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1- Enquadramento – Actualização para reabertura do Centro de Dia 
 

O presente documento foi elaborado no contexto do surto actual de infecção por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

com origem na China suportando-se nas orientações, recomendações e Informações da Direção-Geral da 

Saúde (DGS) dirigidas aos utilizadores da Instituição Centro de Apoio Social do Nadadouro, de acordo com os 

conhecimentos atuais relativos a esta entidade. 

Tem como principal objectivo compilar conceitos e procedimentos de atuação em diversos cenários possíveis 

de infecção pelo COVID 2019, especialmente dirigidos à pessoa idosa, cuidadores e funcionários, bem como 

ajudar a evitar, diminuir ou limitar o impacto da COVID-19 na Instituição, assim como os procedimentos a 

adotar perante trabalhador ou cliente com sintomas desta infeção. 

Este Plano de Contingência, é o segundo, que foi actualizado, tendo em conta a evolução do quadro 

epidemiológico da COVID-19 e a autorização para a reabertura dos Centros de Dia a partir de 5 de Abril de 

2021. 

 
 

2 -Transmissão da Infeção  

Considera-se que a 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). 

 

O atual conhecimento sobre a transmissão do virus 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 oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. 

 

Os sintomas da COVID-19 incluem: 

• Febre (temperatura ≥38.0ºC); 

• Tosse;  

• Mal estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar; 

• Disgeusia de início súbito (usualmente referido como falta de gosto/paladar); 

• Anosmia de início súbito (usualmente referido como falta de cheiro/olfato); 

Algumas pessoas podem ainda ter dores, congestão e/ou corrimento nasal, garganta inflamada, diarreia.  

 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituídas pela Instituição Centro de Apoio Social do 

Nadadouro tiveram em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de 

transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 
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2.1 -Definição de Caso  

Caso suspeito  

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória aguda 

(Febre (temperatura ≥ 38.0ºC) 

sem outra causa atribuível, ou; 

iii. Dispneia / dificuldade 

respiratória, sem outra causa 

atribuível. b. Anosmia, ageusia 

ou disgeusia de início súbito), 

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 

 

Caso provável 

Caso suspeito com teste para 

SARS-CoV-2 inconclusivo ou 

teste positivo para pan-

coronavírus  

 

E 

 

Sem evidência laboratorial de outros agentes 

microbiológicos 

 

Caso confirmado 

Caso com confirmação laboratorial de COVID-19, independentemente dos sinais e sintomas. 

 

Contacto próximo 

Alto risco de exposição 

Pessoa com:  

 Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo:  

- prestação de cuidados diretos a doente com COVID-19;  

- contacto em ambiente laboratorial com amostras de SARS-CoV-2;  

- visitas a doente ou permanência em ambiente fechado com um doente com COVID-19;  

 Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um doente com COVID-19 (ex: gabinete, 



                                      

PLANO DE CONTINGÊNCIA IDENT: MPC1.1.02 
INFEÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) Página 4 de 20 
   

 

Elaborou 
Carla Mingote 
01-04-2021 
 

Verificou 
Alice Gesteiro 
01-04-2021 

Aprovou 
Alice Gesteiro e Silvia Santo 
01-04-2021 

 

 

sala, área até 2 metros);  

- Viagem com doente com COVID-19:  

- Numa aeronave:  

- Sentada até 2 lugares para qualquer direção em relação ao doente (2 lugares a 

toda a volta do doente);  

- Companheiros de viagem do doente;  

- Prestação de cuidados diretos ao doente;  

- Tripulantes de bordo que serviram a secção do doente;  

- Se doente com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro da 

aeronave, todas as pessoas são contacto próximo;  

- Num navio:  

- Companheiros de viagem do doente;  

- Partilha da mesma cabine com o doente;  

- Prestação de cuidados diretos ao doente;  

- Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente;  

- Coabitação com doente com COVID-19.  

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

definidas nos pontos anteriores (avaliado caso a caso).  

