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INTRODUÇÃO 
O documento que se segue tem como finalidade definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os efeitos 

de uma possível contaminação da população da Associação para o Desenvolvimento e Ação Social de 

Malpartida com o novo Coronavírus. 

O presente documento apresenta duas partes: 

1ª Parte: comtempla as ações e procedimentos destinados á prevenção da infeção por COVID-19 dos 

trabalhadores; 

2ª Parte: comtempla as ações e procedimentos destinadas a prevenir a infeção por COVID-19 nos utentes 

residentes da instituição.  

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/utente com sintomas desta infeção, devem seguir 

a informação disponibilizada nas orientações da DGS, nomeadamente a Norma 006/2020 de 26/02/2020 e 

Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de outubro.  

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

epidemiológico da doença. 

 

DEFINIÇÃO DE 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. 
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1 DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 
 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Todas as pessoas que 

desenvolvam quadro 

respiratório agudo de 

tosse (persistente ou 

agravamento de tosse 

habitual), ou febre 

(temperatura ≥ 38.0ºC), 

ou dispneia / dificuldade 

respiratória, são 

considerados casos 

suspeitos de COVID-19 

(Norma 004/2020 da 

DGS). 

 

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 

 

 

2  TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 
O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento à data sobre os 

casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão de pessoa a pessoa foi 

confirmada e julga-se que ocorra durante uma exposição próxima a uma pessoa com COVID-19, através da 

disseminação de gotículas respiratórias produzidas, quando 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 contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, o contacto com boca, nariz ou olhos, pode 

conduzir igualmente à transmissão da infeção. O SARS-CoV-2 pode transmitir-se por: 

• Gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

• Contacto direto com secreções respiratórias infeciosas, com fezes ou com superfícies contaminadas por 

estas; 

• Via aérea (partículas inferiores a 5 micra), aquando de procedimentos geradores de aerossóis. 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA – PARTE I 
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1- Medidas gerais a implementar 
Face ao perigo de contágio do novo coronavírus (COVID-19) e ao facto dos utentes da instituição serem 

grupos de risco, perante um problema de saúde pública e seguindo as orientações da DGS, apresenta-se as 

medidas de contingência a aplicar consoante o grau de gravidade e risco verificado na comunidade.  

Desta forma, segundo as orientações da DGS, o presente plano tem em conta e procura responder a três 

que a Norma 006/2020 define como basilares: 

 

1. Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores e\ou utentes por covid-19 pode causar na 

instituição? 

2. O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por covid-19 de trabalhador e\ou 

utente? 

3. O que fazer numa situação em que existe um ou vários trabalhadores e\ou utentes suspeitos de 

infeção por Covid-19?   

 

Em termos de efeitos, considera-se o risco de saúde pública face ao público institucional serem 

maioritariamente idoso com outras patologias, a infeção e as consequências clínicas são mais 

preponderantes. 

A par do risco adicional, acresce o risco de absentismo elevado, o que pode provocar constrangimentos nos 

cuidados pessoais prestados institucionalmente, sendo que há setores que podem encerrar, se necessário, 

e outros que dada, a sua natureza, têm que funcionar em permanência 24h\dia. 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 também quais os recursos humanos destacados para 

o normal funcionamento desses serviços, 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 

Cozinha; 

Lavandaria; 

Farmácia; 

S. Gerais (limpeza); 

Serviços Administrativos (Redução a 50%) 

Animação Sociocultural (Redução a 50%) 

2- COORDENAÇÃO DO PLANO E EQUIPA OPERATIVA 

Coordenadores do Plano 

Srª Presidente Rosa Tiago 

Drª Paula Florência 

Drª Andreia Oliveira 
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Enfª Cátia Monteiro 

Equipa de Saúde 
Enfª Cátia Monteiro 

UCSP de Almeida 

 

2.1- Equipa Operativa 
- Afetação de trabalhadores e previsão de equipas de substituição – 

Serviços/ Atividades Trabalhadores em serviço 
Trabalhadores a garantirem a 

substituição 

Enfermagem  
 2 vezes por semana de acordo com a 

necessidade do serviço 

Enfermeiros da UCSP de Almeida em 

articulação com a Enfª da instituição, por 

acordo mútuo e aprovação da instituição.    

Médico  
Médicos de Família dos utentes inscritos na 

UCSP de Almeida 
  

Auxiliares Acão Direta 

Trabalhadores Auxiliares de Serviços Gerias 

2 no turno manhã (mínimo) 

2 no turno da tarde (minimo) 

1 no turno noite (mínimo)  

 

Restantes da equipa 

 

Apoio Municipal através da Bolsa de 

Voluntário criado para o efeito. 

Serviços Técnicos 
Técnicas Superior de Educação Social 

Técnica Superior de Serviço Social 

 

 

Técnicas Superior de Educação Social 

Técnica Superior de Serviço Social 

(1 mínimo) 

 

 

 

Poderá existir necessidade de os trabalhadores realizarem horas suplementares de trabalho ou horários 

atípicos (por exemplo aumento do tempo normal de trabalho), assim como a necessidade de contratação 

de novos profissionais, ou os trabalhadores dentro da instituição realizarem tarefas que inicialmente não lhe 

incumbiam.  

 

2.2 – DEFINIÇÃO DE CADEIA DE “COMANDO E CONTROLO”  
Os Coordenadores do plano são responsáveis pela implementação e coordenação do Plano e devem:  

 Ativar o Plano; 

 Coordenar a atuação global; 

 Garantir a normalidade, na medida do possível, das atividades institucionais, prevendo substituição 

de funcionários, caso seja necessário; 

 Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação; 

 Implementar as medidas aconselhadas; 
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 Identificar e registar tarefas prioritárias e colaboradores relevantes;  

 Gerir o processo de comunicação interno e externo; 

 Cumprir e fazer cumprir as disposições, normas e orientações do Plano. 

A equipa de Saúde deve: 

 Monitorizar o cumprimento do Plano; 

 Contactar os familiares, no caso de suspeita de utentes com COVID-19; 

 Manter o contacto com o elemento de apoio da UCSP de Almeida; 

 Organizar e implementar ações de formação aos funcionários; 

Os responsáveis da instituição devem: 

 Identificar as atividades prioritárias e organizar o serviço em conformidade; 

 Monitorizar as faltas ao serviço dos funcionários e manter o coordenador de equipa operativa 

informado do número de faltas por Covid.19; 

 Assegurar-se que todos os funcionários cumprem as medidas de higiene definidas no Plano; 

 Manter os Stocks dos produtos de higiene em quantidade suficiente para fazer face às novas 

exigências e manter informado o coordenador pela gestão de serviços e materiais das necessidades 

dos setores.  

