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1. OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo definir directrizes de actuação de forma a mitigar os 

efeitos de uma possível contaminação da população da Unidade de Cuidados Continuados Inácio 

Coelho Perdigão com o SARS-CoV-2. 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente plano de contingência aplica-se a toda a população da Instituição e terceiros que se 

encontrem nas instalações da mesma. 

A elaboração deste Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-

2, assim como os procedimentos a adotar perante um trabalhador ou utente com sintomas desta 

infeção, devem seguir a informação disponibilizada nas orientações da DGS, nomeadamente a 

Orientação 006/2020 de 26/02/2020 e Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de Outubro, Orientação 

009/2020 de 11/03/20 actualizados a 07/04/20 e a 20/07/20, Orientação 013/2020 de 

21/03/2020, Orientação 033/2020 de 29/06/2020, Norma 004/2020 de 23/03/20 e Norma 

007/2020 de 29/03/20; 

Toda a informação pode ser actualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do 

quadro epidemiológico da doença. 

 

3. QUE É O CORONAVÍRUS 

O Coronavírus pertence a uma família de vírus que causam infeções respiratórias. Alguns 

coronavírus podem causar síndromes respiratórias mais complicadas, como a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave que ficou conhecida pela sigla SARS, da síndrome em inglês 

“SevereAcuteRespiratorySyndrome”.  

A nova estirpe de coronavírus, foi descoberta em 31/12/2019 após casos registados na China, na 

cidade de Wuhan; até à data, nunca tinha sido identificado em Humanos. Inicialmente designada 

de 2019-nCov, foi posteriormente titulada pelo CoronaVirus Study Group, como SARS-CoV-2. 
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Rapidamente demonstrou a sua capacidade de transmissão, sendo certa e inevitável a sua 

propagação global. 

A COVID-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia internacional, no 

dia 11 de Março de 2020. Neste seguimento várias medidas têm sido adoptadas para conter a 

expansão da doença. 

4. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

Considera-se um caso suspeito para a doença toda a pessoa que desenvolva quadro agudo de 

tosse persistente ou agravamento de tosse crónica, ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia/ 

dificuldade respiratória.  

Podem existir quadros que cursam com dor de garganta e sintomas respiratórios muito ligeiros.  

 

5. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

À luz do conhecimento atual, este vírus pode transmitir-se através de:  

➢ Via de contacto direta: Disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando 

uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, 

nariz ou olhos de pessoas que estão próximas;  

➢ Via de contacto indireta: Através de gotículas expelidas para superfícies, contacto das 

mãos com uma superfície ou objeto contaminado e, em seguida, com a sua própria 

boca, nariz ou olho 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela empresa têm em conta as vias de 

transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/ objetos 

contaminados). 

 

6. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

6.1. Medidas gerais a implementar 
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Na elaboração deste Plano de Contingência responde-se às 3 questões que a Norma 006/2020 

define como basilares: 

Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar na empresa? 

O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2? 

O que fazer numa situação em que existe um ou vários trabalhadores suspeitos de infeção na 

empresa?   

 

Numa eventual situação de pandemia, grande parte da população deverá ficar isolada e muitos 

serviços poderão deixar de funcionar; assim, é importante considerar a possibilidade de serviços 

ou atividades essenciais ou mínimos. 

É importante determinar quais os serviços mínimos a manter em funcionamento, e as atividades 

que são dispensáveis e as que são imprescindíveis. Assim como, quais os recursos humanos 

destacados para o normal funcionamento desses serviços e determinar as equipas de substituição 

prontas para entrar ao serviço em caso de necessidade. 

Assim: 

Identificação dos serviços ou 
atividades imprescindíveis de dar 

continuidade 

Serviços ou atividades passíveis de 
serem reduzidos ou fechados 

Internamento em UCCI  

Cozinha 

Lavandaria 

 

Serviços Administrativos 

Terapias ocupacionais 

Fisioterapia 

Animação Sociocultural  

Terapia da fala 

Psicologia 

Nutrição 

 

Afetação de trabalhadores e previsão de equipas de substituição 
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Serviços/ Atividades Trabalhadores a garantirem a 
substituição 

Auxiliares de Serviços Gerais 

Substituição com profissionais das outras 

valências disponíveis (ERPI e Creche) ou 

Contratação temporária de profissionais em 

regime de prestação de serviços 

Auxiliares de Ação Médica 

Substituição com profissionais das outras 

valências disponíveis (ERPI e Creche) ou 

Contratação temporária de profissionais em 

regime de prestação de serviços 

Enfermagem 

Contratação temporária de profissionais em 

regime de prestação de serviços ou realização 

de horas extraordinárias 

Medicina 
Substituição dos médicos por parte da empresa 

que nos fornece os serviços médicos 

Outro aspeto importante a considerar é o do fornecimento de recursos essenciais às atividades 

imprescindíveis de dar continuidade, sendo necessário identificar quais os fornecedores externos 

à empresa. Os mesmos encontram-se identificados e com contactos registados, nomeadamente, 

junto dos serviços administrativos.  

Neste momento, a nossa Fundação já criou um armazém com EPI´s essências ao nosso 

funcionamento seguro por pelo menos duas semanas em caso de surto na nossa UCC. Este 

material apenas será usado para este fim assegurando assim, que não haverá falta de EPI´s 

essenciais ao bom funcionamento das nossas Unidades. 

É importante ter maior atenção com os trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão ter um 

maior risco de infeção como por exemplo no atendimento ao público ou trabalhadores que 

prestam cuidados de saúde, sendo eles: 
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➢ Enfermeiro 

➢ Auxiliar de Ação Médica 

➢ Auxiliar de Serviços Gerais 

➢ Médico 

➢ Fisioterapeuta 

➢ Terapeuta Ocupacional 

➢ Assistente Social 

➢ Psicólogo 

➢ Nutricionista 

➢ Terapeuta da Fala 

➢ Recepcionista 

Para fazer evitar ao máximo a rotatividade da equipa, contactos existentes entre os diferentes 

elementos e entradas e saídas da Unidade, foram feitas no dia 26 de Março alterações ao nível dos 

horários. Os cuidadores foram separados por grupos, com o menor contacto possível entre eles, 

para atendimento dedicado a grupos definidos de utentes (os mesmos cuidadores para os 

mesmos utentes).  

Por haver redução de profissionais na área de Enfermagem e não se prever contratação rápida 

destes profissionais, não nos é possível manter o horário em espelho criando grupos de trabalho. 

Prevemos voltar a este horário em espelho se houver um agravamento do surto na região ou caso 

a equipa esteja restabelecida e seja viável para o bom funcionamento da UCC. 

 

6.2. Preparação para fazer face a um caso suspeito de infecção 

A colocação de um trabalhador/utente numa área de isolamento visa impedir que outros 

trabalhadores /utentes possam estar expostos, tem como principal objetivo evitar a propagação 

da doença transmissível na Instituição e comunidade.  

Perante um caso suspeito de infecção por COVID-19, deve-se:  
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• Colocar o utente ou profissional identificado, na área de isolamento definida no respectivo 

Plano de Contingência, que permita o distanciamento social dos restantes utentes e 

profissionais. (ver Plantas 1 e 2 na página 17) 

• Devem ser fechadas as portas de emergência junto dos refeitórios e assim o acesso a esta 

sala será feita apenas pelo corredor de acesso ao elevador. Uma vez que não há quartos 

nestes corredores o distanciamento com os restantes utentes/ profissionais da UCC será 

assegurado. 

Perante a validação de um caso suspeito pela DGS, a Unidade deverá proceder de acordo com as 

indicações dadas. 

 

6.2.1. Áreas de isolamento e os circuitos até à mesma 

 

PLANTAS 1 E 2 – Salas de Isolamento 
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No momento de identificação do caso suspeito o percurso para a sala de isolamento deverá ser o 

mais curto possível, evitando o maior número de pessoas e contactos com qualquer superfície. 

No caso de ser um profissional a identificar o caso em utente/visita o mesmo deve dirigir com a 

pessoa à sala de isolamento mantendo a distância de segurança indicada e recorrendo ao EPI 

indicado no respectivo fluxograma.  

Em caso de utente com dificuldades resultantes da sua situação clinica, que não lhe permita 

colocar o EPI, dirigir-se para a sala de isolamento ou permanecer lá sozinho. O profissional que 

identificou o caso é o responsável, devendo permanecer junto dele com o EPI necessário até à 

resolução da situação. 

Esta área deverá estar equipada com: telefone; cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do 

trabalhador/ utente, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

água e alguns alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco 

de plástico); solução antisséptica de base alcoólica - SA; toalhetes de papel; máscara(s) 

cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro. Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma 

instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes 
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de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador/ utente com Sintomas/Caso Suspeito. 

Segundo, Orientação 006/2020 de 26/02/2020.  

 

 

 

6.2.2. Implementação de procedimentos internos específicos 

Durante toda esta fase de pandemia, devem ser seguidos e assegurados determinados 

procedimentos. O seu cumprimento deve ser rigoroso e deve proteger a instituição (utentes/ 

profissionais) de, no caso de haver um caso suspeito ou mesmo confirmado não haver a sua 

propagação pelos demais. Sendo assim, estes são os procedimentos a adoptar: 

➢ Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água e sabão 

durante pelo menos 20 segundos, afixando por exemplo as imagens da Norma da DGS 

de Higienização das mãos nº 007/2019 de 16/10/2019, nos seguintes momentos: 

o Antes de entrar e antes de sair da instituição;  

o Antes e depois de contactar com os residentes;  

o Depois de espirrar, tossir ou assoar-se;  

o Depois de utilizar as instalações sanitárias;  

o Depois de contactar com urina, fezes, sangue, vómito ou com objetos 

potencialmente contaminados;  

o Antes e após consumir refeições;  

o Antes e após preparar, manipular ou servir alimentos e alimentar os residentes; 

o Depois de fazer as camas e de tratar da roupa;  

o Depois de retirar as luvas;  

o Sempre que as mãos parecerem sujas ou contaminadas. 

As instruções para a higiene das mãos devem estar afixadas e acessíveis aos 

profissionais, residentes e visitas. Quando não for possível lavar as mãos, em 



PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 

 

 

 Página 11 
 

 

 

alternativa, pode ser usada uma solução de base alcoólica. Deve ser evitado tocar com 

as mãos na cara (olhos, nariz ou boca) especialmente se estas estiverem sujas ou 

possivelmente contaminadas. As mãos devem ser lavadas antes de tocar nestas áreas. 

➢ Procedimento para higiene e controlo ambiental:  

o Limpar frequentemente as superfícies (mesas, corrimãos, maçanetas de portas, 

botões de elevador), várias vezes ao dia, com um produto de limpeza 

desinfetante, particularmente as superfícies mais utilizadas pelos residentes, 

como mesas-de-cabeceira, proteções das camas, telefones, campainhas, 

comandos de TV, puxadores das portas, lavatórios e doseadores de medicação, 

entre outras. A limpeza e desinfecção das superfícies pode ser realizada com: 

- Detergente comumente usado ao nível das unidades de saúde, seguido de 

desinfectante – Dicloroisocianurato de Sódio ou álcool a 70º nas superfícies 

metálicas. 

o Roupa utilizada pelos residentes e funcionários: O programa de lavagem da 

roupa deve integrar: pré-lavagem, lavagem a quente (roupa termorresistente) a 

temperatura de 70 a 90ºC; As roupas termosensíveis devem ser lavadas com 

água morna, a uma temperatura de 40ºC, seguido de um ciclo de desinfeção 

química também em máquina. 

o Loiça utilizada pelos residentes, funcionários e visitas: devem ser lavadas na 

máquina de lavar com um detergente doméstico. As mãos devem ser lavadas 

após a colocação da loiça na máquina. 

o Procedimento com as arrastadeiras, urinóis e bacias de higiene de doentes 

suspeitos ou confirmados de COVID-19, para lavar separadamente: Estes 

materiais devem ser lavados e desinfetados no próprio quarto do (s) doente (s) 

suspeito (s) ou confirmado (s) de infeção por SARS-CoV-2. A limpeza deve ser 

feita, primeiro com água quente e detergente; depois desinfetar os materiais 
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com solução de hipoclorito de sódio (lixívia) ou outro desinfetante apropriado 

para estes materiais e deixar atuar de acordo com as orientações do fabricante; 

enxaguar em água corrente bem quente e colocar a escorrer, ao ar. Se não 

houver local para colocar estes materiais a escorrer, secá-los com panos 

descartáveis (tissue). Os equipamentos devem ser, preferencialmente, de uso 

único, exclusivos da área de confinamento. No caso de serem partilhados, 

devem ser limpos e desinfectados entre doentes com álcool a 70º ou 

Dicloroisocianurato de Sódio. Os protocolos de descontaminação de material e 

equipamentos utilizados na prestação de cuidados são os mesmos que os 

utilizados para outro tipo de microrganismos com os mesmos mecanismos de 

transmissão (gotículas e via aérea) 

 
➢ Procedimentos de etiqueta respiratória: evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir 

ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido, ou usar lenço de 

papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias. 

➢ Em todas as Unidades deve ser promovida a utilização correta e adequada de EPI, de 

acordo com a Orientação da DGS mais recente relativa à Infeção por SARS-CoV-2. 

Recomenda-se que todos os profissionais que contactam com utentes/residentes usem 

máscara cirúrgica sigam as indicações da Norma 007/2020 e Orientação 019/2020 da 

DGS. 

➢ A área de confinamento é considerada uma área crítica, devendo a sua limpeza e 

desinfecção ser realizada por assistente operacional da respectiva Unidade. A limpeza e 

desinfecção da área de confinamento só será necessária após confirmação laboratorial 

de caso de COVID-19. Esta limpeza deve ser efetuada depois da restante área da 

Unidade, e deve ser utilizado material e equipamento de uso único ou exclusivo 

daquele espaço, descontaminado após cada utilização (baldes e cabos) ou descartado 

após cada utilização (panos e mopas). Dever-se-á reforçar a limpeza e desinfecção de 
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todas as superfícies nas áreas de atendimento, principalmente as superfícies 

frequentemente manuseadas e especialmente aquelas com maior probabilidade de 

serem contaminadas (por exemplo: maçanetas, corrimões). O uso de detergentes e 

desinfectantes deve estar de acordo com as recomendações do fabricante quanto à 

quantidade, diluição e tempo de contacto. A correta implementação dos 

procedimentos recomendados para limpeza e desinfecção de superfícies deve ser 

monitorizada e reforçada. 

➢ Os resíduos produzidos durante a prestação de cuidados ao caso sob investigação ou 

confirmado de infeção por SARS-CoV-2 são considerados resíduos Grupo III – risco 

biológico e descartados de acordo com os procedimentos de rotina internos. Os 

resíduos do Grupo III - risco biológico, devem ser colocados em saco descartável 

branco, com espessura de 50 ou 70 mícrons, preferencialmente com dimensões 

adequadas ao volume descartado, sendo que o saco deve ser devidamente encerrado 

com abraçadeira e colocado em contentor rígido, onde será encaminhado para 

autoclavagem. A manipulação e o transporte dos recipientes dos resíduos devem ser 

limitados ao estritamente necessário. 

