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A. ENQUADRAMENTO 

 

Na atual situação relacionada com o Covid-19, as autoridades de saúde nacionais 
determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração e/ou revisão de planos 
de contingência que minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das 
atividades essenciais.  

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das 
quais se destacam a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 
26/02/2020, que são atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da situação.  

 A revisão de fevereiro de 2021, pretende adequar o Plano de Contingência à evolução 
da pandemia resultante do maior conhecimento do vírus SARS-CoV-2 pela comunidade 
científica e pelo seu comportamento na comunidade e ao qual se juntam outras variáveis 
como a inglesa e a sul-africana. 
  

Juntam-se atualmente outras orientações superiores das quais se destacam a Portaria 
n.º 218/2020, de 16 de setembro; o Regulamento da Medida de Apoio ao Reforço de 
Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS) de 16/09/2020 a Norma nº 
2/2021, de 30/01/2021 - Campanha de Vacinação contra a COVID-19 e a Norma nº4 /2020 
de 16 de setembro de 2020, considerados de elevada relevância para o equilíbrio 
institucional. 

1. EXPLICITAÇÃO DO QUE É O CORONA VÍRUS – COVID-19 
 

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. 
A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum, nas formas leves, ou apresentar-se 
como doença mais grave na forma moderada, ou como pneumonia grave.  

O novo coronavírus, intitulado SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em 
janeiro de 2020 na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido 
identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan, doença 
entretanto designada como Covid-19. A fonte da infeção é, ainda desconhecida, passado 
mais de um ano do primeiro caso. 

2. PRINCIPAIS SINTOMAS E FORMAS DE MANIFESTAÇÃO 
 

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda, 
como febre, tosse, dificuldade respiratória e cansaço. Em casos mais graves, pode levar a 
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pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e 
eventual morte.  

3. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO  

A Covid-19 pode transmitir-se:  

− por 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;  

− por 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;  

 − por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem.  

Ultimamente, tem vindo a ser agravada a sua transmissibilidade face ao surgimento de 
novas estirpes questionando-se a abrangência efetiva da vacina para a SARS-CoV-2, que foi 
reconhecida pela OMS em finais do ano de 2020. 

 
 Importa referir que em Portugal foram sendo criadas medidas particulares do 
seguimento/acompanhamento dos casos positivos, com o objetivo de evitar o colapso na 
resposta do SNS que implicitamente se estende aos organismos com responsabilidade social 
acrescida, como é o caso do Centro Social de S. José, salvaguardando no entanto que a 
estrutura é direcionada ao apoio a idosos e não uma instituição de prestação de cuidados de 
saúde, pois não reúne os requisitos estruturais básicos que lhe permitam essa atividade.  

4. TEMPO DE INCUBAÇÃO 
 

O período de incubação da doença pode variar entre 2 a 12 dias. Como medida de 
precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a 
data da última exposição a caso confirmado.  

As medidas preventivas no âmbito do Covid-19 têm em conta as vias de transmissão 
direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 
contaminados). 

 

5. TRATAMENTO E VACINAÇÃO 
 
Em Portugal a vacinação iniciou-se a 27 de dezembro de 2020 e vai prolongar-se por 

todo o ano de 2021. 
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O tratamento para a infeção por SARS-CoV-2 é dirigido aos sinais e sintomas 
apresentados. 

A partir de 16 de Setembro de 2020, a Norma nº4 remete-nos para os critérios de 
cura definidos pela DGS e que sustentam as determinações de continuidade tratamento 
e/ou de ausência ao trabalho e o retorno à atividade profissional perante o 
acometimento da infeção por SARS-COV-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro Social de S. José, Coimbra                                                  2021   

 

5 
PC.01_01 Plano de contigência – Covid-19 
 

B. PLANO DE CONTIGÊNCIA 
 

O plano de contingência deve responder às seguintes três questões:  

1. Quais os efeitos que a infeção de idosos, trabalhadores, visitantes e fornecedores 
pode causar na instituição?  

2. O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção?  
3. O que fazer numa situação em que se instala um surto de infeção?  

1. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE IDOSOS, 
TRABALHADORES, VISITANTES OU FORNECEDORES PODE CAUSAR NA 
INSTITUIÇÃO 

 O funcionamento da instituição está assegurado por 28 trabalhadores e é 
garantido pelo fornecimento de serviços externos em algumas áreas, nomeadamente 
produtos alimentares; controlo da HACCP e outros. 

 A atividade desenvolve-se em três áreas de resposta social – ERPI (20 residentes), 
CD (45 utentes) e SAD (30 utentes) – implicando mobilidade interna e externa de utentes e 
trabalhadores. 

 Existem também algumas parcerias que se concretizam na realização de estágios 
profissionais e / ou académicos. 

 O impacto de um surto pode configurar-se num cenário leve a severo, tendo em 
conta a taxa de incidência de casos e a faixa atingida. 

 Esta pode situar-se a diversos níveis: utentes; trabalhadores; utentes e 
trabalhadores; fornecedores. 

2. PLANOS DE AÇÃO 
  
 Os planos de ação serão operacionalizados segundo a constatação dos níveis que 
possam vir a estar presentes, sendo hierarquizados do seguinte modo:  
 

 Nível 1 – ações ou medidas de prevenção diária 
 Nível 2 – ações perante o surgimento de caso suspeito 
 Nível 3 – ações dirigidas à taxa de incidência igual ou inferior a 6 casos 
 Nível 4 – ações dirigidas à taxa de incidência superior a 6 casos  
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 2.1 – NÍVEL 1 
 
 Este nível tem o seu enquadramento nas medidas e comportamentos diários, com o 
objetivo de prevenir o surgimento de qualquer caso de infeção e de acordo com a seguinte 
descrição: 

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo 
menos 20 segundos;  

 Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho 
e sempre que as mãos estejam sujas;  

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  
 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  
 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  
 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias.  
 Rastrear diariamente a presença de sintomas suspeitos – tosse; cefaleias (dores de 

cabeça) ou mialgias (dores musculares); febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa 
atribuível; ou dispneia (dificuldade respiratória), sem outra causa atribuível; anosmia 
(perda do olfato); ageusia (perda do paladar) ou disgeusia (alterações do paladar), com 
início súbito. 

 Isolamento profilático – dirigido a utentes regressados de alta hospitalar ou recém- 
admitidos no quarto localizado no 1º andar, junto à casa de banho. 

 Isolamento profilático de colaboradores – dirigido a colaboradores que tenham 
contacto direto com familiares e / ou outros que apresentem teste positivo para a 
SARS-COV2. 

 

 2.2 – NÍVEL 2 

 Aplica-se quando surge um caso isolado suspeito de infeção por SARS-COV-2. 

 As orientações da DGS implicam a criação duma área de “isolamento” que visa 
impedir que outros possam ser expostos e infetados, em situação compaginável com a 
presença de um caso suspeito e tem como principal objetivo evitar a propagação da 
doença transmissível na instituição e na comunidade. A área de “isolamento” deve ter 
ventilação natural, possuir revestimentos lisos e laváveis e deve estar equipada por: 

 Telefone 
 Marquesa ou sofá 
 Água e alimentos não perecíveis 
 Caixote do lixo com abertura não manual com saco plástico 
 Solução antissética de base alcoólica – SABA, no exterior e interior da sala 
 Toalhetes de papel 
 Máscaras cirúrgicas 
 Luvas descartáveis 
 Termómetro de infra vermelhos 
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 Instalação sanitária equipada com chuveiro; doseador de sabão e toalhetes de 
papel 

 A área de isolamento é a que a seguir se discrimina: Sala da vigilante 

 O circuito para encaminhamento à área de isolamento e daí para o hospital, 
deve ser realizado através do percurso mais curto, garantindo o contacto com o menor 
número de pessoas possível.  

 Os recursos humanos para a prestação de cuidados até ao encaminhamento do 
caso suspeito devem ser reduzidos ao mínimo e devidamente monitorizado o surgimento 
de qualquer sintoma suspeito. 

 O uso de EPI, por parte dos colaboradores, é obrigatório consistindo em fato-
macaco; bata descartável; luvas; máscara e viseira. 

 A informação imediata da diretora técnica é obrigatória. 