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. 

Assim: 

Grupos de trabalhadores com potencial de risco associado 

Enfermeira 

Técnicas de Ação Social 

Assistentes Operacionais (Auxiliares) 

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.  

 

Assim: 

Atividades que podem recorrer a formas alternativas de trabalho 
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Teletrabalho para as áreas administrativas e técnicas  

Reuniões por videoconferência  

 

3- IMPLEMENTAÇÃO E MEDIDAS ADOTADAS 

3.1 -Reforço das medidas preventivas e boas práticas 
Não obstante devem ser sempre salvaguardadas e implementadas as boas práticas correntes em vigor 

nomeadamente as inerentes à higienização dos espaços, à lavagem das mãos, fricção com solução 

antissética das mãos, uso de máscara, etiqueta respiratória e\ou outras orientações de saúde.  

O reforço destas medidas preventivas tem como objetivo de saúde pública o bloqueio da cadeia de 

transmissão, de forma a evitar ou pelo menos atrasar a disseminação da doença. 

Reforço das medidas correntes de higiene e desinfeção, nomeadamente com:  

 Disponibilização alargada de solução desinfetante (antissética das mãos), nos pontos de acesso à 

instituição; corredores; salas de atividades; gabinetes; refeitório; vestiários;  

 Reforço das orientações para a lavagem regular das mãos; 

 Reforço da desinfeção de pontos de grande contacto (maçanetas e puxadores das portas; 

corrimões, interruptores, manípulos de controle das camas articuladas, teclados, balcões de 

atendimento) – no mínimo 2 a 3 vezes ao dia, com detergente seguido de desinfetante. 

 Uso de máscara obrigatório em profissionais e pessoal externo ao serviço; 

 Reforço do uso de luvas apropriadas em tarefas críticas.  

 Desinfeção das mãos antes da entrada na instituição e\ou contacto com utentes, bem como saída 

da instituição. 

 Reforço da necessidade dos cuidados de higiene pessoal, nomeadamente, o banho no fim do 

turno. 

 Reforço da necessidade cuidados com o fardamento, incluindo o não uso de adornos, uso de 

fardamento completo aquando a entrada na instituição, uso de cabelo apanhado, unhas curtas e 

colocação diária de fardamento para higienização. 

 No procedimento de conduta pessoal, nomeadamente no cumprimento pessoal restringir o 

contacto evitando o beijo e o aperto de mão, manter uma distância pessoal\social de 2 metros 
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com pessoas externas, bem como manter o mesmo distanciamento entre profissionais 

nomeadamente nas horas de refeição.  

3.2- Informação E Capacitação  
 

Distribuir cartazes e folhetos informativos pela instituição; 

Colar junto a todos os lavatórios e desinfetante cartazes com a demonstração da técnica de higienização\ 

desinfeção das mãos; 

Prestar informações e esclarecimentos aos utentes\profissionais \ familiares, abordando os seguintes 

conteúdos: 

 Características do vírus, modo de transmissão e medidas para a sua minimização: 

 Etiqueta respiratória (relevância da utilização de um lenço de papel ao tossir e da sua 

colocação no caixote do lixo e da utilização do antebraço para cobrir a boca ao tossir e 

espirrar, na ausência de lenço de papel); 

 Lavagem das mãos (importância da frequência e técnica de lavagem); 

 Arejamento das divisões (sua importância, como e quando fazer); 

 Partilha do material (considerar o material partilhado como um modo de transmissão  

e consequentemente desencorajar a partilha). 

 Apresentação do plano de contingência da Instituição: neste ponto serão, ainda, 

descritos os fluxogramas de atuação perante um eventual caso de suspeito de sujeito 

infetado. 

  

 

 
 

 

3.3- Medidas de Restrição e Isolamento Social  
 

 Serão suspensas as reuniões da Direção presenciais com mais de 5 elementos, privilegiando-se 

sempre a videoconferência.  
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 Nesta fase de mitigação, todos os profissionais no interior de ambiente da instituição devem usar 

máscara cirúrgica:   

 A máscara colocada aquando da entrada na instituição poderá ser mantida durante 4 a 6 

horas e nessa altura substituída, e substituir sempre que estiver húmida; 

 Todos os profissionais devem manter o distanciamento de pelo menos 1 a 2 metros sempre que for 

possível. 

 A utilização do refeitório pelos profissionais segue as seguintes normas: 

- Apenas é permitida a partilha de mesa na hora da refeição por duas pessoas em simultâneo por 

mesa pequena, e quatro nas mesas maiores, mantendo sempre o distanciamento. 

- Não é permitido o uso de toalhas de mesa do refeitório, para uma desinfeção mais eficaz. 

- Devem permanecer no refeitório o tempo estritamente necessário, de forma a evitar aglomerados; 

- A mascara só deve ser retirada no momento da refeição; 

- Enquanto aguardam pela refeição, devem manter de máscara e com distanciamento de pelo 1 

metro.  

 Todos os profissionais antes de iniciarem a sua atividade laborar devem preencher o formulário de 

auto monotorização segundo as indicações que constam no ANEXO II. 

 Todos os profissionais após o período de férias gozadas fora da residência habitual, devem 

apresentar-se ao serviço com teste COVID-19 Negativo. 

 

3.4 – Fornecedores E Receção de mercadorias  
As encomendas aos fornecedores devem ser realizadas via telefone ou email. 

 As mercadorias rececionadas devem ser desinfetadas antes da sua acomodação nos arrumos;   

3.5 – Pessoal da Manutenção 
Todos os profissionais internos ou externos inerentes a serviços de manutenção devem entrar pela porta 

principal, desinfetarem o calçado no tapete com solução antissética.  

 Devem utilizar máscara cirúrgica durante todo o tempo de permanência dentro das instalações da 

unidade; 

 Proceder à lavagem e desinfeção das mãos à entrada e saída da instituição; 
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3.6 – Pessoal Externo  
Limita-se o acesso de pessoal externo.  

o Acesso proibido, salvo exceções previamente agendadas respeitando os circuitos definidos e 

mantendo os procedimentos de acesso à entrada.   

 

3.7- Preparação para fazer face a um possível caso de infeção de um trabalhador 
 

A colocação de um trabalhador numa área de isolamento visa impedir que outros trabalhadores 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 dos EPI usados na intervenção, toalhetes de papel, máscaras, luvas descartáveis 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 que permite a saída para o exterior, de modo a 

evitar contactos com os restantes trabalhadores.  