➢ Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de contacto 

entre os trabalhadores e entre estes e os clientes - evitar o aperto de mão, as reuniões 

presenciais, os postos de trabalho partilhados). 

➢ Distanciamento entre pessoas: O distanciamento social deve ser implementado para 

todos os doentes com sintomas respiratórios. Devem estar afastados de outras pessoas 

pelo menos um metro de distância, sendo esta distância de pelo menos dois metros em 

ambientes fechados. 

➢ Concentração de pessoas e ventilação dos espaços: Deve ser evitada a concentração de 

residentes em espaços não arejados, sempre que possível. O ar das salas deve ser 

renovado frequentemente, assegurando pelo menos 6 renovações de ar por hora. Pode 
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também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar 

Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza e manutenção adequada, de acordo 

com as recomendações do fabricante. 

➢ Monitorização da temperatura e sintomas como tosse e falta de ar a todos os 

colaboradores, no início e fim de cada turno. 

➢ No caso de os profissionais serem encaminhados para isolamento, deve ser assegurada 

a entrega de uma Ficha de Registo Individual de Sintomas, aos casos registados (anexo 

V). Este documento visa servir de guia orientador à pessoa que cumpre o isolamento, 

dando enfoque aos sintomas a ter em alerta, como também permite um registo da 

evolução da situação de saúde/doença da pessoa. 

➢ A admissão de novos residentes/utentes nas instituições reveste-se de uma 

preocupação acrescida atendendo ao enquadramento da situação atual. Assim, a 

mesma implica: 

− Teste laboratorial para SARS-CoV-2 negativo;  

− Avaliação clínica, pelos profissionais de saúde de apoio à instituição, atestando 

inexistência de sinais e sintomas de infeção respiratória aguda à data da admissão;  

- Nas situações em que os residentes saiam da instituição, por um período inferior a 24 

horas, para realizar tratamentos (por exemplo, hemodiálise) ou por necessitarem de 

assistência médica (por exemplo ida ao serviço de urgência), não é necessária a realização 

de teste laboratorial para SARS-CoV-2, nem de isolamento aquando do regresso à 

instituição.  

- Quando o utente se ausenta da instituição, por período superior a 24h, estão dispensados 

do isolamento e da realização de teste laboratorial molecular para SARS-CoV-2 de 

admissão, os residentes que foram dados como recuperados da infeção por SARS-CoV-

2/COVID-19 nos últimos 90 dias, nos termos da Norma n.º 004/2020 da DGS e os 

residentes que tenham um esquema vacinal completo contra a COVID-19, nos termos da 
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Norma n.º 002/2021, devendo realizar um teste laboratorial para SARS-CoV-2 nos termos 

do ponto 30 e 31 da presente Norma, podendo fazer-se coincidir a realização do teste 

laboratorial com o rastreio em curso na instituição, nos termos da Norma 019/2020 da 

DGS. 

6.2.3. Definição de Procedimentos de comunicação e responsabilidades 

Aos trabalhadores da UCCI devem ser divulgadas as seguintes informações: medidas gerais de 

prevenção da disseminação da infeção e atualização regular da informação sobre a doença; 

divulgada Instrução de Trabalho – Plano Contingência para a pandemia Coronavírus; medidas de 

prevenção e sintomatologia (por exemplo com afixação de cartazes); formação ministrada aos 

assistentes administrativos, enfermeiros, auxiliares de Acão médica. 

Contactos dos Profissionais envolvidos 

Os profissionais envolvidos/responsáveis pela comunicação dos pontos indicados são:  

Diretora Técnica – Diana Proença Santos – 965146135 – direcaotecnicaucci@fmivps.pt  

Diretor Clinico – Tiago Fradique Almeida – 936404943 – tfradique@hotmail.com 

Medicina no trabalho- INTERPREV- 275314206 LINHA DIRETA: 808303859 

 

6.2.4. Procedimentos específicos a adoptar perante um caso suspeito de um trabalhador na 

Instituição 

A comunicação deve ser rigorosa, rápida e segura e deve envolver o trabalhador, a chefia direta e 

o empregador. O trabalhador em caso de suspeita deve reportar à sua chefia direta. Nas situações 

em que o trabalhador com sintomas necessita de acompanhamento por exemplo por dificuldade 

de locomoção, ficou definido que é o colega mais próximo que o acompanha até ao local de 

isolamento e lhe presta auxílio, colocando-lhe todos os equipamentos de proteção obrigatórios e 

colocando em si também.  
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6.3. Procedimentos num caso suspeito após contacto com o SNS24 

Num caso não suspeito e num caso suspeito mas não validado, o trabalhador deverá ser tratado 

de forma adequada, do ponto de vista clínico, seguindo eventualmente as orientações da Linha 

Saúde 24. 

Num caso suspeito validado:  

➢ O trabalhador permanece na área de isolamento enquanto aguarda o encaminhamento 

adequado; 

➢ Vedar acesso à área de isolamento; 

➢ Identificar os contactos próximos do trabalhador e transmitir à Unidade de Saúde 

Pública; 

Caso suspeito 

Trabalhador com sintomas, ou trabalhador que o identifique, 

informa a chefia direta da situação. Trabalhador dirige-se 

para a área de isolamento através do circuito de deslocação 

definido 

Trabalhador com sintomas contacta o SNS24 (808 24 24 24) 

e segue as instruções que lhe forem fornecidas.  

Chefia direta assegura a assistência 

necessária ao trabalhador 
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➢ Informar os trabalhadores do edifício e demais utilizadores, sobre os procedimentos a 

adotar; 

➢ Assegurar a limpeza e desinfeção da área de isolamento; 

➢ Comunicar à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfeção da área de isolamento e 

solicitar o levantamento da interdição da área de isolamento. 

Ver fluxograma no Anexo I  

 

6.4. Identificação dos contactos próximos 

Considera-se “contacto próximo” um profissional, doente ou visita que não apresenta sintomas no 

momento, mas que pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID19.  

A instituição deve facilitar a identificação inicial dos contactos próximos, a ser realizada pelas 

equipas de Saúde Pública e Autoridades de Saúde, entre outras diligências consideradas 

necessárias para auxiliar a investigação epidemiológica. O contacto próximo com caso confirmado 

de COVID-19 pode ser uma pessoa com:  

➢ Prestação de cuidados diretos a doente com COVID-19;  

➢ Contacto em proximidade até 2 metros ou em ambiente fechado com um doente com 

COVID-19 (ex: gabinete, sala, área);  

➢ Coabitação com doente com COVID-19.  

A Autoridade de Saúde pode considerar como contacto próximo outras pessoas não definidas nos 

pontos anteriores (avaliação caso a caso).  

Enquanto se aguarda o resultado das análises laboratoriais de um caso suspeito, não devem ser 

adotadas medidas de controlo ou restrição adicionais.  

Em particular, não deve ser fechada a instituição ou enviados funcionários ou utilizadores para 

casa. Em caso de resultado confirmado, seguir as recomendações emanadas pela Autoridade de 

Saúde Local (avaliação caso a caso). 

Classificação do tipo de contacto próximo para profissionais na prestação de cuidados de saúde: 
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➢ Alto risco de exposição: Um profissional de saúde é considerado contacto próximo de 

alto risco quando tenha exposição associada a cuidados de saúde, na qual se inclui a 

prestação direta desprotegida de cuidados a casos confirmados de COVID-19 (isto é, 

sem uso de EPI adequado à atividade assistencial respetiva) OU contacto, através das 

mucosas, com fluidos orgânicos de doente infetado com SARS-CoV-2 OU contacto 

desprotegido em ambiente laboratorial com amostras biológicas de SARS-CoV-2. 

➢ Baixo risco de exposição: Considera-se que o profissional de saúde é contacto próximo 

de baixo risco quando tenha exposição a doente com COVID-19 SEM prestação de 

cuidados diretos e com uso de EPI. 

 

 

 

 

 

 

6.5. Abordagem nos contactos próximos para profissionais 

Alto risco de exposição 

Se um profissional de saúde foi identificado como contacto próximo de alto risco de exposição 

com doente com COVID-19, devem ser ativados os procedimentos de vigilância ativa, durante 14 

dias desde a data da última exposição, pela Autoridade de Saúde Local. Estes profissionais ficam 

em isolamento profilático, com restrição para o trabalho, durante o período de vigilância ativa. 

Se durante o período de vigilância ativa este profissional de saúde desenvolver (Anexo V): Febre 

(temperatura timpânica > 37,8ºC); ou Sintomas respiratórios compatíveis com COVID-19 (infeção 

respiratória aguda - início súbito de febre ou tosse ou dificuldade respiratória), deve contactar a 

Autoridade de Saúde Local responsável pela vigilância ativa para que sejam iniciados os 

procedimentos de Caso Suspeito e efetuados exames laboratoriais para identificação de SARS-
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CoV-2. Se o caso for confirmado, deve dar conhecimento ao seu superior hierárquico, que 

informará os respetivos Serviços de SST/SO. 

Se no final do período de isolamento profilático não desenvolver sintomas de COVID-19, o 

profissional regressa ao trabalho, sendo submetido a exame ocasional, com registo na Ficha de 

Aptidão para o Trabalho. 

Baixo risco de exposição 

Se um profissional de saúde foi identificado como contacto próximo de baixo risco de exposição 

com doente COVID-19, devem ser ativados os procedimentos de vigilância passiva, durante 14 dias 

desde a data da última exposição. Estes profissionais não têm restrição para o trabalho, mas 

devem proceder à auto monitorização com medição da temperatura corporal, duas vezes por dia, 

e estar atentos para o surgimento de sintomas de COVID-19 (infeção respiratória aguda - início 

súbito de febre ou tosse ou dificuldade respiratória) (Anexo V). 

Se durante período de vigilância passiva, o profissional de saúde, desenvolver: Febre (temperatura 

timpânica > 37,8ºC); ou Sintomas respiratórios compatíveis com COVID-19 (infeção respiratória 

aguda - início súbito de febre ou tosse ou dificuldade respiratória), deve: 

➢ Se estiver no local de trabalho, dirigir-se para a sala/área de isolamento, 

desencadeando-se os procedimentos descritos no ponto 6.3 e seguintes. 

➢ Se estiver no domicílio, aplicam-se os procedimentos relativos à comunidade. 

Se não desenvolver sintomas compatíveis com COVID-19, o profissional de saúde dá continuidade 

ao seu trabalho. 
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7. O QUE FAZER PERANTE A PRESENÇA DE UM CASO SUSPEITO - UTENTE 

O plano de contingência da instituição deve assegurar um local para o isolamento de um caso 

suspeito, garantindo a possibilidade da continuidade dos cuidados médicos e alimentação, 

enquanto aguarda o encaminhamento adequado. No caso de não ser possível transferir o utente 

para o local de isolamento definido, porque a situação clinica não o permite, o mesmo deve ficar 

em isolamento no quarto (retirando-se o outro utente do quarto no caso de quarto duplo). 

A pessoa que seja identificada como caso suspeito deve ser isolada nesse local e assistida por 

profissionais da instituição designados para o efeito.  

Perante o caso suspeito, o profissional designado deve colocar, momentos antes de iniciar a 

assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis. Ao caso suspeito deve ser colocada uma 

máscara cirúrgica, preferencialmente pelo próprio, e se a sua condição clínica o permitir. Em 

seguida, o profissional designado deve contactar a direção técnica do estabelecimento, o médico 
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que presta serviço à instituição e a Autoridade de Saúde Local. Na impossibilidade de concretizar 

estes contactos ligar para a Linha SNS24 (808 24 24 24). 

O cumprimento das medidas gerais de redução do risco de transmissão do SARS-CoV-2 deve ser 

reforçado após contacto com o caso suspeito. Estes procedimentos estão descritos ao pormenor 

na Orientação 06/2020. 

Ver fluxogramas nos anexos II, III e IV 

Devemos seguir assim as diferentes linhas de actuação: 

➢ Está delineado um espaço para o isolamento/internamento de casos confirmados não 

hospitalizados (que pode ser em regime de coorte), separado dos restantes 

utentes/residentes e com profissionais/cuidadores dedicados exclusivamente a estes 

doentes, e com garantia de seguimento clínico assegurado pela instituição hospitalar 

em articulação com o ACES, da área de influência, até à determinação da cura 

(determinada através dois testes negativos com, pelo menos, 24 horas de intervalo, 

sendo o primeiro realizado entre o 10.º e o 14.º dia desde o início dos sintomas, se o 

doente já se encontrar assintomático). Em qualquer fase deste processo, se se verificar 

agravamento do estado clínico dos doentes, deve ser contactado o 112 para 

encaminhamento e assistência hospitalar. 

➢ Os casos suspeitos não devem estar juntos. Os casos confirmados podem estar em 

regime de coorte. Nunca juntar no mesmo espaço casos suspeitos e casos confirmados.  

➢ Os casos suspeitos e os casos confirmados nunca deverão deslocar-se aos espaços 

comuns, devendo fazer as refeições nos quartos onde estão isolados.  

➢ A ocorrência de um caso positivo obriga a testar todos os outros 

residentes/profissionais, expeto em situações em que exista separação física e efetiva 

entre os casos e suspeitos e outros residentes/profissionais. 

➢ Após a avaliação de risco pela Autoridade de Saúde, articulada com o diretor técnico da 

instituição, o Presidente da Camara Municipal e o responsável local da Segurança 
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Social, nas instituições onde se verifique sobrelotação (no contexto da pandemia deve 

entender-se: impossibilidade de distanciamento de 1 a 2 metros entre 

utentes/residentes, menos de 1,5 metros entre camas no mesmo quarto), deve ser 

ponderada a hipótese de deslocar, para outras instalações (como estabelecimentos 

hoteleiros ou residenciais, por exemplo), parte da população idosa de cada instituição, 

preventivamente, como medida cautelar (de preferência antes de aparecer qualquer 

caso positivo). Esta medida permite reduzir a densidade populacional e o contacto 

entre pessoas, mitigando o risco de transmissão do vírus.  

➢ Se não for possível a deslocação de alguns residentes para outras instalações, quando a 

instituição tenha mais de um piso, deixar um piso específico para os doentes com 

sintomas respiratórios (se houver vários doentes afetados), o mesmo se aplicando a 

diferentes alas ou blocos da instituição. 

➢ Enquanto se aguarda o resultado do teste laboratorial para SARS CoV-2 de um caso 

suspeito, não devem ser adotadas medidas de restrição adicionais, nomeadamente, 

não deve ser fechada a instituição ou enviados funcionários ou residentes/utentes para 

casa. 

 

7.1. Realização de teste laboratorial para SARS CoV-19 em instituições 

Os doentes com suspeita de COVID-19 devem ser submetidos a teste laboratorial para SARS CoV-

2, em amostras do trato respiratório superior, colhidas por zaragatoa, nos termos da Norma 

007/2020 e Orientação n.º 015/2020 da DGS em vigor. 