 O registo da ocorrência deve ser feito no livro de ocorrências do turno com 
referência aos seguintes parâmetros: 

 Nome do utente 
 Sintomas apresentados 
 Pessoas com quem esteve em contacto (residentes e colaboradores) 
 Ações desenvolvidas 
 Encaminhamento do utente  
 Procedimentos pós encaminhamento (limpeza e desinfeção dos 

espaços) 
 

 A monitorização reforçada do despiste de sintomas em todos os residentes e 
colaboradores tem caráter obrigatório por um período até perfazer 14 dias após o 
contacto.   
 O uso de máscara nos residentes passa a ser obrigatório e deve ser 
supervisionado por parte dos colaboradores. 
 
      Deve ser criada a reserva de bens essenciais – alimentos não perecíveis, 
materiais de higiene e limpeza, álcool gel, equipamentos de proteção individual (EPI) que 
contemplem macacões; luvas; máscaras; batas descartáveis; aventais descartáveis. 
 
     O tratamento da roupa de caso suspeito deve ser feito à parte, acondicionados 
em saco fechado na produção e lavados a uma temperatura igual ou superior a 60º . 
 
     A louça a utilizar na situação de caso suspeito deve ser descartável. 
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ALERTA 
Menos de 90% 
ALERTA 
Menos de 90% 

    Os resíduos produzidos (material de pensos, fraldas) devem ser considerados de 
risco biológico e tratados em conformidade – colocados em contentor próprio e 
encaminhados pelo fornecedor contratualizado para o seu tratamento.    
 

 2.3 – NÍVEL 3 

 Aplica-se na presença de vários casos de utentes com sintomas suspeitos de 
infeção por SARS-COV-2 e até um número de 6 casos. 

 Dado que não será possível o encaminhamento de utentes para ambiente 
hospitalar, importa isolar casos e circuitos, sendo as seguintes as medidas a tomar: 

 Desocupação da área que passará a ser denominada Área Covid (zona 
do piso -1 – nova). 

 Higienização e arrumação dos quartos. 
 Transferência dos utentes com sintomas para a Área Covid. 
 Higiene, desinfeção e arrumação dos quartos libertados, segundo a 

Norma 014/2020 da DGS de 21/03/2020. 
 Alojamento dos utentes deslocalizados. 
 Isolamento de contactos – afetação de recursos humanos distintos 

sempre que possível. 
 Rastreamento de casos – notificação obrigatória ao delegado de saúde, 

que iniciará os procedimentos inerentes para a testagem de utentes e 
colaboradores. 

 Análise das necessidades de recursos humanos – face ao potencial 
surgimento de casos positivos na equipa de colaboradores, deve ser 
salvaguardada a gestão da equipa tendo em conta o isolamento de 
contactos entre positivos e negativos – equipas dedicadas sempre que 
possível e preferencialmente com escala em espelho.  

 Monitorização sistematizada – sintomas em utentes e colaboradores; 
isolamento de novos casos. 

 Encaminhamento ao hospital – na presença de 
dispneia agudizada com valores de saturação de 
oxigénio inferior a 90%; febre que não cede com 
paracetamol; prostração e cianose (lábios e 
extremidades roxas).  

 Desinfeção terminal – segundo a Norma 014/2020 da DGS de 
21/03/2020. 

 Uso de máscara nos residentes – é obrigatório. 
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2.4 – NÍVEL 4 
 

     Activa-se em situação em que o número de casos positivos de infeção por SARS-
COV-2 seja superior a 6 utentes e haja ausências no número de colaboradores.  

 As medidas já contempladas para o Nível 3, devem ser mantidas e 
intensificadas contemplando os seguintes aspetos: 

 Permanência dos utentes nos quartos – para evitar a disseminação do 
contágio. 

 Prestação de cuidados nos quartos – higiene, alimentação, 
administração da terapêutica, realização de pensos (se houver), 
prevenção de UP (úlceras de pressão) e despiste de sinais de infeção por 
SARS-COV-2. 

 Encaminhamento ao hospital – na presença de dispneia agudizada com 
valores de saturação de oxigénio inferior a 90%; febre que não cede com 
paracetamol; prostração e cianose (lábios e extremidades roxas).  

 Gestão das necessidades de recursos humanos – recurso a medidas de 
apoio divulgadas pelas entidades responsáveis, como o Instituto da 
Segurança Social (ISS) e o Instituto de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) – em julho de 2020 criada a Medida de Apoio e Reforço de 
Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS) que detém 
bolsa de recursos humanos nas mais diversas categorias profissionais 
que se encontram desempregados ou a usufruir de rendimentos sociais.  