Baixo risco de exposição (contacto casual) 

Pessoa com contacto esporádico (momentâneo) com doente com COVID-19 (ex. em 

movimento/circulação com exposição a gotículas/secreções respiratórias). 

 

3 – Procedimentos de Prevenção, Controlo e Vigilância  

O Centro de Apoio Social do Nadadouro, tem ao momento as seguintes respostas sociais: Centro de Dia e 

Apoio Dociliário, estando em construção o edificio para a resposta social ERPI – Estrutura Residencial para 

Idosos. 

Face às orientações da Direção Geral de Saúde com envio a 07/08/2020 do “Guião Orientador para a 

reabertura da resposta Social Centro de Dia” e após vistoria das Entidades Competentes – Autoridade de 

Saúde Pública; Serviço Municipal de Protecção Civil e do Centro Distrital de Leiria, o Centro de Dia do 

Nadadouro voltará a iniciar funções no dia 12 de Abril de 2021. 

Neste sentido foram implementadas algumas medidas e procedimentos, nomeadamente:  
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- Colocação de acrílicos nas mesas de refeição e no secretariado; 

- Definição do circuito de entrada e saída, distinguidos com setas azuis e vermelhas respetivamente; 

- Disponibilização de 1 bengaleiro e 1 estante à entrada do Centro para os Clientes deixarem os casacos e 

outros objetos que tragam de casa; 

- Disponibilização de um dispensador de desinfetante acionado através do pé na entrada do edifício; 

- Colocação de uma Câmara térmica para medição da temperatura corporal de Clientes e Funcionários na 

entrada do edifício; 

- Disponibilização de termómetros digitais frontais de infravermelhos sem contato nas carrinhas de 

Transporte dos Clientes; 

- Aquisição de Oxímetros de Dedo - Medidor de Saturação de Oxigénio e Monitor de Frequência Cardíaca; 

- Os espaços do edifício e as carinhas serão desinfectados, em diferentes períodos do dia, através de um 

Nebulizador com eficácia aprovada pela DGS; 

- Disponibilização de área social na cave constituída por casa de banho, vestiários com cacifos, chaveiro 

(clientes e carrinhas) e sala de refeições de utilização exclusiva para Funcionários Resposta Social SAD de 

forma a evitar o cruzamento com os Funcionários de Centro de Dia; 

- As refeições dos restantes Funcionários do Centro de Dia são realizadas em horários desfasados na sala de 

pessoal de modo a evitar a permanência em simultâneo e permitir o cumprimento do distanciamento; 

Cada Resposta Social - SAD e Centro de Dia - terá o seu Livro de Ocorrências e o seu Registo de Uso de 

Chaves Internas e Externas (IMP45.00.PS1) autónomos; 

A Área de Isolamento passa a ser em módulo pré-fabricado da Remsa em estrutura de aço autoportante 

protegida com um primer e pintura antiferrugem e acabamentos fabricados em painel sandwich, compostos 

de duas chapas de aço e núcleo de material isolante de espuma de poliuretano, como garantia de isolamento 

térmico e acústico. Encontra-se na frente do edifício, junto à lavandaria, de fácil acesso para a deslocação 

dos Clientes em caso suspeito de infecção. 

 

3.1 Organização dos Serviços Sociais 

Centro de Dia 

A reabertura do Centro de Dia será a 12 de Abril de 2021, tendo por base as orientações emanadas pela DGS  

e demais entidades superiores e tendo em consideração as medidas adotadas pelo Centro de Apoio Social do 

Nadadouro. 

O Centro de Dia reabrirá com 10 Clientes. 