Perante um caso positivo, no contexto de uma instituição com idosos, atendendo ao risco 

acrescido para o desenvolvimento de doença grave, todos os casos suspeitos, contactos próximos 

e todos os profissionais que tenham estado a trabalhar nos 14 dias anteriores têm indicação para 

a realização de teste laboratorial. O objetivo de fazer testes não é dar falsa tranquilidade com um 
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teste negativo, mas sim, detetar precocemente casos positivos e isolá-los, atendendo à elevada 

vulnerabilidade dos utentes/residentes.  

O rastreio deve ser feito sob a orientação da Autoridade de Saúde Local. 

 

7.2. Óbito numa instituição 

Todos os óbitos ocorridos durante a Pandemia COVID-19, numa instituição com casos confirmados 

de COVID-19 ou em utente/residente ou trabalhador que tenha apresentado sintomas 

compatíveis com a doença (tosse, febre, dificuldade respiratória) deve ser considerado um caso 

suspeito de infeção por SARS-CoV-2, até prova em contrário, isto é, resultado negativo no teste 

laboratorial para SARS-CoV-2.  

Os óbitos que ocorram em instituições devem cumprir as disposições legais em vigor e as 

orientações da Direção-Geral da Saúde. 

 

7.3. Procedimento para realização de visitas 

Face à evolução da situação epidemiológica do país e de acordo com a indicação enviada pela ARS 

Alentejo e por indicação da DGS, as visitas de familiares à Unidade foram retomadas a partir de dia 

18 de Março de 2021. As mesmas foram feitas de acordo com as indicações da DGS e adaptadas à 

UCCI.  

O profissional responsável por este processo na nossa UCCI é a Assistente Social e o Animador 

Sociocultural da Unidade. 

 

 

Medidas adoptadas: 

➢ A Unidade deve comunicar aos visitantes as condições nas quais as visitas decorrem, 

antecipadamente à data da visita e deve acautelar que, no momento da primeira visita, 



PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 

 

 

 Página 24 
 

 

 

o profissional responsável informa os familiares e outros visitantes sobre 

comportamentos a adotar de forma a reduzir os riscos inerentes à situação.  

➢ A Unidade deve garantir o agendamento prévio das visitas, de forma a garantir a 

utilização adequada do espaço que lhe está alocado, que será o corredor de acesso ao 

ginásio existente no rés-do-chão (quando a mobilidade dos familiares não permitam a 

subida de escadas) devendo ser assegurada a respectiva higienização entre visitas e a 

manutenção do distanciamento e isolamento físico apropriado. Quando a mobilidade 

dos familiares permite que subam escadas de forma segura, as visitas são realizadas 

numa sala no Piso 1 (Ver imagem a baixo). Os acessos aos espaços devem ser feitos 

pelo portão branco e de seguida sempre pela parte exterior da Unidade, não havendo 

cruzamento entre os mesmos. 

➢ Se o utente estiver acamado e não for possível realizar levante para cadeirão móvel, a 

visita será realizada no quarto do utente e os familiares terão acesso pelas escadas/ 

elevador. 
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➢ A Unidade tem um registo de visitantes, por data, hora, nome, contacto, temperatura à 

chegada e utente visitado. 

➢ As visitas devem manter o cumprimento de todas as medidas de distanciamento físico 

e etiqueta respiratória (utilização de máscara). 

➢ As pessoas com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 ou com contacto com um 

caso suspeito ou confirmado de COVID-19 nos últimos 14 dias, não podem realizar ou 

receber visitas. 

➢ Os utentes em isolamento profiláctico não podem receber visitas enquanto durar o 

período de isolamento. 

➢ As visitas devem ser realizadas com hora previamente marcada com a assistente social 

e com tempo limitado de 15/20 minutos. 
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➢ As visitas devem respeitar um número máximo por dia e por utente, sendo, de dois 

visitantes por utente no máximo uma vez por semana e devem ser agendadas e 

efetuadas durante os dias úteis de forma a acautelar a presença da assistente social ou 

animador sociocultural. Em casos excecionais, e por dificuldade dos familiares se 

deslocarem à Unidade durante a semana, por motivos válidos, pode haver visita no fim-

de-semana sempre a partir das 15h. 

➢ Os visitantes devem utilizar máscara, preferencialmente cirúrgica, durante todo o 

período de permanência na instituição.  

➢ A instituição deve certificar-se do cumprimento das regras definidas pela Direção-Geral 

da Saúde para a contenção da transmissão da COVID-19, nomeadamente a correta 

utilização de máscaras pelos utentes, quando isso seja possível. 

➢ Os visitantes podem levar objetos pessoais, géneros alimentares ou outros produtos, 

quer serão, se possível, desinfectados pelos Auxiliares de Serviços Gerais. 

➢ Os visitantes que testem positivo a COVID-19 devem informar a autoridade de saúde 

local, caso tenham visitado a instituição até 48 horas antes do início dos sintomas, 

informação que deve ser dada aos mesmos. 

A implementação das respectivas medidas salvaguardou sempre todos os pontos anteriormente 

descritos. Foram retomadas visitas na UCCI no dia 18/03/2021, altura em que houve uma redução 

significativa dos números de casos Positivos na comunidade.   

Continuaremos ainda, a privilegiar a utilização do telefone e de videochamadas entre os utentes e 

a família. 

7.4. Procedimento relativo a consultas médicas não urgentes 

Evitar sempre que possível o envio de utentes a consultas de especialidade, quando as mesmas 

não se afigurem urgentes ou essenciais para a prestação de cuidados ao utente.  

Todas as saídas de doentes da unidade, por motivos de agudização ou tratamentos inadiáveis, 

obrigam a novo período de isolamento no regresso. 
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8. Procedimentos específicos a adoptar em caso confirmado de infecção 

Caso surja um ou mais utentes infectados na Unidade, após realização dos devidos testes de 

rastreio, devem ser rapidamente tomadas medidas para isolamento e separação dos utentes 

infectados e não infectados em alas ou pisos.  

Assim, temos várias situações possíveis com diferentes formas de actuação. 

 

CASO 1 – Número de Infectados ≤ a 6 utentes 

É utilizada como área Covid-19 os quartos 19, 20 e 21 localizados no Piso 2 e selados os corredores 

adjacentes ao mesmo, ver imagem a seguir.  

 

Para este caso a realização de registos por parte de Enfermagem será realizada através de tablet 

que permanecerá na área Covid- 19. O elevador será utilizado para transporte de resíduos, roupa 

suja e em caso de agudizações transporte de utentes. Sempre que o elevador for utilizado com 

percurso Piso 2 para Piso 1 ou Piso 0, o mesmo deve ser de imediato desinfectado, segundo a 

Orientação 014/2020 (ver Anexo XI). A alimentação/ medicação dos utentes é fornecida através do 
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monta-cargas presente na copa e será entregue pela porta junto ao refeitório/ sala de actividades. 

Durante esta fase, apenas serão utilizados materiais descartáveis evitando assim procedimentos 

de higienização de loiças. 

Relativamente aos recursos humanos, apenas entra na área Covid-19, Médicos, Enfermeiros e 

Auxiliares de Acção Directa (responsáveis também pela higienização desta área). Apenas o AAM 

ficará afeto apenas à área Covid-19, assegurando-se o descanso do mesmo e a saída da área 

Covid-19 para alimentação. O Enfermeiro e médico poderá prestar cuidados também em área não 

Covid-19.  

 

CASO 2 – Número de Infectados > a 6 e < a 15 utentes 

Passa a ser utilizado todo o piso 2 como área Covid-19. De forma a ser possível a continuidade de 

utilização da Farmácia (localizada no Piso 2) para preparação de medicação segura, o quarto nº 12 

não será utilizado e a área Covid-19 será apenas da farmácia para a frente, tal como especificado 

na imagem a baixo. 
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Neste caso mantemos os percursos de sujos/ limpos utilizando sempre o elevador apenas para 

saída de sujos/ infectados. A Alimentação dos utentes vem pelo monta-cargas da copa, tal como 

no caso 1. A medicação e a roupa lavada são deixadas junto ao balcão 2 antes de iniciar a área 

Covid-19. 

Os recursos humanos neste caso são alterados consoante o número de utentes infectados (ver 

tabela) e as AAM mantêm-se responsáveis pela higienização desta área.  
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 Nº de utentes infectados 

*Prestação de cuidados 

exclusiva aos utentes 

Covid-19 

Inferior a 12 utentes Superior a 12 utentes 

AAM 2* 3* 

Enfermeiro 1 1* 

 

CASO 3 – Número de Infectados ≥ 15 utentes 

Neste último caso toda a área Covid-19 deve ser alterada para o Piso 1, uma vez que o Piso 2 deixa 

de ter quartos suficientes para tantos utentes. Neste caso os procedimentos são realizados de 

forma diferente tendo em conta o espaço físico. Ver imagem. 
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Para adequado funcionamento da área Covid-19 no Piso 1, o quarto nº 4 deixa de ser quarto e 

passa a ser uma sala multifunções, para arrumação de material normalmente armazenado em 

zona que passa a ser área Covid-19, entre outros. Mantém-se o percurso de sujos/ infectados 

apenas pelo elevador e é entregue a roupa limpa e medicação para utilização em área Covid-19 

junto à porta corta-fogo do corredor, tal como especificado na imagem anterior. 
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9. CONCLUSÃO 

A consulta das diferentes normas da DGS é fundamental, pelo que a informação disponibilizada 

deverá estar sujeita a atualização constante através do site da DGS ou outras formas de 

comunicação oficiais. 

Será necessária a estreita articulação entre os serviços clínicos e de segurança das empresas e 

entidades locais de Saúde, ACEs e Saúde Pública. 

A divulgação de informação rigorosa e precisa, a vigilância de perto dos casos suspeitos e a correta 

identificação dos casos de infeção real, permitirão, por certo, o controlo desta nova ameaça. 

A implementação deste plano visa acautelar e minimizar o impacto da epidemiologia na situação 

clínica dos doentes e equipas. 
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10. ANEXOS 
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Anexo I  

FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE TRABALHADOR COM SINTOMAS DE COVID-19 
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Anexo II 

FLUXOGRAMA DIRIGIDO AO TÉCNICO/AUXILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferecer máscara cirúrgica 

- Deve ser colocada pelo caso suspeito, sob orientação do profissional, 

desde que a sua condição clínica o permita; 

- É importante garantir que o tamanho da máscara é o adequado, isto é, 

que cobre o nariz e a boca; 

- O profissional deve evitar contacto com o caso suspeito, mantendo uma 

distância superior a 1.5 metros, colocando também uma máscara 

cirúrgica. 

Caso suspeito 

Identificado pelo Técnico/Auxiliar 

Sair da área de confinamento 

O profissional deve: 

1º Higienizar as mãos com SABA 

2º Descartar a máscara cirúrgica em depósito para resíduos do Grupo III 

3º Sair e fechar a porta 

4º Higienizar novamente as mãos com SABA 

Acompanhar à área de confinamento 

- O profissional deve encaminhar o caso suspeito para a área de 

confinamento, utilizando o trajecto definido e garantindo 

distanciamento superior a 1.5 metros; 

- Deve ainda explicar que o caso suspeito se deve manter na área de 

confinamento até receber outras indicações. 

Caso Suspeito 

Considera-se um caso suspeito para a doença toda 

a pessoa que desenvolva quadro agudo de tosse 

persistente ou agravamento de tosse crónica, ou 

febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / 

dificuldade respiratória. 
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Anexo III 

FLUXOGRAMA DIRIGIDO AO MÉDICO (APÓS DETECÇÃO DE CASO SUSPEITO PELO 

TÉCNICO/AUXILIAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactar a Autoridade de Saúde Local  

(No caso de impossibilidade, contactar a 

Saúde 24) 

(808 24 24 24) 

1º Colocar EPI para cuidados não invasivos;  

2º Entrar na área de confinamento; 

3º Confirmar critérios clínicos e epidemiológicos de caso suspeito; 

4º Após confirmação, ligar de imediato para a Autoridade de Saúde 

local/ Saúde 24, seguindo as indicações que lhe forem dadas; 

5º Enquanto aguarda validação do caso suspeito, deve assegurar 

tratamento de suporte ao doente; 

6º A DGS informará sobre o resultado de validação e dará orientações. 

O Médico toma conhecimento de 

presença de Caso suspeito 

identificado na Unidade 

- Adoptar os procedimentos de atendimento 

clínico habituais. 

Caso não validado 

• Seguir as instruções da Autoridade de Saúde 
Local/Saúde 24; 

• Informar o doente do resultado da validação; 

• Aguardar confirmação laboratorial do caso validado 
(informação dada pela DGS); 

• Proceder à identificação dos acompanhantes e de 
todos os contactos próximos, facultando o 

Caso validado 
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Anexo IV 

FLUXOGRAMA DIRIGIDO AO ENFERMEIRO/MÉDICO QUE IDENTIFIQUE UM CASO SUSPEITO NO SEU 

GABINETE/QUARTO INDIVIDUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso suspeito 

Identificado pelo Enfermeiro ou pelo Médico, 
num gabinete/quarto individual 

ENFERMEIRO: 

- Deve explicar que o caso suspeito se deve manter 

MÉDICO: 

1º Deve explicar que o caso suspeito se deve manter no 

Oferecer máscara cirúrgica 

- Deve ser colocada pelo caso suspeito, sob orientação do profissional, desde que a sua 

condição clínica o permita; 

- É importante garantir que o tamanho da máscara é o adequado, isto é, que cobre o nariz e 

a boca. 

Manter o Caso suspeito no gabinete/quarto 

individual onde foi feita a sua identificação 

Considera-se um caso suspeito para a doença toda 

a pessoa que desenvolva quadro agudo de tosse 

persistente ou agravamento de tosse crónica, ou 

febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / 

dificuldade respiratória. 
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Anexo V 

REGISTO INDIVIDUAL EM CASO DE ISOLAMENTO PROFILÁTICO 

Nome  

Data de Nascimento    

Entidade empregadora  Categoria profissional  

Posto de trabalho  Atividade profissional  

Distrito  Localidade  Freguesia  

D
IA

 1
 REGISTO DE TEMPERATURA 

MEDIÇÃO 1: ____º C (HORA: __H__);  

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pfv, registe. 
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MEDIÇÃO 2: ____º C (HORA: __H__)  

MEDIÇÃO 3: ____º C (HORA: __H__);  

MEDIÇÃO 4: ____º C (HORA: __H__) 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

SINTOMAS/QUEIXAS (TOSSE, EXPETORAÇÃO, FALTA DE AR, …): 

 

D
IA

 …
 

REGISTO DE TEMPERATURA 

MEDIÇÃO 1: ____º C (HORA: __H__);  

MEDIÇÃO 2: ____º C (HORA: __H__)  

MEDIÇÃO 3: ____º C (HORA: __H__);  

MEDIÇÃO 4: ____º C (HORA: __H__) 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pfv, registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

SINTOMAS/QUEIXAS (TOSSE, EXPETORAÇÃO, FALTA DE AR, …): 

 

D
IA

 1
4

 

REGISTO DE TEMPERATURA 

MEDIÇÃO 1: ____º C (HORA: __H__);  

MEDIÇÃO 2: ____º C (HORA: __H__)  

MEDIÇÃO 3: ____º C (HORA: __H__);  

MEDIÇÃO 4: ____º C (HORA: __H__) 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pfv, registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

SINTOMAS/QUEIXAS (TOSSE, EXPETORAÇÃO, FALTA DE AR, …): 

 

 

 

Anexo VI 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES DA ÁREA DE ISOLAMENTO ONDE ESTEVE UMA PESSOA 

SUSPEITA OU CONFIRMADA DE COVID-19 

 

 
Esperar pelo menos 20 minutos depois de utilização 

de espaço ou superfície, e iniciar os procedimentos de 

limpeza em segurança 

Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com 

concentração original de 5% ou mais de cloro livre. A 

lixívia deve ser diluída na altura de utilizar.  