 

 

 

 

 

 

 

4- Áreas de isolamento e os circuitos até à mesma para Trabalhadores 
 

 

  

 

Sala de Enfermagem com WC para isolamento de trabalhadores, com saída próxima para 

o exterior. 
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ISOLAMENTO 

TRABALHADORES 
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5- Implementação de procedimentos internos específicos  
 

O empregador e os restantes trabalhadores, ao longo de todo o vírus devem cumprir rigorosamente:   

1. Uso de máscara obrigatório dentro das instalações, quer por profissionais quer por pessoal 

externo; 

2. 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; 

3. Utilizar uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma em locais 

estratégicos, onde se verifica maior afluência de pessoas;  

4. Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde 

seja possível a higienização das mãos; 

5. O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos revestimentos, aos 

equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas 

(ex. corrimãos, maçanetas de portas). A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser 

realizada com detergente desengordurante, seguido de desinfetante 3 vezes por dia – é 

fundamental a sensibilização e a formação das pessoas envolvidas nas tarefas de limpeza e 

higienização; 

6. Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. 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); 

7. Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes 

de colocar e após remover a máscara); 

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

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

os postos de trabalho partilhados); 
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No caso de serem encaminhados para isolamento profilático os casos suspeitos (tendo em conta os 

critérios epidemiológicos supracitados), deve ser assegurada a entrega de uma Ficha de Registo 

Individual de Sintomas, aos casos registados (ANEXO III).  

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. 

 

6- Definição de procedimentos de comunicação e responsabilidades 
Informação aos trabalhadores 

1. Divulgadas medidas gerais de prevenção, contenção e atualização regular da informação 

sobre a doença; 

2. Elaborada e divulgada Instrução de Trabalho – Plano Contingência para a pandemia 

Coronavírus;  

3. Divulgado pelos responsáveis o Plano de Contingência; 

4. Afixação de cartazes com medidas de prevenção e sintomatologia;  

 

7- Contactos dos Profissionais envolvidos 
 

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

1.  Presidente da Direção – Rosa Tiago (tlf. 965817965) 

2.  Diretora Técnica – Paula Florência (tlf.925889250) 

3.  Assistente Social – Andreia Oliveira (tlf.925438341) 

4.  Enfermeira - Cátia Monteiro (tlf.967336701) 

 

Outros Contactos importante: 

- Linha Saúde 24: 808 24 24 24 

-Linha de Emergência Médica: 112 

- Autoridade Saúde Local – Centro Saúde Almeida: 271574319 
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8- Procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito na 

instituição de um trabalhador 
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, uma situação de suspeita 

enquadrada no seguinte princípio: Trabalhador COM sintomas E COM ligação epidemiológica. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Procedimentos perante um trabalhador- caso suspeito após 

contacto com o SNS24 
 

- Caso não suspeito;  

- Caso suspeito, mas não validado. 

Nas duas situações, o trabalhador 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 o Médico de Família para dar seguimento. 

- Caso suspeito validado:  

1) O trabalhador permanece na área de isolamento até à chegada do INEM para transporte 

até ao Hospital de referência; 

2) Vedar acesso à área de isolamento; 

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

Pública; 

4) Informar os trabalhadores do edifício e demais utilizadores, sobre os procedimentos a 

adotar; 

5) Informar o Médico de Família; 

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

 

Fluxograma de situação de trabalhador com sintomas de COVID-19 
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O empregador: 

- Veda acesso à área de 
“isolamento” 

- Colabora com a Autoridade 
de Saúde local na identificação 
de contatos proximos do 
trabalhador 

- Informa os trabalhadores dos 
procedimentos 

- Informa o médico do 
trabalho 

Chefia direta do Trabalhador 
informa o empregador do caso 

validado 

 
INEM transporta Trabalhador para 

Hospital de referência 

 
Caso Suspeito Validado 

 

Anexo I 
 

Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 numa empresa 
 

 

 

 

 

 
Autoridade de Saúde Local informa a DGS 

das medidas implementadas 

 
Autoridade de Saúde Local levanta 
interdição após descontaminação 

 
Empregador providencia a limpeza e 
desinfeção da área de “isolamento" 

 

Autoridade de Saúde Local: 

informa o empregador dos resultados 
laboratoriais positivos 

procede à gestão de contactos 

 
Caso Confirmado 

 
Caso Infirmado 

Colheita de amostras biológicas no Hospital de 
referência 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

Autoridade de Saúde Local 
informa o empregador dos 

resultados laboratoriais 
negativos 

 
Empregador informa o médico do 

trabalho da situação clínica do 
Trabalhador 

 

SNS 24 define os procedimentos 
adequados à situação clínica do 

Trabalhador 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

SNS 24 adota o procedimento de 
acordo com a situação clínica 

 
Caso não Suspeito 

 
Trabalhador com sintomas 

Trabalhador contacta 

SNS 24 (808 24 24 24) 

 
Chefia direta contacta o empregador, alerta para a situação 

e assegura a assistência necessária ao Trabalhador 

 
Trabalhador informa chefia direta da situação e dirige-se para a 

área de “isolamento” 

 
Caso Suspeito 

 
SNS 24 questiona o Trabalhador 

 
Caso Suspeito Não Validado 

 
 

SNS 24 contacta Linha Apoio ao 
Médico (LAM) 

 
Trabalhador informa o 

empregador 
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Procedimento para vigilância de contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um Caso 

confirmado de COVID-19: 

- Identificação dos contactos próximos; 

- Contacto com o Médico de Família 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 III - (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 – ANEXO III - (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. 
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Trabalhador assintomático

Tipo exposição

BAIXO risco 
de exposição

ALTO risco 
de exposição

ü Auto monitorização diária dos 
sintomas da COVID-19, 
incluindo febre, tosse, 
dificuldade em respirar;

ü Acompanhamento da situação 
pelo médico do trabalho;

ü Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local 
durante 14 dias desde a última exposição;

ü Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-
19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em 
respirar;

ü Restringir o contacto social ao indispensável;
ü Evitar viajar;
ü Estar contactável para monitorização ativa durante 

os 14 dias desde a última exposição;

Tem sintomas de 
COVID-19?

Situação encerrada 
para COVID-19

Procedimento 
“Caso suspeito”

NÃO

SIM
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PLANO DE CONTINGÊNCIA – PARTE II 

9- Medidas de Restrição e Isolamento Social para utentes 
 Abolição de visitas culturais, passeios ou outras atividades no exterior dos espaços físicos da 

Instituição.  

