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 1. INTRODUCIÓN

Os altos niveis de inmunidade acadados na poboación española determinaron un cambio na epide-

mioloxía da COVID-19, que apoia a transición a unha estratexia diferente, que vixíe e dirixa as actua-

cións a persoas e ámbitos de maior vulnerabilidade e monitorice os casos de COVID-19 graves e en

ámbitos e persoas vulnerables. 

Esta estratexia estará en vigor mentres non se produza un cambio significativo na tendencia que in-

dique unha circulación non controlada do virus SARS-CoV-2, ou ben un cambio na situación epidemio-

lóxica que requira restablecer medidas de vixilancia e control, a proposta da  Ponencia de Alertas y

Planes de Preparación y Respuesta.

Cambios máis relevantes desta actualización:

• No que respecta aos centros sanitarios asistenciais, considéranse ámbitos vulnerables (páxi-

nas 4 e 5):

◦ Unidades de críticos.

◦ Unidades específicas de hospitalización de pacientes transplantados/as e áreas/zonas de

hospitalización con pacientes transplantados/as.

◦ Unidades específicas de hospitalización e hospitais de día de oncohematoloxía.

◦ Unidades de hospitalización de grandes queimados.

◦ Unidades específicas de hospitalización de pacientes dializados/as e áreas/zonas de hospi-

talización con pacientes dializados/as.

◦ Centros, servizos e/ou unidades de hospital de día de diálise.

• En relación coas persoas que traballan na atención directa a persoas nun ámbito vulnerable

que sexan casos confirmados de COVID-19, modificáronse os parágrafos sobre incapacidade

temporal e reincorporación ao posto de traballo (páxina 11).
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 2. DEFINICIÓNS

 2.1. Proba diagnóstica de infección aguda (PDIA)

Inclúe probas baseadas na detección de antíxenos e probas baseadas na detección de ARN viral me-

diante RT-PCR ou unha técnica molecular equivalente,  sendo sempre realizadas por un profesional

sanitario e validadas por un centro sanitario acreditado.

 2.2. Caso con clínica compatible

Persoa con síntomas respiratorios agudos con aparición repentina nos últimos 10 días dalgún dos se-

guintes síntomas: tose, dispnea, dor de garganta ou secreción nasal, con ou sen febre. Outros sínto-

mas como anosmia, axeusia, diarrea, dor torácica ou cefalea, entre outros, tamén se poden conside-

rar síntomas de sospeita de infección por SARS-CoV-2 segundo criterio clínico.

 2.3. Caso con clínica grave

Paciente con clínica compatible coa COVID-19 que requira atención hospitalaria por esta sintomato-

loxía.

 2.4. Caso sospeitoso

Persoa con clínica compatible ou con resultado positivo nun test de autodiagnóstico.

 2.5. Caso confirmado

Persoa con PDIA positiva, con ou sen síntomas compatibles. As persoas con resultado positivo nunha

proba de autodiagnóstico non se considerarán casos confirmados.

 2.6. Caso confirmado de reinfección

Persoa que presenta unha nova PDIA positiva tras  a resolución clínica dunha infección confirmada,

pasados polo menos 90 días desde a infección anterior (última PDIA). 

Poderán considerarse tamén casos de reinfección aqueles nos que transcorresen polo menos 30 días

desde a infección anterior e o resultado da PDIA é consistente cunha carga viral alta (detección posi-

tiva nun test de antíxeno ou PCR consistente cunha alta carga viral a xuízo do laboratorio).

 2.7. Ámbito vulnerable 

- No que respecta aos centros sanitarios asistenciais, considéranse ámbitos vulnerables:

• Unidades de críticos.
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• Unidades específicas de hospitalización de pacientes transplantados/as e áreas/zonas de hos-

pitalización con pacientes transplantados/as.

• Unidades específicas de hospitalización e hospitais de día de oncohematoloxía.

• Unidades de hospitalización de grandes queimados.

• Unidades específicas de hospitalización de pacientes dializados/as e áreas/zonas de hospitali-

zación con pacientes dializados/as.