A solução diluída deve ser a 0,1% 
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Anexo VII 

CARTAZ PARA AFIXAÇÃO, INTITULADO “RECOMENDAÇÕES GERAIS” 
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Anexo VIII 



PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 

 

 

 Página 44 
 

 

 

CARTAZ PARA AFIXAÇÃO, INTITULADO “LAVAGEM DAS MÃOS” 
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Anexo IX 

CARTAZ PARA AFIXAÇÃO INTITULADO “OS SEUS 5 MOMENTOS PARA A HIGIENE DAS MÃOS” 
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Anexo X 

CARTAZ PARA AFIXAÇÃO, INTITULADO “FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS” 
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Anexo XI 

CARTAZ PARA AFIXAÇÃO, INTITULADO “ETIQUETA RESPIRATÓRIA” 
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OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo atualizar diretrizes de atuação, a dezembro de 
2021, de forma a mitigar os efeitos de uma possível re-contaminação da população da 
ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) com o SARS-CoV-2. Assim como, 
medidas de melhoria a implementar na ERPI da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão 
Silva, tendo em conta as orientações de caráter preventivo e os procedimentos a 
garantir perante caso(s) a fim de acolher os utentes idosos que negativam a COVID – 19 
e, ainda, acautelar as possíveis suspeitas infeções de infeções por SARS – CoV – 2.  

Estas propostas centram-se na prevenção da infeção por SARS- CoV- 2 e nos 
procedimentos a garantir perante utentes(s) suspeitos(s) a COVID-19, assim como 
elementos/outros intervenientes com contacto e/ou nas instalações da ERPI. 

 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

O presente plano de contingência aplica-se a toda a população da ERPI e terceiros que 
se encontrem nas instalações da mesma, com a presente atualização a 16 de dezembro 
de 2021. 

A elaboração deste Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus 
SARS-CoV-2, assim como os procedimentos a adotar perante um trabalhador/utente 
com sintomas desta infeção, devem seguir os Normativos e as Orientações da DGS, 
nomeadamente a Norma 006/2020 de 26/02/2020 e Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de 
outubro, bem como a Norma nº 004/2020, e as suas respetivas atualizações.   

 

Neste Documento centremo-nos no cumprimento das orientações da Direção Geral da 
Saúde (DGS), nomeadamente: 

∙ Orientação 014/2020 de 21 de março - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID19) Limpeza e 
desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares.  

∙ Orientação 009/2020, de 11 de março, atualizada a 23 de julho: COVID-19: Fase de Mitigação - 
Procedimentos para Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) 

. Orientação 009A/2020, de 07/09/2020, atualizada a 21/11/2020: covid 19 fase de mitigação 

∙ Norma 007/2020, de 29 de março: Prevenção e controlo de infeção por SARS-COV-2 (COVID-
19): equipamentos de proteção individual.  

∙ Orientação 008/2020, de 10 de março: Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em 
hotéis.  

∙ Orientação 023/2020, de 08 de maio, atualizada a 20 de julho: Procedimentos em 
estabelecimentos de restauração e bebidas. 

. Orientação 004/2020, de 23 de março, atualizada a 14 de outubro: Abordagem do Doente com 
suspeita ou confirmação de COVID-19. 
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∙ Orientação 009/2020, de 11 de março, atualizada a 02/11/2021: COVID-19: Procedimentos 
para Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI). 

. Orientação 019/2020 de 26 de outubro de 2020, atualizada a 01/12/2021: Estratégia Nacional 
de testes para SARS-COV -2.  

Toda a informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução 
do quadro epidemiológico da doença. Assim como, a reavaliação das medidas 
implementadas face às necessidades detetadas e, sendo estas últimas passíveis de 
melhorias. 

 

QUE É O CORONAVÍRUS 

O Coronavírus pertence a uma família de vírus que causam infeções respiratórias. Alguns 
coronavírus podem causar síndromes respiratórias mais complicadas, como a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave que ficou conhecida pela sigla SARS, da síndrome em inglês 
“SevereAcuteRespiratorySyndrome”.  

A nova estirpe de coronavírus, foi descoberta em 31/12/19 após casos registados na 
China, na cidade de Wuhan; até à data, nunca tinha sido identificado em Humanos. 
Inicialmente designada de 2019-nCov, foi posteriormente titulada pelo CoronaVirus 
Study Group, como SARS-CoV-2. Rapidamente demonstrou a sua capacidade de 
transmissão, sendo certa e inevitável a sua propagação global. 

 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

De acordo com a Orientação n.º 006/2020 da DGS, considera-se caso suspeito, o 
seguinte: 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória 

aguda (febre ou tosse ou 

dificuldade respiratória) 

requerendo ou não 

hospitalização  

E 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 dias 

antes do início de sintomas 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-

2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas 

 

OU 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde 

onde são tratados doentes com COVID-19 

 

TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 



 
 Plano de Contingência  

Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19  
Dezembro 2021 

Saúde Sazonal – Módulo de Inverno  

4  

 

Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma 
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou entrarem em contacto 
com a boca, nariz ou olhos das pessoas que estão próximas. 

 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis 
contendo o vírus 

 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no 
conhecimento sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do 
mesmo subgénero. A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que 
esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da 
disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, 
espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas 
que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo 
coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas orais, nasal ou ocular (boca, nariz 
ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. As medidas preventivas no âmbito 
da COVID-19 a instituir pela empresa têm em conta as vias de transmissão direta (via 
aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 
contaminados). 

Foi já disponibilizada à Instituição, pela CNIS (Confederação Nacional das Instituições de 
Solidariedade) informação acerca da vacinação Covid-19 a utentes das estruturas 
sociais. 

Assim, fomos informados que a vacina Covid-19 é gratuita e voluntária, devendo ficar 
disponível, em todo o território nacional para aplicação nos primeiros dias de janeiro de 
2021. 

A CNIS solicitou que fossem considerados para vacinação os membros da Direção da 
Instituição que mais proximamente estão em relação com os utentes. Igualmente 
solicitou que fossem considerados os utentes, trabalhadores e dirigentes das ERPI’s. 

 

Orientações Preventivas - Medidas Genéricas – Atualizações a novembro de 2021 

 

5.1 Medidas de Implementação e Procedimentos – Divulgação Junto aos 
Colaboradores 

 

De acordo com a Orientação nº 006/2020 e a Norma nº 004/2020, o Plano de 
Contingência da ERPI, com a presente atualização, será alvo de divulgação das medidas 
/procedimentos em vigor nas passagens de turno dos colaboradores e, estes últimos 
tomarão conhecimento das alterações no acesso a uma cópia a cada colaborador; 
afixado em locais vários na ERPI e de fácil consulta a qualquer momento. Todos os 
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colaboradores farão tomada de conhecimento da presente atualização, por escrito, 
assinando e datando. Ficará, ainda, registado no Livro de Ocorrências, aquando nas 
passagens de turno, as sensibilizações realizadas pela Direção Técnica sobre as 
atualizações do Plano de Contingência. 

 

5.2 Contactos dos Profissionais envolvidos 

Os profissionais envolvidos/responsáveis pela comunicação dos pontos indicados são:  

 

1.  Direção Técnica:  Ângela Rodrigues - 968039713 – angela.rodrigues@fmivps.pt;  
2.  Contactos Saúde Pública – 967611198, 266730250 - Dr. Augusto Santana Brito - 

augusto.brito@alentejocentral.min-saude.pt  
3.  Em caso de a Diretora Técnica- ERPI se encontrar em isolamento profilático/com 

suspeita de infeção ou doente, na sua ausência, o substituto, será: 
Diretora Técnica (SAD) – Dr.ª Maria João Caeiro – 935597946 – 
direccaotecnica@fmivps.pt .  

4.   Em caso de não ser possível a pessoa indicada substituir a Direção Técnica - ERPI, 
o CA delegará no imediato noutro elemento da Equipa Técnica as funções de 
coordenação que conheça a boa aplicabilidade do Plano e noutro elemento com 
experiência em Gestão de Crise funções de co-coordenação (no máximo em 12 
horas).  

5.  Equipa de Enfermagem da ERPI – Enf. Patrícia – 965560546 – 
utentesfmivps@gmail.com.    

 
 
    5.3 Contactos dos Colaboradores 
 
 Todos os colaboradores/ prestadores de serviços se encontram plasmados em 
documento atualizado, com moradas, telefones para contacto, outras situações 
relevantes aquando um possível surto. Tal documento encontra-se ao cuidado da 
responsável pelos RH, Diretor de Serviços e Cópia de Segurança na Secretaria da ERPI/ 
assim como Dossier de Crise. 
 
O documento contém, ainda, informação sobre os dependentes. 
 
Em relação aos meios de transporte utilizados e partilhados, tal situação não é aplicável 
à nossa realidade. 
 
5.4 Proteção em Matéria de Saúde no Trabalho 
 
 Atualização de todas as fichas de aptidão de medicina no trabalho dos 
colaboradores afetos à ERPI, em dossier individual do trabalhador. E, ainda, em dossier 
conjunto e de fácil consulta, onde constem não só as fichas de aptidão de saúde no 

mailto:augusto.brito@alentejocentral.min-saude.pt
mailto:direccaotecnica@fmivps.pt
mailto:utentesfmivps@gmail.com
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trabalho, como também a existência de declaração médica que ateste situações 
específicas de proteção no trabalho, tais como, doenças crónicas e gravidez. Tal dossier 
estará ao cuidado da responsável de RH, Diretor de Serviços e cópia de segurança na 
secretaria da ERPI/ e em Dossier de Gestão de Crise. 
 
 
5.5 – Identificação dos Serviços e /ou Atividades Imprescindíveis de dar continuidade 
 
 
 

Identificação dos serviços ou atividades 

imprescindíveis de dar continuidade 

Serviços ou atividades passíveis de serem 

reduzidos ou fechados 

Internamento em ERPI 

Cozinha 

Apoio à Hidratação Utentes – Equipa Refeitório 

Apoio à Alimentação Utentes – Equipa 

Refeitório; 

Lavandaria; 

Enfermagem; 

Tratamento de Lixo Comum e Risco Biológico 

Coordenação e Gestão da Implementação Plano 

de Contingência 

Farmácia – Preparação e Dispensa de 

Medicação 

 

Serviços Administrativos; 

Serviços de Animação Sociocultural; 

 

É importante ter maior atenção com os trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão 
ter um maior risco de infeção como por exemplo no atendimento ao público, 
trabalhadores que prestam cuidados de saúde ou trabalhadores que viajam para países 
com casos de transmissão ativa conhecida. 
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Grupos de trabalhadores com potencial de risco associado 

Equipa de Enfermagem 

Ajudantes de Ação Direta 

Equipa de Lavandaria contacto com roupa contaminada 

Equipa de Higienização 

 

 

5.6 – Estratégias e Procedimentos para lidar com as eventuais ausências dos 
colaboradores/serviços essenciais 

 

Afetação de trabalhadores e previsão de equipas de substituição 

Serviços/ Atividades 
Trabalhadores a garantirem a 

substituição 

ERPI/Creche/Cozinha Cozinheiro(a)s 

ERPI/Creche/UCCI Auxiliares de Serviços Gerais 

ERPI/UCCI Enfermeiros 

  

 

Importa analisar a possibilidade de incentivar e pôr em prática as formas alternativas de 
trabalho ou de realização de tarefas, designadamente pelo recurso a teletrabalho, 
reuniões por vídeo e teleconferências por exemplo.  

Outro aspeto importante a considerar é o do fornecimento de recursos essenciais às 
atividades imprescindíveis de dar continuidade, sendo necessário identificar quais os 
fornecedores externos à empresa: 

- SUCH – Limpeza e Desinfeção/ Contratação de Recursos Humanos Equipas Geriatria e 
Equipas Higiene 

- Prisma Saúde – Contratação de Recursos Humanos Equipas de Geriatria 

- Contratação de Serviço de Distribuição e Confeção Alimentar (que confecione também 
comida adequada às necessidades clínicas dos utentes) – Empresa de Distribuição 
Alimentar com Contrato com Município 

- Recolha e Tratamento de Lixo de Risco Biológico Nível III e Nível IV - Ambimed  
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- Preparação e Fornecimento de medicação/ outros serviços Farmácia – avença em vigor 
com Farmácia Camões (comunicação em Surto Pandémico de acordo com Fluxograma 
em Vigor – Ver ANEXO) 

Assim: 

Recorreremos a fornecedores externos identificados e registados nos nossos serviços 
de contabilidade.  

É, ainda, pertinente referir que as empresas supramencionadas têm experiência em 
contexto hospitalar e em contexto COVID. O que minimiza o período de 
formação/sensibilização e maximiza a integração em contexto de crise e quebra de 
Recursos Humanos afeto à ERPI, em contexto de Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19.  

Sublinhe-se o facto de a ERPI manter contacto atualizado com as empresas prestadoras 
de serviços supramencionadas, pois articulou-se com as mesmas aquando o surto 
pandémico. Tal, facilita a comunicação e a rápida afetação de RH, no que concerne a 
serviços ou atividades imprescindíveis de dar continuidade. 

 

Para além, do supramencionado outra estratégia e procedimento para lidar com as 
eventuais ausências dos colaboradores/prestação de serviços inerente à resposta social 
no contexto COVID-19, passa pela ativação dos seguintes protocolos: 

 

- Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde – COVID – 19 – 
MAREESS 

- ADAPTAR Social + 

- Portaria nº 162/2020, de 30 de junho 

- Portaria nº 82 C/2020, de 31 de março 

- COVID 19 – Protocolo de Atuação Rede de Retaguarda de Recursos Humanos 

- Protocolo do MTSS com a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) – Bolsa de Entidades 
Protocoladas 

 

 

5.7- Modelo de Gestão de Equipas que Minimiza o Contágio entre Colaboradores e a 

Disponibilidade de Recursos Humanos 

 

Com vista à minimização do risco de contágio de entre os nossos trabalhadores e 
utentes, e para que se evitem ao máximo deslocações durante a hora de almoço de 
alguns serviços essenciais em regime presencial, como é o caso da equipa técnica, 



 
 Plano de Contingência  

Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19  
Dezembro 2021 

Saúde Sazonal – Módulo de Inverno  

9  

 

serviços administrativos, serviço de receção e lavandaria, é importante seguir as normas 
e recomendações da DGS. Procura-se assim novamente definir um esquema de 
prestação de trabalho por parte dos trabalhadores infra referidos para que, por um lado 
assegurem na sua plenitude os serviços e horários de expediente (9h – 17h30), e 
simultaneamente se cumpram os normativos legais impostos pela legislação de trabalho 
em vigor.  