 Restrição na saída dos utentes, sendo apenas permitido saídas para consultas, tratamentos, 

exames complementares de diagnóstico e agudizações.  

 Instituir e divulgar regras claras de não admissão de utentes, familiares ou trabalhadores 

que manifestem febre ou outros sinais de COVID-19 a fim de evitar o contágio de outras 

pessoas.  

 Apenas serão admitidos utentes com teste SARS-CoV-2negativo, que irão permanecer após 

a admissão em quarentena preventiva nunca inferior a 14 dias.  

 Os utentes devem manter distanciamento social de pelo menos um metro entre eles: 

- No refeitório só é permitido estarem 2 utentes por mesa, ou 4 nas mesas de maior 

dimensão; 

- Na sala de estar devem colocar as cedeiras/cadeirões de forma a que os utentes estejam a 

pelo menos entre a1.5 a 2m de distancia entre eles; 

- Nas atividades lúdico/recreativas devem manter a mesma distância; 

- Nos quartos as camas devem estar afastadas o máximo possível, de modo, a manter a 

distância de segurança entre camas; 

 Qualquer utente que apresente sintomatologia respiratória com sintomas não compatíveis 

com caso suspeito, deve permanecer no quarto. 

10-Procedimento de restrição de visitantes 
 Limita-se o número de visitas por utente, sendo só autorizada uma visita por utente, dá-se 

primazia ao cuidador principal, na impossibilidade deste, a título excecional a outro familiar a 

que este delegar.  

 A Instituição dispõe de um Plano de operacionalização onde constam as normas e 

procedimentos, bem como, de um local reservado às visitas. 

 As visitas (dentro das instalações) aos utentes encontram-se suspensas, por de  

verificarem pequenos surtos na comunidade, decorrendo no presente momento um 
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forte afluxo de cidadãos não residentes na região, emigrantes/imigrantes e turistas, 

opta-se por manter a suspensão das visitas durante o período de verão/outono;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 As visitas estão restritas a 1 familiar por utente\semana durante o período de 

existência Covid.19; 

 De forma a colmatar a ausência de contacto com os familiares são realizadas 

Videochamadas com os utentes e seus familiares após agendamento prévio. O 

contacto telefónico é realizado todos os dias entre os familiares e os utentes. Face à 

impossibilidade da realização de videochamadas por falta de meios tecnológicos por 

parte dos familiares é possível manter contacto visual através da janela, durante o 

período de suspensão de visitas.  

  As visitas deveram ser obrigatoriamente agendas com as técnicas da instituição, nos 

dias úteis, no seguinte horário 09h00 às17h00. Sendo que a visita se realiza todos os 

dias, com limite de 30 minutos, nos seguintes horários: 14h-14h30; das 15h-15h30 e 

das 16h-16h30. 

 Se o visitante tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória (febre, tosse, 

expetoração e/ou falta de ar) não pode realizar a visita; 

 É obrigatório o uso de mascara pelo visitante e utente; 

11- Procedimento de comunicação 
- Se o utente ou colaborador esteve em contacto direto com alguém que testou positivo para 

Covid-19 ou tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória (febre, tosse, expetoração e/ou 

falta de ar) DEVE avisar a Diretora Técnica e/ou a Enfermeira. 

 12- Procedimento relativo a consultas médicas não urgentes e Agudizações  
 Serão analisados todos os casos de tratamento programado (Consultas Externas), de forma 

a que só se realizem presencialmente os estritamente necessários, sempre que possível, 

reagendar ou realizar por Teleconsulta. 

 O transporte e acompanhamento a tratamentos programados é feito pelas entidades 

transportadora (Bombeiros). 

 Não é permitido o acompanhamento de familiares nem o transporte em viatura privada; 

 É obrigatório o uso de máscara desde a saída da instituição até ao regresso à mesma; 
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 Os utentes após regresso do tratamento agendado ou urgente são devidamente 

higienizados, e os seus adereços são desinfetados, dos quais passamos a destacar:  

 Utente com locomoção autónoma – desinfeção das solas dos sapatos  com 

solução antissética;  

 Utente em cadeira de rodas – desinfeção das rodas com solução antissética ; 

 Referir que quando é encaminhado um utente ao serviço de Urgência ou tratamento 

Programado, independentemente da entidade transportadora estes não devem entrar nas 

nossas instalações, devendo preferencialmente o utente ser encaminhado pelas 

colaboradoras ao quarto, sempre que a situação clínica do utente o permitir (ANEXO V) 

 Caso a situação clínica do utente não o permita a transferência do doente é realizada no 

quarto, e a entrada das entidades externas transportadoras deve ser acompanhada por um 

colaborador que assegura a desinfeção das solas dos sapatos, mãos e todos os meios 

técnicos (cadeira de rodas, macas) antes da entrada na instituição.  

 Segundo as atuais normas da DGS qualquer utente que saia da instituição por um período 

inferior a 24horas, quer para tratamentos programado ou agudizações não será realizado 

tete laboratorial para SARS-CoV-2 no hospital, contudo, quando regressem devem cumprir 

pelo menos 14 dias de quarentena.  

 Os utentes que realizem frequentemente tratamentos programados (p.e. Hemodialise) 

devem manter-se sempre em isolamento dos demais utentes institucionalizados; 

13- Admissão de novos utentes 
A admissão de novos utentes nesta instituição atualmente implica:  

 Teste laboratorial para o para SARS-CoV-2 com resultado negativo; 

 Avaliação inicial atestando a inexistência de sinais e sintomas de infeção respiratória aguada 

até a data; 

 Cumprimento de quarentena preventiva não inferior a 14 dias; 

 Alocação na ala destinada ao efeito de preferência em quartos individuais; 

 Os bens dos utentes devem ser contabilizados (com medidas de isolamento de contacto) e 

confirmada a marcação dos mesmos com o número definido, posteriormente a roupa deve 

ser levada para a lavandaria em saco branco fechado para lavar. Os restantes bens devem 

ser desinfetados e levados para o quarto do utente.  
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  14- Alocação E Organização 

 A alocação dos utentes neste momento está dividia em zona destinada a quarentena 

preventiva, casos suspeitos, casos confirmados e restantes utentes.  

 Contudo, estão planeados circuitos e zonas na instituição que poderão vir a ser convertidos 

perante a existência de casos confirmados que não carecem de internamento hospitalar e 

que tenham de permanecer na Instituição. 