• Centros, servizos e/ou unidades de hospital de día de diálise.

- Centros sociosanitarios (residencias de maiores, centros de día e discapacidade).

- Centros con persoas institucionalizadas (centros penitenciarios).

 2.8. Persoas relacionadas con ámbitos ou grupos vulnerables

- Persoa que reside, acode como usuaria frecuente (> 1 vez/semana) ou está ingresada nun ámbito

vulnerable.

- Persoa que traballa na atención directa a persoas nun ámbito vulnerable.

- Persoal do servizo de axuda ao fogar.

 2.9. Grupos vulnerables 

- Persoas de 60 anos ou máis.

- Embarazadas.

- Persoas con condicións de alto risco (grupo 7 da estratexia de vacinación*, o cal inclúe a persoas in-

munodeprimidas).

*- Receptores de transplante de proxenitores hematopoéticos (TPH) -alo e autotransplante-, nos últimos

2 anos, ou >50 anos ou <80% de índice Karnofsky independentemente do tempo desde o TPH.

- Receptores de transplante de órgano sólido e en lista de espera para transplante de órgano sólido.

- Tratamento substitutivo renal (hemodiálise e diálise peritoneal).

- Enfermidade oncohematolóxica nos últimos 5 anos, ou non controlada ou ECOG 3-4 ou neutropenia se-

vera (<500 neutrófilos/mm3) independentemente do tempo desde o diagnóstico.

- Cancro de órgano sólido, en tratamento con quimioterapia citotóxica ou metastático.

- Pacientes que reciben radioterapia por tumores de localización torácica con risco de pneumonite (tumor

de esófago, radioterapia sobre metástases pulmonares, etc).

- Todas as inmunodeficiencias primarias, excluíndo o déficit de IgA e o defecto de formación de anticor-

pos.

- Infección con VIH e con <200 cel/µl (analítica dos últimos 6 meses).
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- Fibrose quística.

- Síndrome de Down con 40 anos ou máis.

Ademais dos pacientes anteriores, inclúense neste grupo de alto risco ás persoas que recibiron nos

últimos 3 meses fármacos antiCD20 (6 no caso de rituximab) ou belimumab.

 2.10. Contacto estreito

- Calquera persoa que proporcionase coidados a un caso ou estivese en contacto coas súas secrecións

e fluídos: persoal sanitario ou sociosanitario que NON utilizase as medidas de protección axeitadas,

membros familiares ou persoas que teñan outro tipo de contacto físico similar – OU - calquera per-

soa que manipulase mostras biolóxicas do caso sen as medidas de protección axeitadas - OU – a nivel

comunitario, calquera persoa que estivese no mesmo lugar que un caso, a unha distancia menor de 2

metros e durante máis de 15 minutos en 24 horas.  Con todo, en contornas nas que se poida facer

unha valoración do seguimento das medidas de prevención, incluído o uso correcto e continuado da

máscara,  poderá realizarse unha valoración individualizada  polo/a responsable que sexa designado

para ese fin. De cara a establecer o risco, teranse en conta determinadas circunstancias como espa-

zos en que haxa risco elevado de xeración de aerosois ou outras características persoais ou sociais da

contorna na que se avalíe a posible transmisión.

O prazo para identificar contactos estreitos comeza 2 días antes e remata 10 días despois da data de

inicio de síntomas (ou da toma de mostra nos casos asintomáticos).

 2.11. Medidas xerais de prevención da COVID-19

As medidas xerais para a prevención da COVID-19 inclúen:

- Usar de forma constante a máscara.

- Manter a distancia de seguridade con outras persoas (preferiblemente 2 metros).

- Reducir as interaccións sociais con outras persoas, especialmente con aquelas máis vulnerables.

- Lavar as mans con frecuencia.

- Ventilar ben os espazos cerrados.
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 3. PROCEDEMENTO DE DETECCIÓN E MANEXO DE CASOS DE INFECCIÓN ACTI-
VA POLO VIRUS SARS-CoV-2

No Anexo deste documento figura o procedemento de detección de casos de infección activa polo vi-

rus SARS-CoV-2 en atención primaria, dirixido ás persoas que cumpran criterios de realización dunha

PDIA.