Relembrando que os restantes serviços já estão a funcionar em equipas espelho a fim 
de se reduzir ao máximo o contacto entre os diversos turnos e/ou equipas de trabalho, 
considera-se agora, com as novas medidas e orientações inerentes ao agravamento do 
estado de Emergência, essencial para os restantes serviços a redução do fluxo de 
entradas e saídas para a instituição, acautelando ao máximo o risco de contaminação 
generalizada ou de quase todos os recursos humanos desta instituição. 

Desta forma, havendo a impossibilidade de se exercer teletrabalho por parte dos setores 
referidos, propõe-se assim a seguinte orgânica: 

 

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS, DIREÇÃO TÉCNICA, RECURSOS HUMANOS, ASSISTENTE SOCIAL, 
ANIMADORA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E RECEÇÃO: Utilização de Horário Contínuo, 
sempre que possível, dividido em dois horários distintos, 9h – 16h e 10h30 – 17h30, para 
que o horário de funcionamento normal (9h – 17h30) fique totalmente assegurado. 

 

LAVANDARIA: Utilização de Horário Contínuo, sempre que possível, dividido em dois 
horários distintos, 9h – 16h30 e 10h00 – 17h30, para que o horário de funcionamento 
normal deste setor (9h – 17h30) fique totalmente assegurado. 

Todas as medidas agora propostas, ficarão salvaguardadas durante o período de tempo que 

se confirme necessário, e cada um dos trabalhadores envolvidos, expressará a sua 

concordância em assumir os horários e serviços estabelecidos no âmbito da presente 

contingência, fundamentado no código de trabalho e legislação própria das medidas mais 

recentes de combate á COVID 19. 

ARMAZÉM – Em caso de caso suspeito confirmado a Encarregada de Armazém, 

Mariana Correia, será realizada pela Chefe Administrativa, Cristina Velez, em 4 dias 

(12 horas) e 4 de prevenção e em teletrabalho. 

COZINHA – Serão implementados horários desfasados, com a separação de equipas, 

com o propósito de se minimizar o contacto entre colaboradores. O horário será 

realizado em turnos de 12h, trabalhando 4 dias, descansado outros 4 e, sendo 

revezados por outra equipa.  

 

REFEITÓRIO - Serão implementados horários desfasados, com a separação de 

equipas, com o propósito de se minimizar o contacto entre colaboradores. O horário 
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será realizado em turnos de 12h, trabalhando 4 dias, descansado outros 4 e, sendo 

revezados por outra equipa. 

 

 

ENCARREGADAS DE SECTOR e AJUDANTES DE AÇÃO DIRECTA – Serão 

implementados horários desfasados, com a separação de equipas, com o propósito 

de se minimizar o contacto entre colaboradores. O horário será realizado em turnos 

de 12h, trabalhando 4 dias, descansado outros 4 e, sendo revezados por outra 

equipa. Desta forma, pode-se afetar grupos fixos por Unidade, Alas e determinadas 

tarefas, com o intuito de se minimizar cruzamentos. 

 

Nos cuidados diretos aos utentes, teremos sempre uma equipa com um mínimo de 

seis colaboradores, os necessários para assegurar o bom funcionamento dos 

serviços. 

 

LAVANDARIA, em situação de suspeita confirmada intercalarão em 2 equipas, 

trabalhando 4 dias e descansando preventivamente, 4 dias em casa. 

O Chefe de Secção (Lavandaria), Carlos Pires, irá trabalhar 4 dias e outros 4 em 

teletrabalho. 

Propõe-se ainda, que os funcionários evitem as saídas na hora de almoço, tomando 

a sua refeição na instituição, que poderão trazer de casa ou em alternativa ser 

fornecida pela Instituição, o que implicará, no máximo, uma média de 17 almoços 

diários, a um custo que já se encontra definido em 2,50€. Para o efeito, os 

trabalhadores que pretendam tomar a refeição fornecida pela Instituição, deverão 

confirmar no dia anterior.  

Em consequência, se uma situação suspeita confirmada, os serviços passam a fazer 

horário contínuo (7,5 horas diárias). 

 

- Direção Técnica: Entrada 09h00m; Saída 16h00m; 

- Recursos Humanos: Entrada 09h00m; Saída 16h00m; 

- Serviços Administrativos: Entrada 09h00m; Saída 16h30m; 

- Receção; Entrada 10h00m; Saída 17h30m; 

- Chefe de Secção da Lavandaria: Entrada 10h00m; Saída 17h30m; 

 

 

A presente proposta teve como envolvidos na sua elaboração, indicações do Centro 

Distrital de Évora, bem como as boas práticas face a separação de equipas em 

espelho. 
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Desta forma, asseguramos que o presente modelo de gestão de equipas consiste 

numa forma de prevenção, minimizando o contato entre equipas de profissionais 

por forma a minimizar os contágios. O modelo de gestão de equipas em espelho é 

assim, o mais adequado. 

 

5.8 – Contactos Atuais Família e Utentes 

Numa situação de crise todos os contactos atuais das famílias/ pessoas de referência 
dos utentes encontram-se num dossier atualizado, ao cuidado da Assistente Social Dalila 
Capucho (ou técnica que a venha a substituir). Existe uma cópia de segurança na 
secretaria e no gabinete do Diretor de Serviços – Dossier Contactos de Referência 
Utentes / Dossier de Gestão de Crise. 

Acresce, referir que todas as alterações nas rotinas/estado de saúde, transferência para 
Centro de Saúde/HESE/Ativação de INEM, devem ser comunicadas no imediato à 
família/pessoas de referência do utente, pela Assistente Social ou elemento da Direção 
Técnica que se encontre ao serviço aquando ativação de protocolo em situação de 
confirmação de caso suspeito confirmado. 

 

5.9 – Divulgação/Sensibilização sobre as Medidas de Proteção Individual e Coletiva 
junto Utentes, Colaboradores e Familiares/Pessoas de Referência dos Utentes 

Utentes – sensibilização no dia-a-dia face às seguintes alterações e o porquê da sua 
necessidade, para que sejam compreendidas/aceites e implementadas pelos utentes: 

∙ Quartos dos utentes com camas a uma distância de, pelo menos, 1,5 a 2 metros. 

 ∙ Zonas de lazer com mesas, cadeirões ou cadeiras com distanciamento de, pelo menos, 
1,5 a 2 metros. 

 ∙ Reduzir a concentração de utentes na utilização de espaços comuns ou utilizá-los por 
turnos, por forma a permitir manter a distância de, pelo menos, 1,5 a 2 metros entre os 
utentes.  

∙ Desencontrar os horários das refeições (exemplo: turnos para almoço).  

∙ Manter a suspensão das atividades lúdicas coletivas, que exigem proximidade física.  

∙ Colocação de máscara, lavagem e desinfeção das mãos. 

∙ Afixação de informação de fácil e rápida perceção, para a etiqueta respiratória e 
lavagens/desinfeções frequentes das mãos 
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Famílias/Pessoas de Referência dos Utentes – sensibilização no dia-à-dia face às 
seguintes alterações e o porquê da sua necessidade, para que sejam 
compreendidas/aceites e recomendadas pelas famílias/pessoas de referência aos 
utentes: 

∙ Quartos dos utentes com camas a uma distância de, pelo menos, 1,5 a 2 metros. 

 ∙ Zonas de lazer com mesas, cadeirões ou cadeiras com distanciamento de, pelo menos, 
1,5 a 2 metros. 

 ∙ Reduzir a concentração de utentes na utilização de espaços comuns ou utilizá-los por 
turnos, por forma a permitir manter a distância de, pelo menos, 1,5 a 2 metros entre os 
utentes.  

∙ Desencontrar os horários das refeições (exemplo: turnos para almoço).  

∙ Manter a suspensão das atividades lúdicas coletivas, que exigem proximidade física.  

∙ Colocação de máscara, lavagem e desinfeção das mãos. 

∙ Afixação de informação de fácil e rápida perceção, para a etiqueta respiratória e 
lavagens/desinfeções frequentes das mãos 

∙ Contacto frequente com as famílias/pessoas de referência via telefone, para explicar 
as medidas anteriores – Dossier Registo de Contactos Telefónicos/VideoChamadas/E 
Mails sensibilização e adesão a boas práticas 

∙ Envio por diversas vias de flyers e síntese de Plano de Contingência Atualizado a 
famílias/pessoas de referências dos Utentes 

Colaboradores – sensibilização no dia-à-dia face às atualizações ao Plano de 
Contingência e o porquê da sua necessidade, para que sejam compreendidas/aceites 
pelos colaboradores e, estes últimos também ajudem os Utentes a compreendê-las e a 
implementá-las: 

∙ Ação de Sensibilização – Equipa de Enfermagem – passagem de Turno – a figurar no 
Livro de Ocorrências como registo 

∙ Ação de Sensibilização – Equipa de Enfermagem – passagem de Turno – a figurar no 
Livro de Ocorrências como registo 

∙ Ação de Acompanhamento – Equipa da Such de Limpeza – através de modelagem e 
acompanhamento do serviço de recursos humanos da ERPI 

∙ Divulgação de Boas Práticas, Planos de Higienização e Desinfeção – com Tomada de 
Conhecimento 
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∙ Formação Equipa Cozinha/Refeitório e Avaliação de Pontos Críticos – pela Empresa 
Interprev 

∙ Divulgação do Plano de Contingência a Todos os Colaboradores – com Tomada de 
Conhecimento 

∙ Ação de Sensibilização/Formação por parte de Equipa da Cruz Vermelha 

∙ Pedido de Parecer Técnico: Propostas de Melhoria (realizado por Enf. Isabel Marques 
GCL PPCIRA do ACES Alentejo Central) – Tomada de Conhecimento, Sensibilização e 
Tomada de Conhecimento por todos os Colaboradores (relatório em anexo) 

∙ Afixação de cartazes informativos sobre etiqueta respiratória e lavagem/desinfeção de 
mãos 

∙ Afixação e Tomada de Conhecimento de Informação sobre desinfeção/limpeza e, estas 
últimas rotinas 

∙ Os colaboradores são sensibilizados para a necessidade de se manterem em casa no 
caso de manifestarem sintomas de COVID-19 ou terem contactado diretamente com 
outra pessoa com COVID-19 – Afixação de Informação e Tomada de Conhecimento por 
escrito 

 

5.10 – Cumprimento das medidas de proteção Individual e Coletiva pelos 
Colaboradores e Utentes 

Supervisão da Boa Implementação das Seguintes Práticas (tomada de 
conhecimento de todos os colaboradores do seguinte): 

∙ Quartos dos utentes com camas a uma distância de, pelo menos, 1,5 a 2 metros.  

∙ Zonas de lazer com mesas, cadeirões ou cadeiras com distanciamento de, pelo menos, 
1,5 a 2 metros.  

∙ Reduzir a concentração de utentes na utilização de espaços comuns ou utilizá-los por 
turnos, por forma a permitir manter a distância de, pelo menos, 1,5 a 2 metros entre os 
utentes. 

Utilização de duas salas de convívio e reorganização das mesmas com o propósito de se 
aumentar a distância de segurança entre utentes. 

 ∙ Desencontrar os horários das refeições (exemplo: turnos para refeições). 

 ∙ Manter a suspensão das atividades lúdicas coletivas, que exigem proximidade física 

 



 
 Plano de Contingência  

Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19  
Dezembro 2021 

Saúde Sazonal – Módulo de Inverno  

14  

 

∙ Organizar os trabalhadores por áreas, sem contacto entre si, nomeadamente, equipa 
de profissionais da lavandaria, equipa de profissionais da cozinha e equipas de 
profissionais de cuidados e atendimento aos idosos e limpeza das instalações do lar. 

 ∙ Existência de fardas próprias e calçado por cada profissional, a utilizar apenas dentro 
da instituição. 

 ∙ Higienização diária das fardas dos profissionais na Lavandaria da instituição. As fardas 
não devem ser levadas para lavar em casa dos profissionais.  

∙ Existência de balneários por grupo profissional, com exigência de duche após a jornada 
de trabalho.  

∙ Utilização do refeitório dos profissionais: Horários de refeição distintos entre grupos 
de profissionais, com higienização das superfícies, entre grupos. 

 ∙ Higienização das mãos à entrada, ao longo do turno e à saída da instituição – Existência 
de meios e de recursos.  

∙ Afixação de cartazes impermeabilizados sobre higienização das mãos (com solução 
anti-séptica e com água e sabão).  

∙ Afixação de cartazes impermeabilizados sobre etiqueta respiratória.  

∙ Uso obrigatório de máscara cirúrgica por todos os profissionais, e utilização de 
equipamento de proteção individual de acordo com as funções desempenhadas.  

∙ Medição da temperatura corporal, vigiar sintomas respiratórios no início e no fim de 
cada jornada de trabalho. 

Medição da temperatura corporal, vigiar sintomas respiratórios nos utentes e, reportar 
diariamente à Equipa de Enfermagem, registrando no Livro de Ocorrências pela equipa 
de Auxiliares   

 

5.11 – Comunicação Periódica entre a ERPI e a Família/Pessoas de Referência  

∙ Promoção de Videochamadas, contactos telefónicos e visitas – Construção de Dossier 
de Registos/Evidências. 

Em caso de agravamento da situação e caso sejam suspensas as visitas, tentaremos 
manter o contato por videochamada e telefonicamente. 

5.12 - Dossier de Gestão de Crise  

- Neste Dossier encontra-se Plano de Contingência, adendas, documentos de referência, 
súmula de contactos de serviços a serem ativados em gestão de crise, lista  
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de contactos de utentes e famílias/pessoas de referência, contactos e fluxograma 
farmácia, cárdex, fichas clínicas, dietas/alimentação, nível de dependência, cuidados 
específicos habituais, contactos colaboradores e dados colaboradores.  
 