 De referir que o número de utentes em quarentena, casos suspeitos e confirmados não é 

estanque, podendo registar-se um aumento, pelo que, prevê-se, caso aconteça, que as zonas 

destinadas aos mesmos sejam contempladas com aumento do número de quartos.  

 A instituição tem apenas 1 piso, com uma zona construída mais recentemente o que pode 

implicar a restruturação do piso e de meios técnicos para garantir os melhores cuidados. 

Ponderando-se também, consoante a situação e número de utentes, justificar-se inverter-se 

esta situação e realocar os utentes sem sintomas respiratórios no zona mais antiga ficando a 

zona mais recente para utentes confirmados e suspeitos. Se o número de utentes confirmados 

o justificar poder-se-á solicitar apoio externo (p.e. para criação de hospital de campanha no 

exterior da instituição)  

 Atualmente a instituição está dividida com fita autocolante no chão de indica os circuitos e 

delimita as zonas de passagem, e ainda com etiquetas e placas indicativas dos procedimentos, 

assim como setas que indicção os circuitos.  

 Para prestar cuidados o profissional deve equipar-se consoantes normas de Isolamento 

definidas consoante os tipos de procedimento (Ver Ponto17) E estarão definidos quais os 

profissionais destinados aos cuidados aos utentes suspeitos e confirmados e os profissionais 

destinados aos cuidados dos restantes utentes. Referindo que caso existam casos confirmados 

e a necessidade de destacar profissionais só para esses utentes, irá ser incomportável por um 

período de tempo alargado, visto a instituição deter o número de profissionais essenciais aos 

cuidados estipulados para uma situação de normalidade e não para uma situação atípica. O que 

significa a necessidade de apoio de terceiros (Estado/ outros) para cumprir os rácios necessários 

em situação crítica.   
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 Os quartos dos utentes que se encontrem quer em Quarentena, em isolamento por Casos 

Suspeitos ou isolamento por Casos Confirmados, devem ter na porta a sinalização do tipo de 

isolamento ANEXO VI.
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14.1 Áreas de isolamento e os circuitos do Piso de Internamento de Utentes 

 

 

  

 

  

 

 
Piso 1: Divisão das zonas destinadas a isolamento por quarentena, isolamento de casos suspeitos e isolamento de casos confirmados 

de  utentes  

FIGURA 1 - DEFINIÇÃO DE ZONAS 

ISOLAMENTO 

UTENTES 
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15-Procedimentos para a Quarentena Preventiva de Utentes  
 
A quarentena preventiva consiste no confinamento do utente ao quarto por um período mínimo de 

14 dias, com medidas de isolamento, devendo preferencialmente realizar-se em quarto individual, 

podendo, no entanto, realizar-se em conjunto por proximidade de datas de entrada.  

Devem cumprir QUARENTENA PREVENTIVA no mínimo de 14dias:   

 Todas as novas admissões com resultado Negativo para teste SARS-Cov-2; 

 Todos os utentes que por agudização permaneçam nos serviços hospitalares 

(>a24h) e regressem com teste laboratorial com resultado Negativo para teste 

SARS-Cov-2; 

 Todos os utentes que se ausentem do serviço por agudização ou por tratamento 

programado (< a 24h) e regressem sem a realização do teste para SARS-Cov-2. 

 

 Qualquer utente que durante o período que cumpre a quarentena, desenvolva 

sintomatologia compatível com caso suspeito deve-se se proceder ao disposto no ponto 16 

(procedimento perante caso suspeito); 

 A organização dos quartos destinados à quarentena poderá sofrer alterações e reajustes 

sempre que exista aumento do número de utentes com necessidade de quarentena, bem 

como, a alocação dos utentes dependendo das suas necessidades e condição clínica poderá 

influenciar a mudança da organização estipulada para os quartos de quarentena. Contudo 

todas as alterações necessárias serão comunicadas às equipas.  

 Os quartos destinados à quarentena dispõem à entrada de uma mesa com os EPI´s 

necessários ao fardamento dos profissionais (Anexo X); assim como, uma área destinada a 

zona limpa de suja local para remover EPI´s;  

  Para prestar cuidados o profissional deve equipar-se consoantes normas de Isolamento 

Contacto + Gotículas  (caso haja procedimentos geradores de aerossóis usar isolamento de 

via aérea)- Ver ponto 17 - Fluxograma da seleção de EPI;   

 Os quartos devem conter o material hoteleiro e de higiene necessário para 24h, devendo 

este ser reposto pelo turno da manhã aquando a higienização do mesmo; 
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 A loiça para as refeições destes utentes deve ser acondicionada em recipiente destinado 

apenas às quarentenas e requer tratamento específico.  

 Os quartos devem ter o mínimo material possível e reajuntados ao tipo de utente (como por 

exemplo em utente confinado ao leito o quarto não deve ter cadeirão); 

ü Cada quarto deve conter no mínimo: 

ü 2 toalhas de rosto; 

ü 2 toalhas de banho; 

ü 2 mudas de cama; 

ü 2 almofadas; 

ü 1 bacia; 

ü Esponjas de banho; 

ü 1 gel de banho; 

ü 1 creme hidratante e Vit. A; 

ü 2 mudas de roupa do utente; 

ü Fraldas  

ü Babetes descartáveis; 

ü Material para afeitar barba se necessário; 

ü Material para higiene oral; 

ü Outros material/equipamentos necessários aos cuidados específicos ao utente 

(p.e. material ostomias, pensos, etc…)  

 

 Quando exista a necessidade do utente que se encontre em quarentena se ausentar do 

serviço, este deve antes de sair do quarto:   

- Colocar máscara Cirúrgica; 

- Ser deslocado em maca ou Cadeira de Rodas; 

- Desinfetar mãos; 

- Desinfetar rodas da Cadeira ou maca antes da saída da zona do quarto considerada 

contaminada; 

- Reforçar a necessidade de não tocar em nada;  
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- Fechar as portas dos quartos e sala afetos ao circuito definido para a saída dos 

utentes da zona e assegurar-se que os restantes utentes não circulam no corredor 

nesse momento; 

- Deve-se de imediato proceder à desinfeção do piso do percurso realizado pelo 

utente; 

  16- Procedimentos perante um caso suspeito – utente   
 

Definição de Caso Suspeito: toda a pessoa que desenvolva quadro agudo de tosse persistente ou 

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

respiratória;  

 Perante qualquer utente que desenvolva quadro compatível com Caso Suspeito o 

profissional deve equipar-se com EPI consoantes normas de Isolamento Contacto + 

Gotículas (caso haja procedimentos geradores de aerossóis usar isolamento de via aérea) 

ver ANEXO VII. 