Ante un caso sospeitoso de COVID-19 a estratexia actual de vixilancia e control do SARS-CoV-2 na

etapa de transición en Galicia, só contempla a realización dunha PDIA confirmatoria nos seguintes

ámbitos e grupos vulnerables:

-Caso sospeitoso pertencente a algún grupo vulnerable: a solicitude da PDIA realizarase desde

atención primaria.

-Caso sospeitoso relacionado con ámbitos ou grupos vulnerables (recoméndase PCR): debe terse

en  conta  que  NON  teñen  indicada  PDIA  de  confirmación  aqueles/as  profesionais  de  ámbitos

vulnerables  que  NON  teñan  contacto  directo  con  persoas  vulnerables.  A  solicitude  da  PDIA

corresponderalle a:

• Profesionais dos centros sanitarios: servizos de medicina preventiva/saúde laboral. 

• Profesionais  dos  centros  sociosanitarios:  servizo  de  prevención  de  riscos  do  centro  de

traballo*.

• Profesionais do servizo de axuda ao fogar: servizo de prevención de riscos*.

• Persoa institucionalizada: médico/a responsable da institución*.

• Usuario/a frecuente dun ámbito vulnerable: médico/a responsable do ámbito vulnerable*.

*No caso de non ser posible a través deste ámbito, o caso sospeitoso poderá dirixirse ao seu centro de

saúde (médico/a de referencia en caso de cobertura sanitaria privada) para que lle soliciten a PDIA de

confirmación.

-Caso sospeitoso que  require ingreso hospitalario:  a solicitude da PDIA a realizará o/a médico/a

responsable do ingreso (recoméndase PCR). 

-Caso sospeitoso que nos últimos 14 días estivera nunha rexión na que circula unha variante de

interese ou preocupación (VOC/VOI) que non presenta circulación comunitaria no noso territorio1. A

solicitude realizarase desde atención primaria ou pola autoridade sanitaria que detecte a situación

(recoméndase PCR).

1. Estas rexións serán definidas polo Comité de Coordinación de la Red de laboratorios de secuenciación.
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-Caso sospeitoso en poboación migrante irregular chegada a España nos últimos 14 días. A solici-

tude realizarase desde atención primaria ou pola autoridade sanitaria que detecte a situación (reco-

méndase PCR).

Ademais dos casos anteriores, o/a médico/a que atende un caso con clínica compatible coa COVID-19,

poderá indicar a realización dunha PDIA baixo criterio clínico. 

MANEXO DE CASOS SOSPEITOSOS DE COVID-19 QUE NON CUMPREN CRITERIOS DE REALIZACIÓN
DE PDIA

Os casos sospeitosos de COVID-19 que non cumpran criterios de indicación de realización dunha
PDIA non precisan realizar illamento domiciliario e deberán seguir as “Recomendacións preven-
tivas para un caso sospeitoso da COVID-19”, facilitadas pola Dirección Xeral de Saúde Pública (li-
gazón), ata pasados 10 días do inicio dos síntomas ou do resultado positivo do test de autodiagnós-
tico se é asintomático/a.

Sempre que sexa posible, e no caso de que a persoa non sexa susceptible dunha incapacidade tem-
poral, recoméndase o teletraballo.

Os casos sospeitosos que cumpren criterios de indicación de realización dunha proba diagnóstica

(PDIA), nas situacións nas que a PDIA deba ser solicitada desde atención primaria, deberán:

• pedir cita para consulta telefónica co/coa médico/a de atención primaria (xornada ordinaria)

ou contactar con persoal médico do PAC, para valoración da situación clínica

• ou chamar ao número de teléfono de información sobre o coronavirus 881 540 045

• ou ben cubrir o formulario de declaración responsable de autotest positivo, dispoñible desde

a aplicación SERGAS MÓBIL.

e seguir as “Recomendacións preventivas para un caso sospeitoso da COVID-19” facilitadas pola

Dirección Xeral de Saúde Pública (ligazón). 