- Este Dossier será utilizado numa situação de crise 

5.13 - Medidas de Aprofundamento das Normas, Regulamentos e Procedimentos 
Estabelecidos para Funcionamento das Estruturas Residenciais, em contexto COVID- 
19 

∙ Pedidos de Esclarecimento junto da Saúde Pública – via telefone e via email 

∙ Reuniões Diárias com elemento da Saúde Pública, para implementação de melhorias e 
correção de práticas menos aconselhadas 

 

∙ Articulação e Solicitação de Melhorias Técnicas junto de GCL PPCIRA do ACES Central – 
aplicação das mesmas e tomada de conhecimento por todos os colaboradores 

∙ Participação em Investigação Estudo da Resposta Imunológica COVID 19: Lar FMIVPS 
de Reguengos de Monsaraz – Instituto Gulbenkian de Ciência – em articulação com 
Saúde Pública, ARS E ACES 

∙ Estudo e Aplicação das Normas e Regulamentos da Legislação em Vigor DGS face às 
boas práticas 

 

6 – MEDIDAS DE HIGIENE E SEGURANÇA 

6.1 - Plano específico de limpeza diária e de desinfeção  

- Cumpre-se esquema em anexo, com registos pelos colaboradores afetos a 
equipa de limpeza e desinfeção  

- O Plano de limpeza foi sugerido por GCL PPCIRA do ACES Central 
- Todos os colaboradores tomaram conhecimento das normas do mesmo, bem 

como da sua fundamentação 
- O Plano de limpeza, fundamentação do mesmo e registos encontram-se afixados 

em vários locais da ERPI 
- As fichas técnicas dos produtos encontram-se junto aos produtos no armazém e 

existe cópia de segurança de dossier de fichas técnicas na secretaria 
- A ficha técnica do SABA e do álcool encontram-se no dossier supramencionado 
- Aplica-se diluição de lixívia de acordo com anexo à presente atualização deste 

Plano de Contingência 
-  
-  
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- Implementação de limpeza/desinfeção mais frequente e Registo das áreas e 
zonas de toque mais frequente: puxadores, torneiras, superfícies de trabalho, 
telefones, entre outros 
 

- Sempre que se transita na área reservada aos utentes deve usar-se 
pezinhos/calçado reservado à zona e desinfetar-se com alcoolGenol calçado/sola 
 

- Antes e depois de transições entre as várias divisões as mãos devem ser 
desinfetadas por colaboradores e utentes 

- Antes e Depois das refeições as mãos dos utentes e dos colaboradores devem 
ser desinfetadas 

- Várias vezes ao dia desinfeta-se mãos de utentes e colaboradores, cumprindo-
se tal como nos cartazes informativos 

- Cumpre-se etiqueta respiratória, tal como em cartazes informativos 

- Aquando do regresso ao serviço após recuperação de doença por COVID-19, 
obrigatoriedade de apresentação de documento médico que ateste a condição 
de saúde do colaborador. 

 

6.2 - Implementação de Medidas de Arejamento Regular 

- Assegura-se uma boa ventilação e renovação frequente de ar em todas as áreas, 
por exemplo através da abertura de portas e janelas. 

- Em caso de utilização de ar condicionado, esta deve ser feita em modo de 
extração e nunca em modo de recirculação do ar. 

- O equipamento de ar condicionado deve ser alvo de uma manutenção adequada 
(desinfeção por método certificado). 

 

6.3 - Medidas Genéricas de Higienização e Controlo Ambiental 

- Prevê-se que todas as superfícies sejam higienizáveis, ou seja, permitem ser 
lavadas com água e detergente e serem desinfetadas. 

- Retirar os motivos decorativos em papel, em madeira e outros, das paredes.  
- Retirar bibelots, cortinas/toalhas camilha, e objetos decorativos não 

higienizáveis. 
- Retirar cadeiras, sofás e cadeirões com revestimento não higienizável, como 

sejam os tecidos e as madeiras. 
- Realização de pintura de todas as superfícies em madeira, camas, portas, 

apliques de madeira nas paredes, corrimão das escadas, de modo a ser possível 
a sua correta higienização. 

-  
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- Substituição dos painéis de madeira (rodapé de cerca de 1 metro de altura) dos 
quartos do r/c, por painéis de material lavável. 

- Existência e afixação do plano de limpeza e higienização diárias das instalações. 
Este plano deve especificar, para cada área, as técnicas de limpeza, os materiais, 
os produtos de limpeza e desinfeção a utilizar e, por último, a frequência ou 
periodicidade do procedimento. 

- Sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas responsáveis e a 
frequência com que é realizada, afixada em mica no interior das portas. 

- Aumento da frequência de limpeza  

 

6.4 - Circuito de Tratamento de Roupa 

- Roupa utilizada pelos residentes e profissionais: o programa de lavagem da 
roupa deve integrar pré-lavagem, lavagem a quente de roupa termo resistente) 
a temperatura de 70 a 90oC; as roupas termossensíveis devem ser lavadas com 
água morna, a uma temperatura de 30-40oC, seguido de um ciclo de desinfeção 
química também em máquina. 

- Cuidados com roupa suja: ao remover a roupa de cama ou dos utentes, e 
atoalhados, não agitar a roupa, retirá-la sem a sacudir, enrolando-a no sentido 
de dentro para fora, fazendo um “embrulho”; 

- não encostar a roupa ao corpo,  
- separar de acordo com as características do tecido (roupa de cor e branca) em 

sacos diferentes e transportar as roupas sujas em sacos fechados. 
- Na Lavandaria: colocar diretamente do saco na máquina de lavar e sem sacudir. 

 

6.5 - Circuito Tratamento da Alimentação 

- Os colaboradores não devem entrar em contato com alimentos expostos e 
prontos para comer com as próprias mãos, antes devem usar utensílios 
adequados, como guardanapos, espátulas, pinças, luvas de uso único ou 
equipamentos de distribuição. 

- Não devem passar com as luvas de uma área suja para uma área limpa. Antes 
que essa passagem aconteça as luvas devem ser substituídas. 

- Toda a louça utilizada pelos profissionais e pelos utentes deve ser lavada na 
máquina de lavar com detergente, a temperatura elevada 80-90oC. 

- A loiça suja recolhida deve ser transportada tapada ou em carro fechado. 
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6.6 - Equipamentos de Proteção Individual 

- O uso de luvas não substitui a adequada e frequente higienização das mãos. 

- Lavandaria: bata impermeável, ou avental de plástico sobre o fardamento, luvas 
não esterilizadas, óculos de proteção e uma máscara de proteção respiratória do 
tipo FFP2/KN95/FFP3. 

- Cozinha: Avental de plástico sobre o fardamento, luvas de uso único resistente 
a líquidos, máscara de tipo cirúrgica. 

 

- Ajudantes de ação direta: bata impermeável, ou avental de plástico sobre o 
fardamento, luvas de uso único, máscara de tipo cirúrgica. As luvas e o avental de 
plástico devem ser mudados de utente para utente.  

- Higienizar as mãos entre cada utente. 

- As colaboradoras responsáveis pela mudança da roupa da cama, devem fazê-lo 
equipadas com bata, luvas, máscara e óculos de proteção. 

- Pessoal auxiliar para a limpeza: bata impermeável, ou avental de plástico sobre o 
fardamento, luvas de uso único resistente a líquidos – tipo luvas de borracha, máscara 
de tipo cirúrgica. 

- Os colaboradores encarregados de realizar a mudança da roupa da cama fazem-no 
equipados com bata, luvas máscaras cirúrgicas e óculos de proteção e viseiras. 

6.7 - Medidas Aplicadas a Entidades Externas à ERPI 

- Implementação e assegura a utilização do EPI e a higienização das mãos com 
solução alcoólica por parte das pessoas externas - fornecedores e visitantes 
formais - que necessitem aceder ao estabelecimento 

- Implementação de Tomada de Conhecimento por parte das Entidades Exteriores 
para se aceder à zona restrita dos utentes, com acesso a EPIS específicos e, 
autorização da Diretora Técnica ou do Diretor de Serviços 

- Após os procedimentos anteriores validados, registo da medição da temperatura 
e validação/justificação do acesso ao edifício, o elemento exterior à entidade 
deve aceder ao mesmo pela zona mais próxima do serviço para diminuir 
contactos com utentes e colaboradores. Deve equipar-se com apoio da 
rececionista, bem como desequipar-se com apoio da mesma junto à secretaria. 
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7 - Procedimentos a Garantir Perante um Caso Suspeito 

 

Procedimentos a garantir perante um caso suspeito 

Procedimentos a garantir pelos colaboradores 

 
1. Coloca uma máscara cirúrgica e luvas a si próprio; 
2. Fornece ou coloca uma máscara cirúrgica ao caso suspeito, caso este não 

tenha autonomia 
3. Isolado(s) caso(s) suspeito(s) num local onde seja restringido o contato com 

outros utentes, mantendo condições de conforto; 
4. Contacta de imediato a Linha SNS 24; 
5. Avisa a direção técnica do estabelecimento de apoio social e a autoridade 

de saúde local, consoante as orientações dos profissionais da linha SNS 
24(808 24 24 24); 

6. Contata a pessoa referenciada na lista de contatos do utente/ colaborador 
informando da situação de suspeita e das orientações fornecidas pelos 
profissionais de saúde. 

 

Este documento encontra-se em vários locais da ERPI afixado, assim como é do 
conhecimento de todos os colaboradores. 

 

Deve ser instituído o procedimento de isolamento, de qualquer 

utente/colaborador com sintomatologia compatível com infeção por 

COVID - febre, tosse, falta de ar, diarreia, dores de cabeça 

 

7.1 Preparação para fazer face a um possível caso de infeção  

 

A colocação de um trabalhador/utente numa área de isolamento visa impedir que 
outros trabalhadores /utentes possam estar expostos e infetados, tem como principal 
objetivo evitar a propagação da doença transmissível na Instituição e comunidade.  

Estes espaços de isolamento estão dotados de telefone, cadeira ou marquesa, assim 
como em termos de material, tem disponível: Um contentor de resíduos (com abertura 
não manual e saco de plástico) que deverá ficar disponível no interior. No acesso a esta 
área deverá ficar um 2º contentor para, aquando da saída da área, permitir a recolha  
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dos EPI usados na intervenção, toalhetes de papel, máscaras, luvas descartáveis, 
máscaras específicas para coorte COVID, água, bolachas e termómetro.  

 

Nas áreas definidas para isolamento (ou nas proximidades) existe uma instalação 
sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes 
de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador com Sintomas. E ainda existe um 
acesso fácil e permite a saída para o exterior, de modo a evitar contactos com os 
restantes trabalhadores. 

 

 

7.1.1 - Áreas de isolamento e os circuitos até à mesma 

 

 

ERPI - Isolamento 

Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERPI - Isolamento 

Utentes 

No caso de colaboradores a área de isolamento da ERPI é comum à UCC (wc no 

corredor de acesso à sala grande da ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas). 

 

 Está equipada com cadeirão, solução anti-séptica de base alcoólica, máscaras 

específicas para Coorte Covid, bolachas, água, luvas descartáveis e 

termómetro. Este espaço é próximo da saída principal, junto à receção, o que 

facilita uma rápida transferência e minimiza os tempos de 

higienização/desinfeção em seguida. 

 

O circuito até à área de isolamento, no caso de identificação de um caso 

suspeito, deverá ser o mais curto possível, evitando aglomerados de pessoas e 

o contacto com qualquer superfície. 

 

A zona de isolamento dos Utentes é o WC e Vestiários da Equipa de 

Enfermagem (junto à porta grande Largo Sporting). Tem acesso facilitado ao 

exterior e próximo do gabinete de enfermagem.  

 

No caso dos utentes que, pela sua situação de saúde/social não possam 

permanecer sozinhos, o profissional que o acompanha deverá seguir os 

procedimentos de segurança e usar os equipamentos de proteção individual. É 

explicado ao utente o porquê do isolamento. São garantidas medidas de 

conforto, alimentação, hidratação, medicação e acompanhamento com os 
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devidos EPIS. Caso o Utente se encontre em Isolamento Profilático (unidade 

destinada a isolamento por cima da Casa Sporting com acesso direto à rua) 

mantém-se no quarto até que seja comprovado como positivo e seja 

transferido ou para HESE ou para Quartos Destinados a COVID POSITIVO (2 

quarto Rés do Chão ala esquerda acesso à porta junto à Casa Benfica) -por 

Bombeiros. 
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7.2 - No caso de Utentes/Colaboradores serem encaminhados para isolamento 
profilático (tendo em conta os critérios epidemiológicos supracitados), deve ser 
assegurada a entrega de uma Ficha de Registo Individual de Sintomas, aos casos 
registados (ver anexo II).  

Este documento visa servir de guia orientador à pessoa (utente ou colaborador) 
/acompanhante de utente que cumpre o isolamento, dando enfoque aos 
sintomas a ter em alerta, como também permite um registo da evolução da 
situação de saúde/doença da pessoa. 

Anexa-se a esquematização dos circuitos para a zona de casos suspeitos (planta 
do local). 

7.3 - Procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito na ERPI 

A comunicação deve ser rigorosa, rápida e segura e deve envolver o 
colaborador/utente, elementos de coordenação de equipa ERPI, pessoas de 
referência, equipa de enfermagem ERPI. 

O colaborador em caso de suspeita e com conhecimento de caso suspeito de 
utente deve reportar à sua chefia direta, uma situação de suspeita enquadrada 
no seguinte princípio: Trabalhador COM sintomas E/OU COM ligação 
epidemiológica. 
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Nas situações em que o trabalhador com sintomas necessita de 
acompanhamento por exemplo por dificuldade de locomoção, ficou definido que 
é o colega mais próximo que o acompanha até ao local de isolamento e lhe presta 
auxílio, colocando-lhe todos os equipamentos de proteção obrigatórios e 
colocando em si também.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7.4 - Procedimentos num caso suspeito após contacto com o SNS24 
 

- Caso não suspeito;  
- Caso suspeito, mas não validado. 

Nas duas situações, o trabalhador/utente/ acompanhante de utente deverá ser tratado 
de forma adequada, do ponto de vista clínico, seguindo eventualmente as orientações 
da Linha Saúde 24; em posteriormente será reencaminhado o processo para a Medicina 
do Trabalho para dar seguimento. 

- Caso suspeito validado:  
1) O colaborador/utente permanece na área de isolamento até à chegada 

do INEM para transporte até ao Hospital de referência; 
2) Vedar acesso à área de isolamento; 
3) Identificar os contactos próximos do trabalhador/Utente e transmitir à 

Unidade de Saúde Pública; 
4) Informar os trabalhadores do edifício e demais utilizadores/utentes, 

sobre os procedimentos a adotar; 
5) Informar o Médico do Trabalho, Médico de Família, Farmacêutica e 

Equipa de Enfermagem. E, ainda, família /pessoas de referência 
utentes/colaboradores. 

6) Assegurar a limpeza e desinfeção da área de isolamento; 

 

Caso suspeito 

Trabalhador /Utente com sintomas, ou trabalhador que o 

identifique, informa a chefia direta da situação. Trabalhador 

/Utente com acompanhante  dirige-se para a área de 

isolamento através do circuito de deslocação definido 

Trabalhador com sintomas contacta o SNS24 (808 24 24 24) e 

segue as instruções que lhe forem fornecidas. O 

acompanhante do utente cumpre o mesmo protocolo para 

com  
Utente 

 

 Chefia direta assegura a assistência 

necessária ao trabalhador/utente e 

acompanhante 
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7) Comunicar à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfeção da área de 
isolamento e solicitar o levantamento da interdição da área de 
isolamento. 