 Manutenção das necessidades básicas na vida da instituição – 
nomeadamente a confeção de alimentos e a aquisição de bens. Se 
acontecer o bloqueio na confeção de alimentos poderá recorrer-se ao 
fornecimento externo de refeições. 

 A priorização da assistência aos residentes – em caso extremo de casos 
positivos de infeção por SARS-COV2 no universo de colaboradores, deve 
ser ponderada a interrupção das respostas sociais de Serviço de Apoio 
Domiciliário (SAD) e de Centro de Dia (CD) salvaguardando os utentes 
sem qualquer apoio familiar de retaguarda e/ou o fornecimento da 
alimentação. 

3. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

 3.1 - EXISTÊNCIA / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS: 
 

o Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) com distribuição em sítios 
estratégicos e informação sobre os procedimentos de higienização das mãos;  



Centro Social de S. José, Coimbra                                                  2021   

 

10 
PC.01_01 Plano de contigência – Covid-19 
 

o Máscaras cirúrgicas para utilização pelo idoso, trabalhador ou estagiário; 
o Luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de prevenção, pelos 

trabalhadores que prestam assistência ao idoso, trabalhador ou estagiário;  
o Toalhetes de papel para secagem das mãos, para as instalações sanitárias e 

outros locais onde é feita a higienização das mãos;  
o Contentor de resíduos com abertura não manual;  
o Sacos plásticos (com espessura de 50 ou 70 micra);  
o Equipamentos de limpeza de uso único, que devem ser eliminados ou 

descartados após a utilização. Quando a utilização única não for possível, 
deve estar prevista a limpeza e desinfeção após a sua utilização (ex. baldes e 
cabos), assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na zona de caso 
confirmado. Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido na 
limpeza, pelo risco de recirculação de aerossóis;  

o Produtos de higiene e limpeza: 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, botões de elevador). A limpeza e desinfeção das superfícies devem 
ser realizadas com detergente desengordurante, seguido de desinfetante.  

 
 3.2 - DIVULGAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA: 
 

o Divulgação junto dos trabalhadores, visitantes, estagiários e fornecedores de 
serviços.  

o Publicitação em locais de informação da instituição. 

4. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO  
  

O colaborador que apresente critérios compatíveis com sinais e sintomas de Covid-
19, informa a diretora técnica ou a pessoa que a substitui nas suas ausências 
(preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre na instituição, dirige-se para a 
área de “isolamento”, definida no plano de contingência. Já na área de “isolamento” 
contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).  

Para o(s) idoso(s), nas situações necessárias de acompanhamento até à área de 
“isolamento”, devem cumprir-se as precauções básicas de controlo de infeção, 
principalmente no que respeita à higiene das mãos.  

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou colaborador) quanto aos 
sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de Covid-19. 

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:  
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 Se não se tratar de caso suspeito de Covid-19, define os procedimentos adequados à 
situação clínica.  

 
Desta validação o resultado poderá ser:  

 Caso suspeito não validado: este fica encerrado para Covid-19. O SNS24 define os 
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do idoso, trabalhador ou 
estagiário.  

 Caso suspeito validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica 
(INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de 
Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos.  

 
A diretora técnica, ou o responsável em substituição, informa de imediato a direção, 

acerca da existência do caso suspeito validado.  

Se o caso for não confirmado, este fica encerrado para Covid-19, sendo aplicados os 
procedimentos habituais de limpeza e desinfeção.  

Nesta situação são desativadas as medidas do plano de contingência. 

5. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO VALIDADO  
 

Perante um caso validado, a DGS, ou o responsável da instituição, informa a 
Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez informa a 
Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes 
laboratoriais e:  

 A área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da descontaminação 
(limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local.  
 