Os/As profesionais de atención primaria dispoñen de listaxes de traballo nas que se pode diferenciar

ás persoas cun resultado positivo nunha PDIA. Tamén poderán ver ás persoas que teñen un resultado

positivo nun test de autodiagnóstico, para aplicar o protocolo e as recomendacións correspondentes.
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MANEXO DE CASOS SOSPEITOSOS DE COVID-19 QUE CUMPREN CRITERIOS DE REALIZACIÓN DE
PDIA

MANEXO DE
PERSOAS CON

SÍNTOMAS
COMPATIBLES
CON COVID-19

-Valoración clínica, de ser posible a través de consulta telefónica.

-Rexistro da información na historia clínica electrónica (IANUS), nun episodio co
código A77.04 (sospeita de infección debida a coronavirus,  non confirmada).
Ademais empregaranse outros a maiores en función do cadro clínico que pre-
sente o/a paciente (bronquite, infección respiratoria de vías altas, etc), asocian-
do os dous episodios.

-Se o/a paciente ten criterio clínico de gravidade: traslado ao hospital. Será o
061 quen organice o traslado, polo que é preciso informarlles de que se trata
dunha posible infección por SARS-CoV-2.

-No caso de que o/a paciente non presente criterio clínico de gravidade e cum-
pra  criterios de indicación de realización dunha proba diagnóstica:  solicitude
dunha PDIA  polo/pola médico/a de atención primaria, que quedará rexistrada
na historia clínica electrónica:

• Se a proba solicitada é unha PCR: informar ao/á paciente de que o procede-
mento de toma de mostras organizarase desde o centro hospitalario (pre-
ferentemente no COVID-Auto e se polas condicións do/da paciente non é
posible, polos equipos de extracción de mostras que acudirán ao seu domi-
cilio) e só se lle fará se ten cita previa, que se lle asignará e comunicará
desde o hospital.

• Cando se trate dunha proba rápida de detección  de antíxenos:  citarase
ao/á paciente para a realización do test nunha axenda de sala COVID de
enfermería e informaráselle de que o persoal da área administrativa con-
tactará con el/ela para indicarlle o lugar de realización da proba, o día e a
hora.

-Indicarlle que mentres non se descarte o diagnóstico da COVID-19, toda persoa
considerada  caso  sospeitoso  debe  seguir as  “Recomendacións  preventivas
para un caso sospeitoso da COVID-19”, da Dirección Xeral de Saúde Pública (li-
gazón) e non precisa realizar illamento domiciliario.

-Informar ao/á paciente de que se empeora a súa situación clínica deberá con-
tactar de novo co/coa médico/a de atención primaria, solicitando cita para con-
sulta telefónica, co fin de realizar unha nova valoración. No caso de que presen-
te síntomas graves (dispnea, alteración da consciencia, dor torácica...) chamará
ao 061.

INTERPRETACIÓN
DO

RESULTADO DAS
PDIA

-Resultado da proba positivo: caso confirmado.

-Resultado da proba negativo: caso descartado.

-Resultado da proba negativo con empeoramento do cadro clínico:  realiza-
ción dunha segunda PDIA, polo menos cunha separación de 48 horas desde a
anterior. Se o resultado da mesma é positivo: caso confirmado.

COMUNICACIÓN
DO

RESULTADO

-Comunicación de resultado positivo: o/a médico/a de atención primaria con-
tactará cos novos casos confirmados que verá nas listaxes de traballo de IANUS,
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MANEXO DE CASOS SOSPEITOSOS DE COVID-19 QUE CUMPREN CRITERIOS DE REALIZACIÓN DE
PDIA

para comunicarlle o resultado positivo da proba.

-Comunicación de resultado negativo: 

• Se a proba foi unha PCR: SMS. 

• Se foi unha proba rápida de detección de antíxenos: a través do/da profe-
sional sanitario/a que realizou a proba.

SEGUIMENTO DOS
CASOS

CONFIRMADOS

-Aos casos confirmados que NON teñan relación con ámbitos ou grupos vulne-
rables NON se lles realizará enquisa epidemiolóxica nin estudo de contactos,
salvo circunstancias excepcionais nas que así o requira a autoridade sanitaria
competente. 