 Deve-se Isolar de Imediato o utente com sintomas compatíveis com Caso Suspeito nos 

quartos destinados (quarto nº 10) e deve ser colocada mascara cirúrgica ao utente, 

preferencialmente pelo próprio, se a condição clinica o permitir.  

 Se a situação clínica do utente NÃO se tratar de uma situação de EMERGENCIA deve-se: 

- Contactar a direção e técnica e enfermeira do estabelecimento, e estes 

contactarão a Autoridade de Saúde Local. 

- Na impossibilidade de concretizar estes contactos ligar para a Linha SNS24 (808 24 

24 24) ou para as linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, pelas 

ARS, em Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), recurso aos 

parceiros regionais e locais (Norma 004/2020 de 23/03/2020 “COVID-19 

-  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 e o caso suspeito não validado deve manter-se em 

isolamento.  
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- O utente considerado Caso Suspeito deve ser submetido a teste laboratorial para 

SARS Cov-2 em amostras do trato respiratório superior, colhidas por zaragatoa, na 

instituição pelas técnicas do laboratório externo que devem cumprir as normas do 

procedimento em anexo VIII, ou por entidade designada pela Autoridade de Saúde 

Local.  

 

 Caso a situação clínica do utente se trate de uma EMERGÊNCIA, deve se providenciar o 

isolamento no quarto do utente até chegada de ajuda diferenciada (ligando 112) e informar 

que o utente apresenta a sintomatologia compatível com CASO SUSPEITO:  

- A transferência do utente é feita no quarto e ajuda diferenciada deve cumprir as 

normas do procedimento para a entrada na instituição pelas entidades 

transportadoras – ANEXO I e o deslocar-se pelo circuito definido; 

- Neste caso, deve-se contactar o hospital para onde foi transferido o utente a fim 

de saber o resultado do teste e caso seja positivo contactar a Diretora técnica e 

Presidente da Instituição, que devem contactar a Autoridade de Saúde Local e 

seguir as orientações.  

 Cada quarto deve ter apenas o indispensável, não devendo ter pertences dos utentes; 

apenas a roupa necessária para 2 mudas;  

 Os quartos de isolamento devem ter material descartável; 

 Ao retirarem o lixo ou roupa da zona contaminada devem sempre fazê-lo com auxílio de uma 

colega que está na zona limpa com um saco branco proveniente da zona limpa onde se 

coloca os sacos da roupa ou lixo dentro deste e posteriormente é selado e levado de 

imediato para o local do lixo contaminado ou rouparia no caso da roupa com etiqueta de 

identificação de roupa do Isolamento.  

 Na zona limpa (corredor) deve ter solução alcoólica para as mãos. 

 Preferencialmente devem ser sempre os mesmos profissionais por turno a prestar os 

cuidados a estes utentes, devendo sempre que possível reduzir o número de profissionais 

em contacto com estes utentes; estando mensalmente distribuídos consoante a escala os 
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profissionais alocados para estes utentes (na escala mensal a prestadora deste cuidados será 

sempre a responsável do turno). 

17- Procedimentos perante um caso confirmado 

  
ü Segundo a Orientação 009/2020 de 11/03/2020 atualizada a 20/07/2020 a instituição deve 

conter uma zona delineada para o isolamento de CASOS CONFIRMADOS que não necessitem de 

hospitalização, separada dos restantes residentes; 

ü Esta zona atualmente não se encontra marcada nem com circuitos marcados. Só será realizada 

a marcação e preparação da mesma no caso de existirem casos confirmados na Instituição. Estão 

definidos os circuitos que deveram ser marcados com fita no chão (VER IMAGEM Figura 4).  

ü Deve-se perante a confirmação: 

- Dividir os circuitos com a fita vermelha do chão segundo a imagem abaixo; 

- Realocar os utentes dos quartos nas camas disponíveis ou em ultima alternativa 

convertendo os quartos em quartos para triplos; 

- Colocar mesas de apoio nessa zona; 

- Retirar todos os utentes da sala de atividades e mante-los no quarto; 

- Reorganizar a sala de atividades retirando todo o material desnecessário
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Perante a existência de um caso confirmado na instituição: 

 É obrigatória a comunicação à Autoridade de Saúde Local 

 Deve-se testar todos os outros residentes e profissionais  

 Todos os utentes devem permanecer no quarto com o distanciamento de 

segurança e uso de mascara desde que a sua condição clinica o permita; 

 São proibidas as visitas e atividades de grupo ou permanência dos utentes em 

salas de convívio; 

 Os utentes confirmados devem ser alocados de imediato na zona para casos 

confirmados e ficam confinados à mesma até teste SRAS-CoV -2 Ser negativo, 

devendo posteriormente ficarem em quarentena.  

 Estão estipuladas 2 cama para casos confirmados; caso haja necessidade de se aumentar o 

número de cama de confirmados proceder-se-á a reestruturação adequada para o efeito; 

 Assim que existirem casos confirmados ficam definidos profissionais só para essa zona, com 

o devido material necessário; 

 As refeições dos confirmados deverão ser entregues ao início do corredor;  

 Os profissionais devem entrar e sair pela porta de emergência no final do corredor para o 

exterior; 

 Deve estar nesta zona uma mesa de apoio ao início do corredor com material de 

equipamento de proteção individual para o equipamento dos profissionais; 

ü Deve-se utilizar sempre que possível material descartável; 

ü O lixo e roupa suja desta zona deve ser colocada sempre em saco branco e colocada num 

contentor  

ü Caso exista uma agudização de um utente Isolado, os profissionais que lhe prestam auxílio 

são os que a essa zona estão destinados, devendo eles solicitar ajuda diferenciada sempre 

que se justifique, devendo o INEM seguir as orientações do procedimento de entrada de 

entidades transportadores, bem como cumprir os circuitos definidos;  

ü Após a saída do utente para o hospital os profissionais devem solicitar aos colegas das outras 

zonas que desinfetem o percurso.  
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ü Os profissionais desta zona dispõem de um telefone onde podem contactar com a restante 

equipa.  