Desde o seu encerramento, a 16 de Março de 2020, com 24 Clientes, ocorreram: 

 - 4 rescisões por vontade dos familiares (M. Rosa gomes; M. José Inácio; Fernando valadas e José Roque); 
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 - 6 falecimentos por motivos de doença crónica (Francisco Pereira; Manuela Melo; Luiz Silva; António 

Caetano; Rosa Malhoa e António Luís Roberto); 

 - 8 mantiveram domiciliação de alguns serviços de Centro de Dia (Adélia Malhoa; Florindo Santos; Policarpo 

Marques; M.ª de Jesus; Henrique Monteiro; João Pedro; Isabel Roque; M.ª Conceição Morgado); 

 - 1 Cliente que estava integrado em ERPI, com o aumento do grau de dependência, não poderá regressar ao 

Centro de Dia; 

 - 2 Clientes mantiveram inscrição, mas prescindiram de qualquer serviço (Vitória Almeida e Ivone da Ponte). 

Temos 14 novas Inscrições para integração em Centro de Dia, mas dadas as recomendações e medidas 

impostas pela DGS e pelo Governo achámos mais prudente perceber como decorre o desconfinamento e 

reiniciar somente com os “antigos” Clientes e, quando possível, contactar com os novos interessados para 

integrá-los numa fase posterior. 

 

Procedimentos 

Em Centro de Dia, dada a condicionante do número de casas de banho destinadas aos Clientes que não 

permite o devido distanciamento entre Clientes nesta área, o serviço de higiene pessoal e banhos terá que 

ser ponderado consoante a necessidade dos Clientes, reduzindo a sua frequência quando possível, tendo em 

conta a rectaguarda familiar de cada um e as condições que têm em casa.  

De modo a promover o distanciamento social entre Clientes, será colocada uma tenda no exterior e será 

privilegiada a dinamização e realização de atividades ao ar livre sempre que possível em pequenos grupos. 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Ao nível dos serviços prestados no Apoio Domiciliário, procedeu-se inicialmente, à redução da frequência de 

certos serviços e suspensão de outros.  

As Equipas juntamente com a Direcção irão ponderar se é viável reiniciar todos os serviços pré-Covid-19 ou 

se se mantém este procedimento como prevenção. 

Nos casos possíveis, com a rectaguarda familiar, diminui-se a frequência do serviço de higiene pessoal, sendo 

que aos acamados, sem esse apoio, manteve-se o que estava contratualizado. O tratamento de roupa 

também permaneceu, pois dada a possibilidade de propagação do vírus, é um serviço a não descorar. 

A higiene habitacional, foi um dos serviços que limitámos, mas que com o passar do tempo prevemos que 

será essencial retomar e em alguns casos até iniciar. Existe preocupação principalmente com os Clientes do 

sexo masculino que vivem sozinhos, e que anteriormente tinham alguém responsável por esta tarefa 

semanal/quinzenalmente e que agora não têm e não o conseguem fazer.  

A alimentação foi o serviço que nenhum Cliente prescindiu, passando a entrega a ser efectuada com o devido 

distanciamento, no caso dos mais dependentes, e nos restantes Clientes foi combinado deixar as refeições 

em saco colocado à porta para, posteriormente à retirada da Equipa de SAD, ser recolhido. 
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Em finais de Janeiro de 2021, quando se detectaram os primeiros casos de COVID-19 entre funcionários e 

Clientes, a Direcção optou por introduzir caixas descartáveis para as refeições, de forma a diminuir as trocas 

de caixas de plásticos e, como medida higiénica para tentar conter a propagação do vírus. 

 

3.2 Organização das Equipas  

Com a reabertura do Centro de Dia e com duas funcionárias com Baixa Médica as Equipas voltam a trabalhar 

nos horários normais. 

 

Direção Técnica/Equipa Técnica Não é efectuado Teletrabalho semanalmente. 

Cozinha 

As 4 funcionárias voltam ao horário normal. 

As 2 cozinheiras deixam de ficar em casa de chamada 

quinzenalmente. 

Funcionárias Centro de Dia 
Regressam com os diferentes horários as 3 funcionárias de 

Centro de Dia. 