-Codificación na historia clínica electrónica como caso confirmado,  co código
CIAP2 A77.01 (infección debida a coronavirus, non especificada).

-No momento que o/a médico/a de atención primaria/técnico de saúde contacte
por teléfono co caso confirmado para comunicarlle o resultado positivo da PDIA
realizará tamén as seguintes actuacións:

• Informarlle que  non precisa realizar illamento domiciliario  (agás resi-
dentes en centros sociosanitarios e pacientes hospitalizados, que realiza-
rán illamento) e que debe seguir as “Recomendacións preventivas para
un caso confirmado da  COVID-19”  durante os 10 días  posteriores a
aparición de síntomas ou ao resultado positivo da proba en caso de ser
asintomáticas, da  Dirección Xeral de Saúde Pública (ligazón).

◦ Casos confirmados en residentes en centros sociosanitarios: illamento
ata pasadas 24 horas da resolución de síntomas e sempre que pasaran
7 días desde o inicio dos mesmos ou desde o diagnóstico se a persoa é
asintomática

◦ Casos confirmados hospitalizados: 

▪ inmunocompetente asintomático ou clínica leve: illamento ata pa-
sadas 24 horas da resolución de síntomas e sempre que pasaran 7
días desde o inicio dos mesmos ou desde o diagnóstico se a persoa
é asintomática

▪ inmunodeprimido ou caso con clínica grave: illamento ata pasadas
24 horas da resolución de síntomas e sempre que pasaran 14 días
desde o inicio dos mesmos. 

• Indicarlle que deberán informar aos seus contactos estreitos do seu re-
sultado positivo, para que sigan as  “Recomendacións preventivas para
contactos estreitos dun caso da COVID-19”, da Dirección Xeral de Saúde
Pública (ligazón).

• Comunicarlle que se empeora a súa situación clínica deberá contactar de
novo, solicitando cita para consulta telefónica co/coa médico/a de aten-
ción primaria. No caso de que presente síntomas graves (dispnea, altera-
ción da consciencia, dor torácica...) chamará ao 061.
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MANEXO DE CASOS SOSPEITOSOS DE COVID-19 QUE CUMPREN CRITERIOS DE REALIZACIÓN DE
PDIA

SEGUIMENTO DOS
CASOS

CONFIRMADOS

• O seguimento dos casos de COVID-19 que o precisen, levarase a cabo
preferentemente a través de TELEA, e se non é posible, mediante aten-
ción telefónica. Este seguimento será realizado por un/unha profesional
de atención primaria (persoal médico ou de enfermería).

• En caso de que o/a paciente precise unha incapacidade temporal (IT), o/a
médico/a de atención primaria/técnico de saúde poderá tramitar os partes
de baixa e alta de IT de xeito conxunto ou separado. Serán susceptibles de
IT:

◦ As persoas que a precisen por mor da súa sintomatoloxía.

◦ As persoas  que traballan  na atención directa a persoas nun ámbito
vulnerable non poderán continuar desenvolvendo o seu traballo nos
ámbitos vulnerables, polo que sempre que a situación clínica e labo-
ral do caso confirmado o permita, poderán realizar teletraballo ou
reubicarse noutro ámbito de traballo non vulnerable. Se ningunha
destas opcións fose posible, serán susceptibles de incapacidade tem-
poral, xa que non deberán realizar traballo con atención directa a per-
soas en ámbitos vulnerables ata pasadas 24 horas da resolución dos
síntomas e sempre que pasaran un mínimo de 5 días desde o inicio dos
mesmos, ou da data do diagnóstico no caso de persoas asintomáticas.

Para reincorporarse ao posto de traballo habitual,  deberá cumprirse
algún dos seguintes criterios:

▪ Dispoñer dun resutado negativo nunha proba baseada na detec-
ción de antíxenos  pasados 5 días desde o inicio dos síntomas (a
proba realizarase se transcorreron 24 horas desde a resolución
dos mesmos), ou do diagnóstico se a persoa é asintomática.  No
caso de resultado positivo no test de antíxenos, poderá realizarse
un novo test pasadas 24 horas.