 Os profissionais de saúde envolvidos nos cuidados diretos de casos suspeitos ou confirmados 

de COVID-19 devem usar EPI de contacto e de gotícula, e respeitando as indicações da 

Norma 004/2020 da DGS (ANEXO IX) em vigor: 

• Bata – com abertura atrás, descartável, impermeável/resistente a fluidos, de manga 

comprida e que vá até abaixo do joelho; 

• Máscara  

• Proteção ocular – óculos ou viseira (de abertura inferior); 

• Luvas - descartáveis não esterilizadas; 

• Cobre-botas (se não estiver a usar calçado dedicável e não higienizável); 

• Touca; 

ü Em relação ao EPI respiratório, existindo diferentes tipologias de EPI, a seleção e utilização 

por profissionais na prestação de cuidados direta de cuidados a doentes suspeitos de COVID-19, 

deverá basear-se nos seguintes pressupostos: 

• Máscara cirúrgica: deve ser usada na prestação de cuidados a doentes, fora da área 

de coorte COVID-19. 

• Respirador FFP2 ou N95: Recomendado, também, no interior de quarto ou coorte de 

isolamento COVID-19, para prestar cuidados diretos; 

Assim, de forma sintética: 

• Se distância ≤ 1 metro do doente: tanto pode usar máscara cirúrgica como 

FFP1, ou máscara com viseira, dependendo da avaliação de risco prévia, 

sendo que o doente deve também usar máscara cirúrgica. Se o doente não 

tolerar máscara cirúrgica, o profissional deve utilizar FFP2 ou N95; 

ü Pode ser usado o mesmo respirador, enquanto presta cuidados a vários doentes com 

o mesmo diagnóstico, sem o remover – nos coortes de doentes – sendo que mantém efetividade 

até 4-6 horas de uso. Se o respirador ficar húmido deve ser substituído a qualquer momento; 

ü Os profissionais que efetuam a limpeza da área de isolamento, devem também usar o EPI 

adequado; 
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ü A colocação e remoção de EPI deve ser realizada as normas (Ver anexo VII)  

Fluxograma da seleção de EPI 
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18- Procedimento post mortem 
 

Segundo a Norma 002/2020 de 16/03/2020 atualizada a 03/07/2020 o medico assistente deve verificar e 

certificar óbito no SICO (Sistema de Informação dos Certificados de Óbito).  

 

18.1- Se não existirem casos Suspeitos ou Confirmados 
 

 Se não existir suspeita de infeção, seguem-se os procedimentos habituais. Devendo o 

processo de certificação do óbito e todas as formalidades ser expeditas para proceder à 

remoção do corpo e ao funeral, no mais breve espaço de tempo possível (nunca inferior a 

12 horas depois da hora de verificação médica do óbito). Evitando-se a deslocação do corpo 

para os serviços médico-legais.  

18.2- Se existirem casos Suspeitos ou Confirmados 

 Se na instituição existirem casos positivos ou suspeitos quer de utentes ou trabalhadores, é 

obrigatório realizar a todos os óbitos ocorridos teste post mortem de deteção de SARS-CoV-

2.  A verificação e colheita de amostras biológicas para o teste diagnóstico deve ser realizada 

com os EPI´s preconizados (contacto + gotículas); 

 O certificado de óbito será emitido com a brevidade possível, para que o corpo seja entregue 

à família. Após conhecimento do teste, caso este seja positivo, deverão ser registados no 

SICO a causa de morte e o resultado laboratorial.  

 Após os trâmites legalmente previstos para entrega do corpo à família, esta contactará uma 

agência funerária. É essencial que os profissionais da agência funerária e todos os envolvidos 

no manuseamento do corpo estejam informados sobre o potencial risco de infeção 

 Enquanto se aguarda o resultado do teste laboratorial para SARS-CoV-2, não devem ser 

adotadas medidas de restrição adicionais na instituição. Não deve ser fechada a instituição 

ou enviados funcionários ou residentes/utentes para casa, exceto se a avaliação de risco 
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resultante do inquérito epidemiológico realizado pela Autoridade de Saúde assim o 

determinar. 

  Na situação em que o falecido partilhava o quarto com outros residentes, estes devem ser 

deslocados para a zona de casos suspeitos, até que o resultado do teste seja conhecido e o 

quarto tenha sido limpo ou descontaminado. 

 Na eventualidade de um resultado positivo para o SARS-CoV-2, deve seguir-se o preconizado 

na Orientação n.º 009/2020. Se o resultado laboratorial for positivo para SARS-CoV-2, deverá 

ser dado conhecimento à Autoridade de Saúde territorialmente competente, para 

identificação e rastreio de contactos e notificar o caso no SINAVE. 
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10- 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. 

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

clínica dos doentes e equipas. 
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ANEXO I –  Procedimento de Entrada na Instituição Profissionais da Instituição 

 

Profissionais da Associação para o Desenvolvimento e Ação Social de 

Malpartida 

 

 A entrada e saída da instituição pelos profissionais da instituição é realizada pela porta 

principal; 

 Nesta entrada está uma solução antissética para aplicar na sola dos sapatos; 

 Devem também proceder à lavagem ou desinfeção das mãos; 

 Devem realizar a auto monitorização de sintomas para Covid-19; 

 Todos os profissionais que exerção atividade direta com os utentes devem-se equipar com 

farda completa e calçado exclusivo; 

 A porta lateral da cozinha é destinada a cargas e descargas (após recolha do material 

deixado pelos fornecedores em local sinalizado na garagem).

Objetivo: 

Descrever o procedimento para a entrada dos profissionais na instituição.     

Aplicabilidade: 

Todos os Profissionais   
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ANEXO II – Procedimento de Registo de Auto monitorização de sintomas 

compatíveis com COVID-19  - Profissionais-  

 

Procedimentos de registo de auto monitorização de sintomas compatíveis com COVID-19: 

1. Todos os profissionais que identifiquem qualquer sintoma compatível com COVID-19 não 

devem deslocar-se ao seu local de trabalho e deve seguir as diligências vigentes (ligar saúde 

24); 

2. Sempre que apresente quaisquer sintomas compatível com COVID-19 e já se encontre na 

instituição deve, de imediato, deslocar-se para o local destinado ao isolamento de 

profissionais e comunicar via telefone á diretora técnica/enfermeira, e aguardar indicações.  

3. O registo da presença ou ausência de sintomas compatíveis com COVID-19 é obrigatório 

antes do início da atividade profissional.  

4. É da responsabilidade do profissional a auto monitorização da presença ou ausência de 

sintomas compatíveis com COVID-19, assim como, a veracidade dos registos do mesmo, 

atendendo ao bom senso e zelo profissional de todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 

Descrever o procedimento para o registo de auto monitorização de sintomas compatíveis com 

COVID-19  para os profissionais destas instituição, segundo a Orientação nº 013/2020 de 

21/03/2020 da DGS.    