Funcionárias SAD 

No momento, tendo em conta a situação da Pandemia, 

iremos manter as equipas em espelho. Em cada uma das 

rotas mantêm-se as mesmas 3 pessoas, ficando cada uma 

durante uma semana em casa. 

Deixa de haver a Rota Alternativa à hora do almoço, pois 

alguns dos utentes regressam ao Centro de Dia e outros 

são assumidos pelo SAD. 

Restantes Funcionários  
Os restantes funcionários voltam a efectuar os horários 

normais. 

 

 

3.3 Medidas Gerais 

No Centro de Apoio Social do Nadadouro, são implementadas as seguintes medidas: 

- Colocação de cartazes informativos da DGS (Direcção Geral de Saúde), designadamente os que 

esclarecem relativamente à higienização das mãos, ao cumprimento da etiqueta respiratória e ao 

procedimento adequado quando existem critérios de eventual caso suspeito e respetivas 

atualizações; 
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- Disponibilização de máscaras, fatos completos, protecção de calçado, luvas descartáveis, sabonete 

antibactericida, solução antisséptica de base alcoólica, a todos os funcionários, preferencialmente às 

funcionárias que prestam serviço de Apoio Domiciliário. No caso de se verificar falta de EPI’s 

descartáveis, serão utilizados outros equipamentos, nomeadamente batas/ cogulas e botas de pano, 

entregues por voluntários para colocar sobre o fardamento; 

 - Disponibilização de uma Câmara Térmica para medição da temperatura corporal na entrada da 

Instituição; 

- Disponibilização de sabonete antibactericida, solução antisséptica de base alcoólica em vários 

pontos na Instituição e colocação de dispensador de álcool-gel acionado por pedal na entrada da 

Instituição; 

- Libertação da superfície das bancadas e secretárias de trabalho de material ou objectos não 

necessários, facilitando a sua higienização e desinfeção regular e frequente; 

- Proibição da utilização do relógio biométrico, sendo a assiduidade verificada e anotada, em registo 

próprio, pela Diretora Técnica. Além disso, cada funcionário tem um impresso provisório onde anota 

a hora de entrada e saída diariamente. 

 - Reforço junto dos funcionários e Clientes das medidas de higienização das mãos, etiqueta 

respiratória e do procedimento a adoptar quando existem critários de eventual caso suspeito; 

- O transporte é efetuado, reduzindo a lotação de modo a ser cumprida a distância de segurança 

entre Clientes; 

- Os motoristas que vão fazer o transporte dos Clientes terão de estar devidamente acautelados com 

equipamento de proteção individual (máscara e luvas); 

- Os Clientes terão que vir munidos de máscara que será da responsabilidade das famílias, durante a 

viagem de ida e volta para o domicílio, sem prejuízo da necessária avaliação casuística, em função 

das patologias e características de cada Cliente em concreto, que torne essa utilização impraticável; 

- A temperatura dos Clientes será medida pelo motorista antes da entrada para a viatura;  

- Os Clientes desinfetam as mãos à entrada e saída da viatura, através da solução de base alcoólica 

disponibilizada nas viaturas; 

- Quando chegarem à Instituição os Clientes farão o percurso pela porta principal de acordo com as 

indicações, desinfetando o calçado numa superfície desinfetante para o efeito e desinfetando as 

mãos;  

- À entrada serão sempre desinfetadas as jantes e/ou o joystick das cadeiras de rodas, das ortóteses 

e próteses e dos meios de locomoção, como bengalas, muletas ou andarilhos; 

- Descontaminação/desinfeção das viaturas após cada viagem; 

- Não serão permitidas saídas ao exterior durante o dia. Nem será permitida a entrada de 

familiares de Centro de Dia. 
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- Designação de um elo de ligação ou de contacto para este contexto específico e que deve ser 

comunicado à Autoridade de Saúde Local, bem como ao coordenador municipal de protecção civil; 

 

3.3.1. Regras de etiqueta respiratória  

As medidas de etiqueta respiratória a adotar constantemente incluem:  