8) Os utentes/colaboradores só regressam com documento da Saúde 
Pública que atesta a condição de saúde dos mesmos após não 
validação/recuperação por COVID 19 

 

 

 

Ver fluxograma no Anexo I 

 
 

Anexo I:  

Fluxograma de situação de trabalhador / utente com sintomas de COVID-19 
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7.5 - Procedimento para vigilância de contactos próximos (trabalhadores 
assintomáticos) /Utentes de um Caso confirmado de COVID-19: 

 
- Identificação dos contactos próximos; 
- Contacto com o Médico do Trabalho e Equipa de Enfermagem em estreita 

articulação com a Autoridade de Saúde Pública Local, para determinação do nível 
de exposição: baixo risco de exposição e alto risco de exposição; 

- Para as pessoas determinadas com baixo risco de exposição: assegurar a 
monitorização diária dos sintomas – ver anexo II - (febre, tosse, dificuldade em 
respirar) e encaminhar os trabalhadores para consulta de Medicina do Trabalho; 

- Para as pessoas determinadas com alto risco de exposição: seguir as indicações 
dadas pela Unidade de Saúde Pública, nomeadamente encaminhar os 
trabalhadores para casa (período de restrição social), monitorização diária dos 
sintomas – ver anexo II - (febre, tosse, dificuldade em respirar); passado o 
período de 14 dias e se nenhum sintoma surgir, após o regresso, encaminhar os 
trabalhadores para consulta de Medicina do Trabalho. 

- Cumprir escrupulosamente todas as medidas referidas pela Saúde Pública 
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7.6 - Limpeza e Desinfeção Espaços Isolamento Suspeitos 
 
Os locais e objetos utilizados pelo utente/colaborador sobre os quais se suspeite 
de infeção Covid são higienizados /desinfetados com produtos adequados e 
várias vezes (zonas de descanso, wc e zonas de contacto frequentes) 
Todos os resíduos de risco III e risco IV são tratados pela empresa Ambimed 
 
8 - Procedimentos a garantir na existência de casos positivos de infeção Covid 
19 
8.1 

- Cumpre-se escrupulosamente as instruções da Saúde Pública e 
transmitidas pelos profissionais de saúde 
 

 
- Cumpre com os mesmos procedimentos definidos anteriormente para os 

casos suspeitos 
- Caso o utente se encontre em quartos de isolamento profilático, fica em 

isolamento no quarto, até que se confirme se encontra positivo. Caso se 
confirme esta última hipótese, no utente é transferido para Coorte 
positivo por Bombeiros (sai pela porta pequena - largo Sporting e entra 
pela porta pequena junto à casa do Benfica). Toda a zona de passagem é 
limpa e desinfetada. 

- Caso o utente cumpra o plasmado nos utentes com suspeita e 
regressando do HESE/Unidade de Saúde, ativa-se os quartos destinados 
exclusivamente para Casos Covid, isto é, dois quartos do fundo (junto à 
porta) ala esquerda Rés do Chão, dois quartos com WC, com Saída para 
Exterior, com antecâmara para descontaminação e separação 
limpos/sujos, espaço para recolha de resíduos contaminados, roupa 
contaminada e EPIS contaminados 

- Ativa-se utilização de zona de isolamento COORTE Positivo 
- Entrega de alimentação pela zona de limpos e saída de excedentes por 

zona suja. 
- Entrega de roupa por zona limpa e saída por zona suja. 
- Louça descartável 
- Zona de descontaminação de óculos e viseiras 
- Zona de Contentores de Risco Biológico 
- Zona de SABA e EPIS exigidos a Coorte Positivo 
- O utente deve ser informado da situação em que se encontra positivo 
- Os utentes em Coorte Positivo é acompanhado por colaborador 

designado para o efeito, protegido com equipamentos de proteção 
individual. 
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- Identifica-se e Regista os contactos diretos entre a pessoa infetada e os 
restantes utentes e colaboradores (procedimento para identificação de 
potenciais cadeias de transmissão) 

- Reforço do número de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
existentes no estabelecimento e a sensibilização  

- Ativação de videochamadas para utentes em isolamento 
- Explica-se o ponto último a família/pessoas de referência do utente 
- As visitas são suspensas no Coorte Positivo e avisa-se familiares/pessoas 

de referências 
 
 8.2 Caso existam mais de 4 casos positivos simultaneamente, ativa-se a zona de 
isolamento alargada - todo o Rés do Chão fica afeto a COORTE Positivo - dispõe de mais 
5, com 10 camas. E, os utentes negativos (em que apenas ficam 7 utentes nesta ala e 1 
por quarto) serão transferidos para outra Unidade e/ou Equipamento de Retaguarda 
Santa Casa. Caso o surto se alastre ativa-se o Pavilhão de Retaguarda. 
 
 
8.3 Após a avaliação de risco pela Autoridade de Saúde, articulada em reunião com a 
Diretora Técnica da Instituição, a Câmara Municipal e a Segurança Social Distrital, caso 
se verifique a impossibilidade de distanciamento de 1 a 2 metros entre 
utentes/residentes e/ou menos de 1m a 1,5 m, entre camas no mesmo quarto, é 
ponderada a hipótese de deslocar os utentes para outras instalações (negativa 
retaguarda - rua da Cruz vermelha - edificado da Sta. Casa/positivos Pavilhão de 
Retaguarda) 
 
8.4 - O circuito dos resíduos contaminados faz-se dentro do espaço sujo (antecâmara,) 
é fechado e lacrado de acordo com normas da AMBImed, transita da porta exterior para 
o acesso portão preto da ERPI e é acondicionado junto dos contentores lacrados até que 
seja recolhido pela empresa certificada. 
 
9 - Procedimentos para Operacionalização das admissões e reentradas 
 
Admissão de novos residentes/utentes em ERPI 
 
 a. A reunião de acolhimento deve ser realizada com o menor número possível de 
pessoas, mantendo a utilização de máscara e o cumprimento do distanciamento físico, 
e deve decorrer pelo tempo estritamente necessário e, de preferência, num espaço 
arejado. 
 b. Deve ser realizada uma consulta médica, à data da admissão, pelos médicos de apoio 
à instituição ou pelo médico assistente, para verificação da existência de sinais ou 
sintomas sugestivos de COVID-19. 
 c. Deve ser apresentado um teste laboratorial molecular (TAAN) para SARS-CoV-2 
negativo, nos termos da Norma n.º 019/2020 da DGS, para os residentes/utentes que 
não tenham história de infeção por SARS-CoV-2 nos últimos 180 dias, nos termos da 
Norma n.º 004/2020 da DGS.  
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9.1. Em situações em que o teste laboratorial não possa ser realizado antes da admissão 
na instituição, o novo residente/utente, sem esquema vacinal completo contra a COVID-
19 e sem história de infeção por SARS-CoV-2 nos últimos 180 dias, nos termos da Norma 
n.º 004/2020 da DGS, deve ficar em isolamento profilático e realizar o teste com a maior 
brevidade possível, sendo o seu encaminhamento realizado em função da situação 
clínica e do resultado do teste laboratorial.  
9.2. Se o resultado do teste laboratorial for negativo, o novo residente sem esquema 
vacinal completo e sem história de infeção por SARS-CoV-2 nos últimos 180 dias, nos 
termos da Norma n.º 004/2020 da DGS deve permanecer em isolamento profilático 
durante 14 dias (a contar desde a data de admissão), com vigilância de sinais e sintomas 
sugestivos de COVID19, ou, em alternativa, o fim do isolamento profilático pode ser 
estabelecido após a obtenção de um resultado negativo num teste laboratorial TAAN 
para SARS-CoV-2, realizado ao 10.º dia após a data da admissão. Posteriormente é 
altamente recomendado que seja vacinado ou completado o esquema vacinal contra a 
COVID-19, se aplicável, nos termos da Norma 002/2021 da DGS.  
9.3. Para efeito dos pontos anteriores, deve ser definido um espaço para os residentes 
recentemente admitidos na instituição.  
9.4. Se o resultado do teste laboratorial for positivo, deverão seguir os procedimentos 
descritos na seção “Procedimentos para caso confirmado na instituição” da presente 
Orientação. 
 9.5. No momento da admissão, os residentes/utentes que nos últimos 180 dias 
cumpriram os critérios de fim de isolamento nos termos da Norma n.º 004/2020 da DGS: 
 a. Não necessitam de apresentar um resultado de teste negativo para SARS-CoV-2, pelo 
que não deve ser realizado novo teste laboratorial; 
 b. Ficam dispensados do período de isolamento profilático, conforme previsto na 
presente Orientação. 
 9.6. No momento da admissão, os residentes/utentes com esquema vacinal contra a 
COVID-19 completo, nos termos da Norma n.º 002/2021 da DGS: 
 a. Devem apresentar um resultado de teste negativo para SARS-CoV-2, nos termos da 
Norma n.º 019/2020 da DGS;  
b. Ficam dispensados do período de isolamento profilático, conforme previsto na 
presente Orientação. 
 

 
10 - Visitas aos Utentes da ERPI  

. Aplica-se o Plano de Operacionalização de Visitas em ERPI, de acordo com as respetivas 

atualizações às Normas e Orientações da DGS.  

. A Orientação 009/2020, de 11 de março, atualizada a 02/11/2021: COVID-19: Procedimentos 

para Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) foi revogada a informação 011/2020 da DGS. 

. Devem ser facilitadas as visitas às pessoas residentes, incluindo às pessoas acamadas 

que permanecem nos respetivos quartos, mantendo a segurança dos 

residentes/utentes e dos visitantes. 
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 . A promoção das visitas presenciais aos residentes/utentes deve decorrer sem prejuízo 

de se continuarem a garantir os meios para que os residentes/utentes possam 

comunicar com os familiares e amigos através de meios telemáticos, como 

videochamada ou telefone, entre outros. 

 . São permitidas visitas aos utentes mediante apresentação de Certificado Digital COVID 

da UE emitido nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho, ou, em 

alternativa, a apresentação de um resultado negativo num teste para SARS-CoV-2 

realizado de acordo com o disposto na alínea a) do ponto n.º 28 da Norma n.º 019/2020 

da DGS. 

. Cada instituição deve comunicar aos familiares e outros visitantes as situações em que 

decorrem as visitas garantindo o acesso e a utilização adequada dos espaços, a respetiva 

higienização e ventilação. 

. A instituição deve disponibilizar, nos pontos de entrada dos visitantes, materiais 

informativos sobre a correta utilização das máscaras, higienização das mãos e conduta 

adequada ao período de visitas (material disponível em: https://covid19.min-

saude.pt/materiais-dedivulgacao/). 

. A instituição deve disponibilizar aos visitantes produtos para higienização das mãos, 

antes, no decorrer e após o período de visitas. 

. As pessoas com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 ou com contacto com um 

caso suspeito ou confirmado de COVID-19 nos últimos 14 dias, não devem realizar 

visitas.  

. Os visitantes devem manter o cumprimento de todas as medidas de distanciamento 

físico, etiqueta respiratória, higienização das mãos e utilização adequada de máscara 

cirúrgica. Os visitantes devem evitar circular pela instituição.  

. Os visitantes que venham a testar positivo a COVID-19 devem informar a autoridade 

de saúde local, caso tenham visitado a instituição até 48 horas antes do início dos 

sintomas ou da data da colheita. 

. Norma 19/2020, de 26/12/2021, atualizada a 01/12/2021 – Estratégia Nacional de 

testes para SARS-Cov-2 

Atualmente, os visitantes das ERPI, independentemente do estado vacinal, devem 

realizar testes de rastreio da infeção por SARS-CoV-2: 

 . Teste rápido de antigénio (TRAg), realizado 48h antes do início da visita; 

. Teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste (colheita nasal), nos termos da 

Circular Informativa Conjunta 011/DGS/INFARMED/INSA/100.20.200;  

. Teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), tais como RT-PCR, RT-PCR em tempo 

real ou teste molecular rápido, até 72h antes da visita.  

https://covid19.min-saude.pt/materiais-dedivulgacao/
https://covid19.min-saude.pt/materiais-dedivulgacao/
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 Os resultados positivos nos TRAg, incluindo em modalidade de autoteste, devem ser 

confirmados por TAAN, realizado no prazo de 24h, de forma a garantir a implementação 

de medidas de Saúde Pública adequadas e proporcionais, assumindo-se o resultado 

obtido no TAAN como válido. 

 
11 – Deslocações ao exterior dos residentes  
 
. Se um residente for enviado para um hospital em situação de doença 
aguda/emergente, deve ir, preferencialmente, acompanhado por um profissional de 
saúde da instituição, que fornecerá todas as informações relevantes para a continuidade 
de cuidados.  
. Quando um residente sai da instituição por um período inferior a 24 horas, não é 
necessária a realização de teste laboratorial para SARS-CoV-2, nem de isolamento 
profilático aquando do regresso à instituição. Nessa situação, a instituição deve garantir 
o distanciamento físico adequado entre os residentes e ainda, as regras de higienização. 
. Nas deslocações ao exterior por um período superior a 24 horas: 
 
 a. Estão dispensados do isolamento profilático e da realização de teste laboratorial 
molecular para SARS-CoV-2 de admissão, os residentes que foram dados como 
recuperados da infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 nos últimos 180 dias, nos termos da 
Norma n.º 004/2020 da DGS.  
 
b. Estão dispensados do isolamento profilático, os residentes que tenham um esquema 
vacinal completo contra a COVID-19 há mais de 14 dias, nos termos da Norma n.º 
002/2021, devendo apresentar um resultado negativo no teste laboratorial para 
SARSCoV-2 no dia do regresso ou realizar o mais precocemente possível o teste na 
instituição. A data da realização do teste laboratorial pode fazer-se coincidir, quando 
aplicável, com a data do rastreio em curso na instituição, nos termos da Norma n.º 
019/2020 da DGS 

 

12 - CONCLUSÃO 

 

A consulta da Norma 006/2020 de 26 de fevereiro 2020 é fundamental, assim como 
outras normas que possam ser emanadas pela DGS.  

A informação disponibilizada deverá estar sujeita a atualização constante via site da DGS 
ou outras formas de comunicação oficiais. 

Será necessária a estreita articulação entre os serviços clínicos e de segurança das 
empresas e entidades locais de Saúde, ACEs e Saúde Pública. 