 A descontaminação deve ser realizada de acordo com a Norma 014/2020 da DGS de 
21/03/2020e que regula o seguinte: 

o A limpeza deve ser sempre húmida não usar aspiradores a seco em zonas 
públicas, salvo se forem aspiradores com tanque de água que recolhe a 
sujidade na água; este depósito deve ser despejado e lavado entre cada uma 
das áreas a aspirar; 

o Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais 
limpas, para as mais sujas: paredes e teto (se aplicável); superfícies acima do 
chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros); equipamentos existentes 
nas áreas; instalações sanitárias e chão – é o último a limpar. 

o Materiais de limpeza – em relação aos materiais de limpeza, os 
estabelecimentos devem assegurar-se que devem existir materiais de limpeza 
distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de risco das áreas a limpar; 
os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e 
descartáveis (usar e deitar fora), diferenciados por um código de cores, para 
cada uma das áreas, de acordo com o nível de risco. São exemplos: azul para 
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bancadas, mesas, cadeiras, cadeirões; verde para mesas de refeição e áreas 
de preparação de alimentos; amarelo para limpar o lavatório; vermelho para 
as sanitas (exterior); sendo que a parte interior da sanita não precisa de pano 
porque deve ser esfregada com o próprio piaçaba e com detergente de base 
desinfetante. 
O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se 
deve garantir uma limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de cada 
utilização. Devem ser diferentes, para as áreas: os usados nas casas de banho, 
não devem ser usados nas áreas de alimentação, ou outros espaços. 
 

 Chão: lavar com água quente e detergente comum, seguido da desinfeção com 
solução de lixívia diluída em água. A frequência de limpeza deve ser no 
mínimo 2 vezes ao dia. 
 

 Instalações sanitárias (casas de banho): lavar preferencialmente com produto que 
contenha na composição detergente e desinfetante porque é de mais fácil 
aplicação. A frequência de limpeza deve ser no mínimo, 3 vezes ao dia. 
 

 Os detergentes a usar são os de uso comum e do seguinte modo:  
o Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 

5% ou mais de cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução 
diluída deve ser a 0,1%, na proporção de 1 parte de lixívia para 99 partes iguais 
de água. 

o Lavar primeiro as superfícies com água e detergente.  

o Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies.  

o Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as 
instruções do fabricante/fornecedor. Essa etapa é fundamental.  

o De seguida enxaguar as superfícies só com água quente.  

 
 Os resíduos devem ser armazenados em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 

mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado 
para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 
   

 O Kit de Descontaminação para limpeza e desinfeção da área de “isolamento”, deve 
ser disponibilizado com o seguinte material: 
o Luvas de nitrilo descartáveis; 
o Óculos proteção e/ou viseira; 
o Máscara de proteção FFP2 ou FFP3; 
o Dispensador de solução antisséptica de base alcoólica; 
o Desengordurante de superfícies; 
o Desinfetante de superfícies; 
o Balde, esfregona e material de limpeza. 
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6. CONTROLO DO RISCO - PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS 
PRÓXIMOS  

  Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas 
que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de Covid-19. O tipo de 
exposição do contacto próximo determinará o tipo de vigilância. O contacto próximo 
com caso confirmado de Covid-19 pode ser de:  

 “Alto risco de exposição”:  
o Quem partilhou os mesmos espaços (zona até 2 metros) do caso;  
o Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado 

com o mesmo;  
o Quem partilhou com o caso confirmado loiça, toalhas ou outros objetos 

ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, 
sangue, gotículas respiratórias.  

 “Médio risco de exposição” (casual), é definido como:  
o Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado 

(ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a 
gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior 
a 15 minutos, tosse ou espirro);  

 “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:  
o Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido 

as medidas de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção 
respiratória; etiqueta respiratória; higiene das mãos e uso de máscara).  

   
  Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre 

durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 
  Deve ser colhida orientação de como proceder, junto da Linha de Saúde 24 ou do 
médico de família, fornecendo todos os pormenores acerca dos seguintes pontos 
principais: 

o Uso de máscara – sim ou não 
o Quanto tempo durou o contacto 
o Há quantos dias foi o contacto 
o Qual a distância de proximidade 
o A pessoa com quem contactou estava com sintomas 

7. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO EM CASO DE SURTO 
 
 O plano de contingência é um documento orientador com caráter vinculativo para 
todos os intervenientes. Porém, será também alvo de alguma “flexibilidade” determinada 
pelo inesperado que pode acarretar o surgimento de um surto. 