Aplicabilidade: 

Todos os Profissionais 
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Nome:_______________________________________________________________________ 

 

  

Data/ Hora 

Sintomas 

Sem 
sintomas 

(confirme que 
está 

assintomático 
para COVID-
19) 

Febre 
(temperatura  
> 38,0ºC) 

Odinofagia 
(Dor de 

Garganta) 

Tosse Rinorreia 
(Pingo no 
nariz 

Dispneia 
(Dificuldade 
em 
respirar/ 
Falta de ar) 

Outros 
sintomas 
específicos 
Quais? 

Assinatura 

 __Nenhum __Sim 
_______ºC 
__Não  

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

  

 __Nenhum __Sim 
_______ºC 
__Não  

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

  

 __Nenhum __Sim 
_______ºC 
__Não  

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

  

 __Nenhum __Sim 
_______ºC 
__Não  

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

  

 __Nenhum __Sim 
_______ºC 
__Não  

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

  

 __Nenhum __Sim 
_______ºC 
__Não  

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

  

 __Nenhum __Sim 
_______ºC 
__Não  

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

  

 __Nenhum __Sim 
_______ºC 
__Não  

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

  

 __Nenhum __Sim 
_______ºC 
__Não  

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

  

 __Nenhum __Sim 
_______ºC 
__Não  

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 

__Sim 
__Não 
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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
ia

 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
ia

 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, …): 

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®? Pf, 

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®? Pf, 

registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Medição nr. ____       Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 
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ANEXO IV–  Plano de operacionalização de Visitas - Indicações aos visitantes 

Condições necessárias para a visita: 

ü As visitas físicas realizar-se-ão apenas aos utentes que não se encontrem em quarentena 

COVID-19;  

ü Aos utentes em quarentena, casos suspeitos ou casos confirmados COVID-19, deve manter-

se a restrição total de visitas físicas;  

ü As visitas são realizadas mediante agendamento prévio, sendo designado um elemento da 

equipa para registar em livro próprio (data, hora, nome e contacto), informando que tal 

informação se destina, caso venha a ser necessário, a fazer a investigação epidemiológica 

por parte da Autoridade de Saúde acerca da possibilidade de foco de contágio, caso tal venha 

a acontecer; 

ü Os visitantes devem trazer mascara cirúrgica para enquadramento da visita.   

Espaços e normas de prevenção de risco de contaminação:  

O Vírus de COVID-19 pode transmitir-se: 

- Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

- Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

- Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada 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.  

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta 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). 

CONDIÇÕES GERAIS:  

Responsável pela operacionalização de visitas: Drª Paula Florêncio/Drª Andreia Oliveira 

Agendamento Prévio: para proceder ao agendamento da visita, atempadamente o familiar entra em 

contacto com a instituição e faz o agendamento com a responsável.  

Por Favor cumpra o horário agendado de modo a evitar ajuntamentos. 
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Horário das Visitas: 14h00-14h30; das 15h00-15h30 e das 16h00-16h30 

Apenas se admite um visitante por utente uma vez por semana (apela-se ao consenso familiar), a instituição 

dará primazia ao Cuidador Principal. 

Se apresenta sinais ou sintomas sugestivos de covid.19, ou se teve contacto com casos suspeitos ou 

confirmados NÃO DEVE FAZER VISITA.  

 

Entrada na Instituição:  

É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DURANTE TODA A VISITA; 

- É Realizado o controlo de temperatura corporal; 

- As visitas devem manter o cumprimento de todas as medidas de distanciamento físico e etiqueta 

respiratória; 

- A entrada na instituição deve ser feita pela porta lateral direita à porta principal, obedecendo o circuito 

definido; 

- À chegada aguarde ordem para entrar;  

-À entrada deve proceder à higienização e desinfeção das mãos; 

- Deve permanecer na zona limitada para as visitas; 

- É PROIBIDO CIRCULAR NAS INSTALAÇÕES; 

- De acordo com a norma da Direção Geral da Saúde 011/2020 de 11/05/2020 os visitantes não devem levar 

objetos pessoais, géneros alimentares ou outros produtos”; 

- No final da visita deve higienizar e desinfetar as mãos no local indicado. 
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Registo de Monitorização de Visitas  
  

NOME DO UTENTE DATA HORA NOME DO VISITANTE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

NOME DO UTENTE DATA HORA NOME DO VISITANTE TEMPERATURA CONTACTO  APRESENTA  
SINTOMAS 
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Planta do Local destinada às visitas 

 

  

FIGURA 2 
VISITAS 
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ANEXO V-  Procedimento de Entrada na instituição Entidades Transportadoras 

Está interdita a entrada na instituição por pessoal externo ao serviço, exceto no circuito 
destinado; 

 As entidades transportadoras não devem entrar na instituição, devendo o utente ser 

encaminhado até a porta e é transferido no hall de entrada, sempre que a situação clínica do 

utente o permitir; 

 Em situações de Urgência/Emergência e caso a situação clínica do utente não permita a 

transferência, é permitida a entrada das entidades externas transportadoras interior. Contudo, 

os profissionais da entidade transportadora devem ser acompanhados por uma funcionária que 

assegura a desinfeção das solas dos sapatos, mãos e todos os meios técnicos (cadeira de rodas, 

maca…) antes da entrada na instituição. 

 As entidades transportadoras devem informar da sua chegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Descrever o procedimento para a entrada das entidades transportadoras com serviço na Instituição.     

Aplicabilidade  

Todos os Profissionais das Entidades Transportadoras que realizem serviço na Instituição 
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ANEXO VI – Etiquetas de identificação dos quartos 
  

  
 

 

 

 

Utente 

em 

Quarentena Preventiva 

Utente  

Infetado  

Com COVID.19 

Caso Suspeito 

Com COVID.19 
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ANEXO VII 

 

Anexo VII - Sequência de colocação e remoção de EPI´s 
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ANEXO VIII 

Anexo IX-  Check list mesas de apoio ao fardamento EPI´s 

- Mesas para quarentenas (reposto diariamente)  

Material Quantidades 
Bata descartável  10 

Toucas  10 

Cobre sapatos  20 

Máscaras cirúrgicas  1 caixa 

Luvas 2 caixas S e M 
Desinfetante para as Mãos 1 

Viseiras 2 

 

 

 

 