• Evitar tossir ou espirrar para as mãos;  

• Tossir ou espirrar para o braço ou manga com cotovelo fletido ou cobrir com um lenço de papel 

descartável;  

• Usar lenços de papel descartáveis para assoar, depositar de imediato no contentor de resíduos e 

lavar as mãos;  

• Se usar as mãos inadvertidamente para cobrir a boca ou o nariz, lavá-las ou desinfetá-las de 

imediato;  

• Não cuspir nem expetorar para o chão. Se houver necessidade de remover secreções existentes na 

boca, deve ser utilizado um lenço descartável, diretamente da boca para o lenço, e colocar 

imediatamente no lixo após ser usado. 

 

3.3.2. Lavagem correta das mãos  

As mãos devem ser lavadas frequentemente com água e sabão, em especial nas seguintes circunstâncias e 

como demonstrado no folheto anexo 4 e 5:  

• Antes de entrar e antes de sair da instituição;  

• Antes e depois de contactar com os Clientes;  

• Depois de espirrar, tossir ou assoar-se;  

• Depois de utilizar as instalações sanitárias;  

• Depois de contactar com urina, fezes, sangue, vómito ou com objetos potencialmente 

contaminados;  

• Antes e após consumir refeições;  

• Antes e após preparar, manipular ou servir alimentos; 

• Depois de retirar as luvas;  

• Sempre que as mãos parecerem sujas ou contaminadas. 

Quando não for possível lavar as mãos, em 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. 
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3.3.3 Distanciamento entre pessoas  

O distanciamento social deve ser implementado para todos os Clientes 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. 

 

3.3.4. Trabalhadores sintomáticos 

No caso de funcionários da Instituição que apresentem sintomas sugestivos de infeção respiratória (espirros, 

tosse com expetoração, pingo no nariz, etc…), estes devem abster-se sistematicamente de ir trabalhar, 

mantendo-se em recolhimento até que os sintomas cessem completamente, sendo substituídos por 

funcionários que se encontram em casa em isolamento, por forma a continuar a satisfazer as necessidades 

dos Clientes. 

Todos os funcionários devem verificar a temperatura corporal aquando da primeira entrada na Instituição. 

 

4 - Procedimentos perante um caso suspeito  

4.1 - Espaço para isolamento de casos suspeitos 

A área de isolamento encontra-se devidamente identificada, sendo o módulo “Remsa” autónomo.  

A área de isolamento encontra-se devidamente equipada com espaço autónomo com: 

- Cadeirão; 

- Solução Antissética de Base Alcoólica; 

- Toalhetes de Papel;  

- Contentor de resíduos de abertura não manual e saco de plástico; 

- Máscara cirúrgica; 

- Luvas descartáveis 

- Termómetro; 

- Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

- Telemóvel. 

 

4.2 Perante a suspeita com critérios de eventual contaminação deve-se proceder da seguinte 

forma: 

a)  Contactar de imediato a Direção e/ou Diretora Técnica; 
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b)  Acompanhar o individuo (suspeito) até ao espaço identificado como de ISOLAMENTO, respeitando a 

distância superior a 1 m e evitando-se o contacto social com outros funcionários e/ou clientes; 

c) Coloca a sua máscara (armazenada no armário no exterior) e fornece de imediato máscara ao 

individuo, que o próprio colocará, cobrindo o nariz e boca e recomendados os procedimentos de 

etiqueta respiratória e higienização das mãos;   

- Entende-se por etiqueta respiratória os procedimentos em que se tosse e espirra 

protegendo a boca e nariz com a manga ou usando um lenço de papel que é depois 

colocado no lixo; 

- Entende-se por Higienização das mãos a lavagem das mãos frequente e com sabão 

durante no mínimo 30 segundos, seguida de eventual utilização de SABA (Solução 

Antissética de Base Alcoólica); 

d) O individuo com sintomas deve contactar a linha Saúde 24 – 808 242424 ou o 112, aguardando 

contacto telefónico de retorno e indicação dos procedimentos a adoptar; nestes casos o SNS 24 ou o 

CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgente) contactam a Linha de Apoio ao Médico da DGS para 

validação ou invalidação do caso; 

e) Caso exista um profissional médico por perto deverá ser ele a fazer o contacto para a Linha de Apoio 

ao Médico, através do número 300 015 015; 

f) Após deixar o individuo, o acompanhante coloca colete refletor (armazenado no armário no exterior) 

e desloca-se a entrada do edifício e aguarda a chegada da equipa diferenciada de saúde e encaminha-os 

ao local de isolamento; 

g) O espaço utilizado como de isolamento só poderá ser utilizado de novo após adequada higienização, 

especialmente se o caso for validado (ver medidas de higiene e controlo ambiental). 

 

4.2 Caso suspeito sob investigação  

Após validação da DGS, os casos suspeitos passam a ser considerados casos suspeitos sob investigação. 

Nestes casos a DGS ativa o INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), o INSA ( Instituto Nacional de 

Saúde Doutor Ricardo Jorge) e a Autoridade de Saúde Regional – no sentido do transporte do doente, 

investigação epidemiológica e gestão dos contactos; 

 

Estes casos devem cumprir rigorosamente as orientações de isolamento social no espaço definido para esse 

fim, de acordo com o plano de contingência, até à chegada do transporte para a unidade hospitalar de 

referência;  

O contacto dos outros funcionários com o doente deve limitar-se ao estritamente necessário e respeitando 

sempre a distância de segurança (> 1 m); 

http://www.insa.pt/
http://www.insa.pt/
http://www.insa.pt/
http://www.insa.pt/
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A Direção e/ou Diretora Técnica promovem dentro do que lhes for possível a identificação dos contactos 

próximos (incluindo outros funcionários) dos últimos 14 dias, facultando a lista (nome, morada e contacto 

telefónico) à Autoridade de Saúde Local; 

A Autoridade de Saúde local é responsável pela vigilância ativa de todos os contatos próximos de um caso 

confirmado; 

 

Se o caso em investigação apresentar resultados laboratoriais negativos, e o caso for confirmado, a 

Autoridade de Saúde local informa os contatos que estão sob vigilância que podem retomar a vida normal.  

 

5 – Medidas de higiene e controlo ambiental 
 

5.1 - As medidas de higiene e controlo ambiental a adotar constantemente incluem:  

• Limpeza das superfícies: limpar frequentemente as superfícies (mesas, corrimãos, maçanetas de 

portas, telefones, lavatórios, doseadoores de medicação, entre outras), várias vezes ao dia, com um 

produto de limpeza desinfetante; 

• Limpeza dos equipamentos reutilizáveis (cestos/caixas para transporte de alimentos e outros), 

deverão ser adequadamente limpos e desinfetados;  

• Roupa utilizada pelos funcionários: O fardamento passa a ter lavagens mais frequentes e sempre que 

se justificar. O programa de lavagem da roupa deve integrar: pré-lavagem, lavagem a quente (roupa 

termorresistente) a temperatura de 70 a 90ºC;  

• Arejamento: promover o arejamento das áreas todos os dias, mantendo-se as janelas e portas 

abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, mantendo os locais 

ventilados, acautelando as devidas condições de segurança; 

• Carrinhas de Transporte: desinfeção das superficies de trabalho (volante, comandos, cabine, etc.) e 

maçanetas das portas é efetuada no final de cada utilização; 

• Desinfeção Ambiente: desinfeção de todos os espaços do edifício, carinhas, sacos da alimentação em 

diferentes períodos do dia, através de um Nebulizador com eficácia aprovada pela DGS. 

 

 

5.2 – Espaço utilizado para Isolamento:  

O espaço utilizado para isolamento de casos suspeitos deverá ser encerrado após liberto, só podendo ser 

utilizado de novo após adequada higienização; 
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A Higienização destes espaços deve ser realizada seguindo os procedimentos utilizados para as zonas 

críticas, ou seja, com utilização de detergente habitual, seguido do desinfectante ECOH -29CV ou álcool a 70º 

nas superfícies metálicas. 