 Importa, no entanto, deixar claro o modo como deve ser operacionalizado e quem 
deve assumir a linha de comando em cada nível e nos diversos potenciais cenários: 
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NÍVEIS CENÁRIO AÇÕES 
LINHAS DE 
COMANDO 

RECURSOS 

Nível 1 
Ausência de 

casos 

Formação específica 
Comportamentos diários 
preventivos (uso de máscara…) 
Supervisão sistematizada 

Diretora 
Técnica 

Plano de Contingência 
Recursos materiais base 
Termómetro  

Nível 2 
Caso isolado 

suspeito 

Uso de EPI completo 
Isolamento do caso 
Informação da diretora técnica 
Restrição de contactos 
Encaminhamento do caso 
Higienização dos espaços 
Tratamento de resíduos 
Uso de máscara pelos utentes 
Informação da direção 
Informação do familiar 
responsável 

Diretora 
Técnica 

Área de isolamento (sala 
da vigilante) 
EPI’s 
Recursos humanos 
presentes  
Termómetro 
Oxímetro 
Medidor de TA 
Telemóvel 
Produtos de higiene  
Plano de Contingência 

Nível 3 

Até 6 casos 
suspeitos ou 
confirmados  

(utentes e/ou 
colaboradores) 

Uso de EPI completo 
Planeamento da mudança 
Abertura da área Covid 
Higienização de espaços 
Restrição de contactos 
Cumprimento dos circuitos 
Tratamento de resíduos 
Notificação à autoridade de 
saúde local 
Notificação à Segurança Social 
Isolamento de colaboradores + 
Rastreamento de novos casos 
Adaptação da escala de serviço 
Informação dos familiares 
Informação da direção 
Monitorização de sintomas 
críticos 
Gestão emocional das perdas 

Diretora 
Técnica 

 
e/ou 

 
Membro da 

direção  

. Área Covid (Piso -1) 

. EPI’s 

. Recursos humanos de  
reforço interno que 
permitam trabalho 
dedicado a + e - 
. Termómetro 
. Oxímetro 
. Medidor de TA 
. Telemóvel 
. Produtos de higiene  
. Plano de Contingência 

Nível 4 

Mais de 6 
casos 

confirmados  
(utentes e/ou 

colaboradores) 

Uso de EPI completo 
Gestão dos quartos 
Higienização de espaços 
Restrição de contactos 
Cumprimento dos circuitos 
Tratamento de resíduos 
Interação com a autoridade de 
saúde local 
Interação com a Segurança 
Social 
Isolamento de colaboradores + 
Rastreamento de novos casos 
Adaptação da escala de serviço 
Informação dos familiares 
Informação da direção 
Monitorização de sintomas 
críticos 
Gestão emocional das perdas 
Suspensão temporária do SAD 
Capitalização de todos os RH  

Diretora 
Técnica 

 
e/ou 

 
Membro da 

direção  

. Estrutura física global 

. EPI’s 

. Recursos humanos de  
reforço externo (medidas 
de apoio sociais) 
.Termómetro 
. Oxímetro 
. Medidor de TA 
. Telemóvel 
. Produtos de higiene  
. Plano de Contingência 
. Estruturas Sociais (IEFP, 
Segurança Social…)  
. Restaurante (se 
cozinheiras indisponíveis) 
. Lavandaria (se 
operadora indisponível) 
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 8. CONTROLO DOS DANOS 
 
 As repercussões dum surto com impacto em utentes / residentes e colaboradores, 
acarretam sempre danos físicos, emocionais e até de caráter familiar. 

 Importa pois definir intervenções que vão de encontro à minimização destes efeitos e 
devem passar por: 

 
 8.1 – RESTABELECIMENTO SANITÁRIO 

 Descontaminação do espaço físico – requisitado ao responsável da Proteção 
Civil local logo que decorram 2 semanas sem o surgimento de novos casos. 

 Reorganização interna de espaços – reposição e gestão de recursos materiais. 

  
8.2 – SUPORTE EMOCIONAL E GESTÃO DOS MEDOS 

 Apoio psicológico não profissionalizado que passe por suporte emocional e 
escuta atenta dos medos, podendo evoluir para pedido de intervenção 
especializada para a situações em que sejam manifestadas a incapacidade 
para o controlo de emoções e a superação dos medos.  