A divulgação de informação rigorosa e precisa, a vigilância de perto dos casos suspeitos 
e a correta identificação dos casos de infeção real, permitirão, por certo, o controlo 
desta nova ameaça. 
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A implementação deste plano visa acautelar e minimizar o impacto da epidemiologia na 
situação clínica dos doentes e equipas. 
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ANEXO II – Registo individual em caso de isolamento profilático 

Nome  

Data de Nascimento    

Entidade empregadora  Categoria profissional  

Posto de trabalho  Atividade profissional  

Distrito  Localidade  Freguesia  

 

D

i

a 

1 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C 

(Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C 

(Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação 

como Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, 

registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D

i

a 

2 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C 

(Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C 

(Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação 

como Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, 

registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D

i

a 

3 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C 

(Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C 

(Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação 

como Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, 

registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D

i

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C 

(Hora: __h__)  

Fez a toma de alguma medicação 

como Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, 

registe. 
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a 

… 

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C 

(Hora: __h__) 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D

i

a 

1

4 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C 

(Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C 

(Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação 

como Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, 

registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA SAÚDE SAZONAL – MÓDULO INVERNO  

 

1. INTRODUÇÃO 

No Outono/Inverno ocorrem com frequência temperaturas baixas e há um aumento 

da incidência das infeções respiratórias na população, maioritariamente devidas à 

epidemia sazonal da gripe. No entanto, outros agentes virais e bacterianos ocorrem 

em simultâneo com a gripe. (DGS,2019). 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) promove a implementação, desde 2004, de Planos 

de Contingência com o objetivo de minimizar os potenciais efeitos do frio extremo 

na saúde da população. O Plano de Contingência Saúde Sazonal está enquadrado 

por normativos legais, reforçando a importância e a necessidade dos serviços e 

estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) implementarem Planos de 

Contingência Saúde Sazonal. 

A elaboração do Plano de Contingência Específico – Módulo Inverno 2020/2021 da 

ERPI- Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, tem como documento 

orientador o Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo Inverno, elaborado pela 

DGS. 

Este plano apresenta orientações estratégicas que permitem preparar e adequar a 

resposta da ERPI perante a perspetiva de ocorrerem condições meteorológicas 

adversas de frio extremo ou um aumento da incidência de infeções respiratórias. 

Desta forma, a disponibilidade de informação em tempo útil sobre as previsões 

meteorológicas e a evolução da síndrome gripal, é extremamente importante para 

uma adequada e atempada intervenção, de forma a prevenir um agravamento das 

consequências daí resultantes. 

O Plano de Contingência Saúde Sazonal-Módulo Inverno 2020/2021 da ERPI será 

aplicado entre 1 de outubro de 2020 e 30 de abril de 2021. 

 

2. ENQUADRAMENTO 

Praticamente em todas as regiões da Europa observa-se um padrão sazonal de 

mortalidade no qual os meses de Inverno registam os valores mais elevados. Estima-

se que na Europa exista um excesso de 250 mil óbitos, todos os anos,  
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durante o Inverno, 70% dos quais associados a doenças cardíacas e 15% a doenças 

respiratórias (Vasconcelos, J. et al., 2010). 

Portugal situa-se entre os países da Europa com valores mais elevados de excesso 

de mortalidade no Inverno (Healy, J., 2003). 

Embora exista uma variabilidade do número de óbitos ocorridos em Invernos de 

diferentes anos, verifica-se um pico de mortalidade durante o mês de janeiro 

(Marques, J., 2007). 

Em situações de frio intenso são produzidas alterações no organismo que facilitam 

o aparecimento de doenças como a gripe, a pneumonia, a bronquite e o 

agravamento das doenças crónicas, nomeadamente, das cardíacas e das 

respiratórias. Alterações no comportamento social na época invernal, propiciando 

aglomerações em locais fechados, contribuem ainda para a difusão de determinadas 

doenças infeciosas. 

A duração e magnitude do período de frio intenso são fatores que contribuem para 

o impacto verificado na saúde. São ainda relevantes as características térmicas e de 

isolamento dos edifícios assim como os comportamentos individuais e coletivos de 

autoproteção. 

Entre os grupos mais vulneráveis ao frio incluem-se as crianças e os idosos. As 

crianças devido a perda de calor corporal mais rápida que nos adultos e porque têm 

mais dificuldade em produzir calor suficiente para compensar as perdas e os idosos 

pois produzem menos calor sendo que, à medida que a idade avança, o metabolismo 

do corpo humano tende a ser mais lento e os indivíduos tendem a reduzir a sua 

atividade física. A resposta fisiológica de adaptação ao frio por parte dos idosos pode 

ser menor pela existência de determinadas doenças crónicas e pelo facto de 

eventualmente tomarem medicação que pode afetar a circulação sanguínea. 

Estes dois grupos são ainda particularmente vulneráveis ao frio porque podem não 

ter perceção das alterações de temperatura verificadas.  

 

 

http://www.dgsaude.min-saude.pt/gripe2008/gripe.html
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Na ERPI da FMIVPS, dada a faixa etária dos utentes internados em Lar, a nossa 

preocupação recai principalmente sobre os mesmos, a idade é bastante avançada e 

na maioria dos casos com múltiplas patologias associadas. 

 

São também mais vulneráveis ao frio as pessoas que: 

➢ Têm doenças crónicas, em especial cardiovasculares, respiratórias, 

reumáticas, diabetes e da tiróide; 

➢ Têm doenças neurológicas ou transtornos psíquicos; 

➢ Têm problemas de alcoolismo; 

➢ Tomam medicamentos como psicotrópicos ou anti-inflamatórios; 

➢ Têm mobilidade reduzida; 

➢ Têm dificuldades na realização das atividades da vida diária; 

➢ Estão mais isoladas; 

➢ Vivem em habitações degradadas e sem condições de isolamento térmico; 

➢ Estão em situação de exclusão social. 

 

3. FINALIDADE 

Este plano tem como finalidade prevenir e minimizar os efeitos negativos do frio 

extremo e das infeções respiratórias, nomeadamente da gripe na ERPI - FMIVPS, 

incidindo em utentes, profissionais e visitantes através da: 

➢ Promoção da implementação e avaliação do Plano de contingência- Módulo 

Inverno na ERPI- FMIVPS; 

➢ Promoção do cumprimento das orientações da DGS sobre vacinação contra 

a gripe sazonal a todos os utentes e profissionais, e outras infeções 

respiratórias; 

➢ Sensibilização dos profissionais de saúde e a população em geral, em especial 

os grupos vulneráveis, para o efeito do frio extremo e infeções respiratórias 

na saúde; 
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4. EIXOS E MEDIDAS DOS PLANOS 

O plano é constituído pelos seguintes eixos: 

- Informação 

- Prevenção, contenção e controlo 

- Comunicação 

 

4.1. Informação 

4.1.1. Fontes de informação 

A avaliação do risco dos efeitos negativos do frio e das infeções respiratórias, é 

baseada nos dados obtidos através das seguintes fontes de informação: 

➢ Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): Temperaturas diárias 

observadas e previstas, avisos meteorológicos para temperaturas mínimas; 

➢ Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P (INSA): Vigilância clínica 

e laboratorial da gripe, Vigilância Diária da Mortalidade (VDM); 

➢ Agência Portuguesa do Ambiente (APA): Qualidade do ar; 

➢ Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC): Ocorrências relevantes; 

➢ Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM): número de 

acionamentos; 

➢ Centro de contato SNS 24 (SNS 24): número de chamadas alvo de triagem e 

encaminhamento. 

➢ Direção-Geral da Saúde: Procura dos serviços de saúde (SIM@SNS); 

Vigilância de Mortalidade (eVM/SICO) 

 

4.1.2. Identificação, avaliação e comunicação de risco 

A informação meteorológica (IPMA) e de saúde (SPMS/ACSS/INSA/INEM/ARS) 

sustentam a avaliação do risco e as respetivas medidas de mitigação dos efeitos 

negativos do frio extremo e das infeções respiratórias, nomeadamente da gripe na 

saúde da população. A avaliação de risco para efeitos de aviso interno e/ou para 

população, em cada ARS, é efetuada pelos Departamentos de Saúde Pública (DSP)  
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e/ou Unidades de Saúde Pública (USP). As ARS utilizam os indicadores que 

consideram pertinentes para monitorizar a situação, de acordo com a metodologia 

acordada a nível regional. 

A informação relacionada com o Inverno integra, entre outros, os seguintes 

parâmetros: 

➢ Temperaturas máximas e mínimas observadas e previstas; 

➢ Avisos meteorológicos para temperaturas mínimas; 

➢ Estimativas de incidência de síndrome gripal; 

➢ Identificação dos vírus circulantes; 

➢ Número de vacinas contra a gripe administradas no SNS; 

➢ Procura e resposta dos serviços de saúde; 

➢ Evolução diária da mortalidade; 

➢ “Captura” da informação através de fontes informais - epidemic intelligence; 

➢ Acesso a plataformas internacionais de alerta; 

➢ Acompanhamento da atividade gripal no hemisfério norte. 

 

4.2. Prevenção, contenção e controlo 

Consoante a avaliação de risco, os DSP e as USP promovem a implementação das 

medidas consideradas adequadas em articulação com os parceiros de acordo com 

os Planos de contingência específicos elaborados. A DGS deve ser informada, sempre 

que a avaliação de risco justifique a recomendação e a adoção de medidas 

excecionais (saudesazonal@dgs.min-saude.pt). 

 

4.3. Comunicação 

A DGS e as ARS devem garantir que existem os adequados circuitos de comunicação 

entre os serviços, para efetiva divulgação de informação, comunicação do risco e 

medidas a adotar. 

 

 

mailto:saudesazonal@dgs.min-saude.pt
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Para a comunicação com os profissionais e com a população devem ser privilegiados 

todos os meios disponíveis, nomeadamente: 

➢ Páginas institucionais (DGS, Portal do SNS, ARS e outras instituições de 

saúde) 

➢ Centro de contato SNS 24 (808 24 24 24) 

➢ Comunicação Social  

➢ Redes sociais e outros suportes de comunicação 

A comunicação com a população deve incluir recomendações sobre: 

➢ Centro de contato SNS 24 (808 24 24 24) para promover a sua utilização como 

primeiro ponto de contacto com o sistema de saúde, realçando: 

• Acessibilidade e rapidez de contacto com um serviço de saúde 

• Aconselhamento e eventual encaminhamento para o serviço de 

saúde mais adequado 

• Minimização da transmissão de infeções para o próprio e para outros 

• Atendimento prioritário nas instituições hospitalares integradas no 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), no atendimento dos utentes que 

sejam referenciados através do SNS 24, dentro do mesmo grau de 

prioridade. 

• Potenciais efeitos do frio extremo na saúde da população (incluindo 

a descompensação de doenças crónicas como a diabetes e a doença 

cardiovascular) e de outros acontecimentos (designadamente, 

infeções respiratórias, intoxicações por monóxido de carbono, 

acidentes) 

• Situação epidemiológica da gripe e de outras infeções respiratórias 

em Portugal e no Mundo 

➢ Medidas para evitar os efeitos diretos e indiretos do frio e das infeções 

respiratórias, nomeadamente, sobre medidas de proteção individual: 

• Promover a vacinação contra a gripe (Orientação anual da DGS) 

• Informação sobre a evolução da campanha vacinal contra a gripe 

• Higiene das mãos 
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• Etiqueta respiratória 

• Vestuário e alimentação adequados 

➢ Campanhas de comunicação nacionais (contextualização pela DGS): 

• Promoção da vacinação contra a gripe 

• Medidas de proteção individual 

• Cuidados em viagem 

 

5. IMPLEMENTAÇÃO 

Sendo que nos é impossível controlar os fatores internos, como a idade dos utentes 

internados assim como as patologias diagnosticadas, o nosso objetivo recai sobre o 

controlo do ambiente envolvente de forma a conseguir prevenir as complicações 

que daí possam resultar. 

A implementação do Plano visa a adoção de várias medidas que nos diferentes 

aspetos nos permitam evitar essas mesmas complicações. 

Durante a implementação deste plano a ERPI-FMIVPS deve identificar previamente 

e gerir as necessidades estruturais, de recursos humanos e equipamentos. Estas 

necessidades visam os diferentes aspetos: 

➢ Garantir a existência de salas climatizadas mantendo o bom funcionamento 

destes mesmos equipamentos; 

➢ Identificar as pessoas mais vulneráveis tendo em conta, a idade e 

comorbilidades; 

➢ Garantir a adequação de cuidados. 

Todos os profissionais de saúde e população, em especial grupos de risco, devem 

estar devidamente informados sobre medidas preventivas para evitar o efeito do 

frio extremo na saúde. Assim, estas informações focam-se nos diferentes pontos: 

➢ Aconselhar os doentes com infeções respiratórias, nomeadamente com 

síndrome gripal, a adotar medidas de “distanciamento social” 

➢ Disponibilizar máscaras a doentes com sintomatologia respiratória 

➢ Distribuir informação (cartazes, folhetos, outra) na ERPI sobre prevenção dos 

efeitos do frio extremo e das infeções respiratórias, nomeadamente da gripe 
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➢ Recomendar a vacinação contra a gripe de acordo com a Orientação anual 

da DGS 

➢ Informar sobre vestuário e alimentação adequados 

➢ Informar os utentes sobre adequação da terapêutica crónica 

➢ Comunicar, sempre que se justifique, os avisos e comunicados de alerta 

enviados pela DGS e IPMA, aos profissionais, utentes e visitantes da ERPI 

Mesmo seguindo todas as medidas preventivas e informando todos os profissionais, 

utentes e visitantes da ERPI, devemos ter em conta a possibilidade de haver uma 

incidência dos efeitos do frio extremo e das infeções respiratórias, nomeadamente da 

gripe, e nesse caso, devemos ter a capacidade de: 

➢ Adequar a capacidade instalada; 

➢ Reforçar as medidas de controlo de infeção; 

➢ Proceder ao diagnóstico laboratorial, quando aplicável; 

➢ Verificar os stocks de medicamentos; 

➢ Prever a necessidade de expansão da área de internamento; 

➢ Promover a climatização dos espaços de internamento; 

➢ Garantir a adequação dos cuidados. 

 

6. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

A monitorização e avaliação do plano leva-nos a perceber de que forma as medidas 

adotadas nos estão a permitir atingir os objetivos propostos, através da utilização de 

indicadores específicos.  

6.1. Indicadores 

INDICADOR FORMA DE AVALIAÇÃO 

Vacinação dos utentes internados (avaliação 

no período de vacinação preconizado pela 

DGS) 

Nº de utentes vacinados/nº de 

utentes assistidos 

Vacinação dos profissionais de saúde 

(avaliação no período de vacinação 

preconizado pela DGS) 

Nº de profissionais vacinados/nº de 

profissionais da UCCI 
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Monitorizar, nos espaços de permanência dos 

utentes, no mínimo uma vez por turno 

(M/T/N) ou sempre que se justificar, as 

condições de climatização das unidades 

Registo sistemático da temperatura 

dos espaços de permanência dos 

utentes 

Realizar ações de formação e informação aos 

profissionais de saúde 

Nº de ações realizadas 

 

Durante a implementação do plano será feita a monitorização através da recolha 

sistemática destes indicadores e no final do período de implementação será feita uma 

avaliação através da análise dos mesmos. 
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Endereços de Internet 

consultados: 

 
 

o Direcção-Geral da Saúde – www.dgs.pt 

o Instituto do Mar e da Atmosfera – www.ipma.pt 

o Autoridade Nacional de Proteção Civil – www.proteccaocivil.pt 

 

http://www.dgs.pt/
http://www.ipma.pt/
http://www.proteccaocivil.pt/





