Os EPI utilizados pelas assistentes de higienização devem ser equivalentes aos utilizados nos cuidados não 

invasivos prestados a menos de 1 metro, a saber: 

Bata – com abertura atrás, de uso único e impermeável; 

Fato de protecção integral – lavável a alta temperatura com uso limitado; 

Máscara – cirúrgica ou preferencialmente FFP2; 

Proteção Ocular/Viseira – usar óculos de protecção em todos os casos de suspeição de COVID 19; 

Protecção de calçado (cobre-botas e cobre sapatos) – uso único; 

Toucas – descartáveis; 

Luvas – De uso único, não esterilizadas. 

A higienização no espaço de isolamento após cada utilização é executada por empresa certificada – 

Desicosmo, Lda. 

 

6 - Resíduos 

Os resíduos produzidos durante a prestação de cuidados ao caso suspeito ou confirmado de infeção por 

COVID 19 são considerados resíduos grupo III e descartados de acordo com os procedimentos de rotina 

internos;  

- A triagem dos resíduos é realizada no local de produção;  

- Os resíduos do Grupo III - risco biológico, são colocados em saco descartável branco, com espessura de 50 

ou 70 mícrons, preferencialmente com dimensões adequadas ao volume descartado;  

- Após devidamente encerrado com abraçadeira, o saco é colocado no contentor rígido, onde será 

encaminhado para autoclavagem;  

- A manipulação e o transporte dos recipientes dos resíduos devem ser limitados ao estritamente necessário;  

- A recolha deverá ser efetuada por empresa certificada e contratada para o efeito – AMBIMED. 
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7 – Comunicação 

Divulgar o Plano de Contingência junto dos funcionários, familiares e Clientes; 

Afixar o Plano de Contingência em local visível e acessível a todos; 

Elaboração de Quadros Informativos; 

Esclarecer os funcionários, mediante informação precisa e clara, sobre a COVID-19 de forma a, por um lado, 

evitar o medo e a ansiedade e, por outro, estes terem conhecimento das medidas de prevenção que devem 

instituir; 

 

In(formar) os funcionários quanto aos procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito na 

Instituição; 

 

Os diferentes intervenientes devem manter-se atualizados relativamente à situação do atual surto através 

dos comunicados da Direção Geral de Saúde, Autoridade de Saúde Local, Proteção Civil Local e meios de 

comunicação oficiais. 

 

8 – Bibliografia e Links úteis 

DGS, Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020 atualizada a 27/03/2020  
Infeção por SARS-COV-2 (COVID-19) Procedimentos para Estruturas Residenciais para Idosos /ERPI), 
Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) 
e outras respostas dedicadas a pessoas idosas 
 
DGS, Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas 
 
DGS, Norma nº 004/2020 de 14/10/2020  

Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2 

 

 

 

 

https://www.dgs.pt/ 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

 

 

 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-006.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
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9 - Anexos 

Anexo 1 - Fluxograma de atuação para casos suspeitos 

Anexo 2 - COVID 2019 – Cartaz DGS, Recomendações Gerais  

Anexo 3 – COVID 2019 – Cartaz DGS  

Anexo 4 – DGS – Folheto Técnica de Higiene das mãos com água e sabão 

Anexo 5 - DGS – Folheto - Técnica de Higiene das mãos com SABA 
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Anexo 1 –DGS -  COVID-19 - Fluxograma de atuação para casos suspeitos 
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Anexo 2 - COVID 2019 Recomendações Gerais  
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Anexo 3 – DGS – COVID-19 Cartaz  
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Anexo 4 – DGS –  Folheto - Técnica de Higiene das mãos com água e sabão 
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Anexo 5 – DGS –Folheto - Técnica de Higiene das mãos com SABA 


