ANEXO C - REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE ANTIGÉNIO PARA RASTREIO
EM GRUPOS ESPECÍFICOS DE POPULAÇÃO ASSINTOMÁTICA
1. FINALIDADE
Atualizar as medidas tendentes a identificar casos ativos ou precoces de infeção
por SARS-CoV-2, em todos os militares e trabalhadores civis do Exército
assintomáticos, através de testes rápidos de antigénio (TRAg), por zaragatoa.

2. SITUAÇÃO
a. Os TRAg são testes de proximidade (“point-of-care”), com sensibilidade analítica
igual ou superior a 90% e especificidade analítica igual ou superior a 97%
(comparativamente com os Testes Moleculares de Amplificação de Ácidos
Nucleicos – Testes PCR), com resultados obtidos após 15-30 minutos da sua
realização.
b. Os TRAg têm vindo a ser aplicados prioritariamente:
(1) Em militares assintomáticos que sejam contactos próximos com alto risco de
exposição, se o teste molecular SARS-CoV-2 não estiver disponível ou não
permitir a obtenção de resultado em menos de 24h;
(2) Em militares assintomáticos com contactos próximos de alto risco de
exposição, na investigação de surtos;
(3) Na investigação de surtos de outra natureza, a determinar caso a caso pela
Direção de Saúde (DS);
(4) Em militares com sintomas ligeiros nos primeiros cinco dias (inclusive) e sem
indicação para serem avaliados em consulta de urgência de modo a diminuir a
probabilidade de obtenção de resultados falso negativos;
(5) Quando os testes de PCR não estão disponíveis para o diagnóstico ou
rastreio em tempo útil, nos termos da Norma em ref.ª b);
c. A periodicidade da aplicação de TRAg não está estabelecida, contudo admite-se
a possibilidade de serem aplicados a cada sete a 14 dias.
d. Em declarações aos Órgãos de Comunicação Social, S. Exa. a Ministra da
Saúde, informou que a nova estratégia para fazer face à infeção por SARS-CoV-2,
passa por:
(1) Testar em massa todos os contactos, e não restringir apenas a contactos de
risco;

(2) A testagem em massa ser feita através das várias tipologias de teste no
mercado, segundo o nível de risco do contacto;
(3) A prioridade da realização dos testes, é para as atividades que não pararam
durante o confinamento e para as atividades nas quais está potenciada a
transmissão do SARS-CoV-2.
e. De acordo com as recomendações em vigor, indivíduos que testaram positivo
para SARS-CoV-2, não devem realizar qualquer tipo de teste de rastreio nos 90
dias posteriores.

3. EXECUÇÃO
a. Intenção
Utilizar os TRAg, para preservar na máxima extensão possível o efetivo e a
capacidade de resposta do Exército, implementando a identificação precocemente
de casos de infeção por SARS-CoV-2, em todos os militares e trabalhadores civis
do Exército assintomáticos.
b. Conceito
(1) Tendo como referência os princípios “Test-Track-Trace-Isolate”, utilizar os
TRAg para:
(a) Reduzir e controlar a transmissão da infeção por SARS-CoV-2;
(b) Prevenir e mitigar o impacto da infeção por SARS-CoV-2;
(c) Monitorizar a evolução epidemiológica da COVID-19.
(2) Realizar os TRAg na Unidade, segundo as seguintes abordagens:
(a) Abordagem reativa
Alargando o público-alvo a testar a todos os contactos, não restringindo
apenas a contactos de risco.
(b) Abordagem proativa
Testar os grupos específicos, que integram as atividades essenciais
associadas, com prioridade para a de maior risco, designadamente:
1. Grupos identificados na Fase 1 da vacinação para a COVID-19, conforme
ref.ª d), quando efetivamente empenhados;
2. Motoristas e condutores de viaturas de transporte de pessoal;
3. Pessoal afeto aos serviços de alimentação;
4. Pessoal afeto aos serviços prisionais (EPM).

c. Execução
(1) Abordagem Reativa
Perante um caso positivo:
(a) Manter os procedimentos instituídos e informar a DS do caso;
(b) A DS nomeia uma equipa de testagem, que recolhe amostras e analisa todos
os contactos.
(2) Abordagem Proativa, conforme fluxograma exposto em 4.b.:
(a) A decisão de testagem é tomada ao nível do Oficial General,
Comandante da Academia Militar, de Brigada ou Zona Militar e Diretor ou
Chefe, sob proposta das U/E/O;
(b) Após a decisão, deve ser encaminhada para a DS a listagem dos
militares e trabalhadores civis que vão realizar os TRAg.
(c) A DS analisa a solicitação sob o ponto de vista clínico, e coordena a
realização do teste e análise, na unidade, através de equipas de testagem.
d. Instruções de Coordenação
(1) A realização dos TRAg não invalida que numa situação suspeita, mesmo
que negativa ou qualquer situação positiva, devam ser sempre contactados os
meios superiormente definidos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, a
Linha de apoio às Forças Armadas e/ou a Linha Trace COVID-19/EX, de
acordo com a situação específica;
(2) Os TRAg só devem ser efetuados após coordenação com a DS e as
colheitas devem ser efetuadas por profissionais de saúde.

4. QUADRO, FLUXOGRAMA E ANÁLISE DE RISCO