✔ Nos/Nas  profesionais  dos  centros  sanitarios  esta  proba
solicitarase  desde  os  servizos  de  medicina  preventiva/
saúde laboral.

✔ Nos/Nas profesionais dos centros sociosanitarios a solici-
tude da proba será realizada polo servizo de prevención de
riscos do centro de traballo e de non ser posible a través
deste ámbito, desde atención primaria.

▪ Ter pasadas 24 horas da resolución dos síntomas cun mínimo de 7
días desde o inicio dos mesmos ou do diagnóstico se o caso é asin-
tomático. Neste caso NON será necesaria a obtención dun resulta-
do negativo nun test de antíxenos previo á reincorporación, pero a
persoa utilizará as medidas preventivas necesarias. 

Na web corporativa do Servizo Galego de Saúde, atópase a última ac-
tualización do Plan específico para a prevención de riscos ante a exposi-
ción laboral ao novo coronavirus (SARS-CoV-2) (ligazón).
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MANEXO DE CASOS SOSPEITOSOS DE COVID-19 QUE CUMPREN CRITERIOS DE REALIZACIÓN DE
PDIA

• Se o/a médico/a de atención primaria decide emitir o parte de baixa e pre-
parar o de alta de IT de xeito conxunto, o parte de alta quedará almacena-
do no sistema de xestión da IT ata que chegue o día da alta sinalado no
mesmo, polo que no momento de preparar o parte de alta, non se debe
facilitar o exemplar ao/á paciente con carácter previo á data de alta. Nes-
te caso tamén informará ao/á paciente que o parte de alta só será visible
en É-Saúde unha vez que se acade a data de alta, e que tamén pode reco-
ller a copia para a empresa dos partes de IT (baixa, alta, confirmación) na
área administrativa do centro de saúde.

• Se o/a profesional decide tramitar a alta e a baixa de xeito separado indi-
caralle ao/á paciente que deberá solicitar cita de novo co/coa médico/a de
atención primaria

 4. CONTACTOS ESTREITOS

MANEXO DOS CONTACTOS ESTREITOS

IDENTIFICACIÓN
DE CONTACTOS

ESTREITOS

-Os contactos estreitos dos casos confirmados NON realizarán corentena.

-Os/As profesionais de atención primaria non identificarán nin realizarán o se-
guimento dos contactos estreitos.

-Unicamente se realizara a identificación de contactos estreitos entre aqueles
casos confirmados que estean relacionados con ámbitos ou grupos vulnerables.
Destes casos, só se identificarán aos contactos estreitos relacionados con ámbi-
tos vulnerables.

-NON se realizará identificación dos contactos estreitos na poboación xeral e
serán os propios casos sospeitosos e confirmados os que deben informar aos
seus contactos estreitos do diagnóstico de COVID-19 para que extremen as me-
didas de prevención.

SOLICITUDE DE
PDIA 

-As PDIA dos contactos estreitos relacionados con ámbitos vulnerables serán
solicitadas polos servizos de medicina preventiva/saúde laboral ou polas xefatu-
ras territoriais de sanidade.

-Todo contacto estreito que desenvolva síntomas compatibles coa COVID-19 ou
obteña un resultado positivo nun test de autodiagnóstico pasa a considerarse
caso sospeitoso.

RECOMENDA-
CIÓNS PARA CON-
TACTOS ESTREI-

TOS 

-As  persoas  que  teñan  coñecemento  de  ser  contacto  estreito  dun  caso  de
COVID-19, deberán seguir durante os 10 días seguintes ao último contacto co
caso as “Recomendacións preventivas para contactos estreitos dun caso da
COVID-19”, facilitadas pola Dirección Xeral de Saúde Pública (ligazón).
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 5. ANEXO. PROCEDEMENTO DE DETECCIÓN DE INFECCIÓN ACTIVA POLO VIRUS 
SARS-CoV-2
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