratoriais 

 

Atendendo à Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional, declarada pela 

Organização Mundial de Saúde, para a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19), a 30 de janeiro 

de 2020, e à posterior declaração de Pandemia decretada a 11 de março de 2020,  e 

entrando o país numa nova fase do processo de resposta a esta patologia, nos termos 

previstos na Norma n.º 004/2020, de 23 de março de 2020, da DGS,  em que se define a 

criação de pelo menos 1 Área Dedicada COVID-19 (ADC) por ACES, importa efetuar a 

definição sistémica da rede de apoio ao diagnóstico de pessoas com suspeitas de infeção 

COVID-19 na ARS Norte, de acordo com os seguintes termos: 

 Criação de um local para realização de testes laboratoriais por ACES; 

 Abertura faseada no tempo de acordo com as prioridades definidas em função da 

evolução epidemiológica da epidemia e tendo em conta a dispersão geográfica da 

população; 

Podem efetuar os testes para diagnóstico COVID-19, os laboratórios previamente 

autorizados pelo INSA, através de um regime excecional e temporário de alargamento das 

atuais convenções da área da patologia clínica/análises clínicas. A prescrição destes exames 

efetua-se nos sistemas de informação de suporte à prescrição no SNS, através de um novo 

código definido para este efeito, nomeadamente:  

“Pesquisa de RNA do vírus SARS-CoV-2 por RT-PCR em tempo real”  

Código SNS N.º 26370 e Código Convencionado N.º A1524.1 

No âmbito do regime de estado de emergência o diagnóstico Covid-19 na ARS Norte é 

efetuado, exclusivamente nos seguintes locais aprovados pela Tutela:  

 Chaves (ACES Alto Tâmega e Barroso) 



 

 

 Guimarães (ACES Alto Ave) 

 Famalicão (ACES Famalicão) 

 Braga (ACES Braga) 

 Vila Verde (ACES Gerês Cabreira) 

 Barcelos (ACES Barcelos) 

 Vila Real (ACES Marão Douro Norte) 

 Lamego (ACES Douro Sul) 

 Feira (ACES Feira/Arouca) 

 S. João da Madeira (ACES Aveiro Norte) 

 Santo Tirso (ACES Santo Tirso) 

 Gondomar (ACES Gondomar) 

 Maia (ACES Maia Valongo) 

 Póvoa de Varzim (ACES Póvoa/Vila do Conde) 

 Porto: (1 no ACES Porto Ocidental e 1 no ACES Porto Oriental) 

 Gaia (ACES de Gaia) 

 Espinho (ACES Espinho Gaia) 

 Matosinhos (ULS Matosinhos) 

 Marco Canavezes (ACES Baixo Tâmega) 

 Penafiel (ACES Vale Sousa Sul) 

 Lousada (ACES Vale do Sousa Norte) 

 Macedo (ULS Nordeste) 

 Viana (ULS Alto Minho) 

 

Conselho Diretivo  

 