 Orientação diária para a gestão da doença e recursos a seguir / obter nas 
dificuldades ou agravamento dos sintomas – contacto telefónico com os 
colaboradores em isolamento ou em situação de doença diagnosticada. 

 Vinculação operativa e solidária dos órgãos diretivos. 

 Apoio e sistematização da informação aos familiares com assertividade e em 
tempo oportuno. 

 Escuta ativa e esclarecimento das dúvidas dos residentes face às potenciais 
perdas de companheiros de vida na instituição. 

 Rastreamento de alterações psicológicas tardias. 

 Reconhecimento e compensação de esforços acrescidos – logo que possível e 
com um enquadramento sustentável e satisfatório para ambos os lados.   
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Foi ouvido o Médico de Saúde Pública José Aníbal Herdade Barreiros, 
 que colabora com a instituição – contacto: 966 389 765 

 
Contactos Locais de Saúde Pública  

Dr.ª Alcina Silva (contacto de 1ª linha após o SNS24) - 910 018 669 
 

Coimbra, 10 de fevereiro de 2021 
 

A Diretora Técnica 
Rita Mendonça – contacto: 962 134 686 
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FLUXOGRAMAS 
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JUSTIFICAÇÃO DOS FLUXOGRAMAS 

 

 Surgem da necessidade de clarificar e/ou evidenciar através de fluxogramas alguns 
dos procedimentos já inscritos na versão inicial de modo a facilitar a interiorização dos 
mesmos.  
 
Importa referir que em Portugal foram sendo criadas medidas particulares do 
seguimento/acompanhamento dos casos positivos, com o objetivo de evitar o colapso na 
resposta do SNS que implicitamente se estende aos organismos com responsabilidade social 
acrescida, com é o caso do Centro Social de S. José, salvaguardando no entanto que a 
estrutura é direcionada ao apoio a idosos e não uma instituição de prestação de cuidados de 
saúde, pois não reúne os requisitos estruturais básicos que lhe permitam essa atividade.  
 
Pretende-se com esta adenda,  
 
Poderão então ser identificados os seguintes fluxogramas: 

o COVID19 – Medidas gerais diárias  
o COVID19 – Medidas de isolamento 
o COVID19 – Prevenção de contágios  
o COVID19 – Circuitos 
o COVID19 – Limpeza e desinfeção da área de isolamento 
o COVID19 – Cuidados pós morte   
o COVID19 – Centro de Dia (CD) 
o COVID19 – Serviço Domiciliário (SAD) 
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Já colocou  
a sua? 

NÃO 

Risco 
elevado 

  

para si  
e 

 para outros 

SIM 

Não se 
aproxime  

a menos de  
2 metros  

sem colocar  
a máscara 

TODOS JUNTOS  
CONTRA O VÍRUS 

 

COVID19 – MEDIDAS GERAIS DIÁRIAS  

 
 
 

 

 

 

 

SIM NÃO 

Risco 
elevado 

  

para si  
e 

 para outros 

Ao chegar ao serviço? 
Antes  

de um procedimento? 

Lavar com água e sabão, 
esfregando-as bem 

durante 
pelo menos 20 segundos 

QUANDO e 
QUANTAS 

VEZES? 

Antes e após as refeições, 
após ida à casa de banho 

e sempre que  
as mãos estejam sujas 

ÁGUA E SABÃO NAS MÃOS 
OS MELHORES ALIADOS 

NÃO 

Risco 
elevado 

  

para si  
e 

 para outros 

Não se dirija  
à área  

de serviço  
sem se fardar 

SIM 

O que 
deve usar 

Túnica e calças 
Socas brancas (só para o 
trabalho) 
T-shirt branca 
Remoção de adereços 
Remoção de verniz 
Cabelos apanhados 
Farda lavada diariamente 

+ 
Avental plástico  
Óculos de proteção 
Touca  

PROTEÇÃO 
PARA SI E PARA OS OUTROS 

Já se  
fardou? 
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COVID19 – MEDIDAS DE ISOLAMENTO 
Uma área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e 

infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível 
na instituição e na comunidade 

RETORNO À INSTITUIÇÃO APÓS 
INTERNAMENTO HOSPITALAR 

Banho geral e troca de vestuário 

Acondicionamento da roupa suja 
em saco fechado para envio à 

lavandaria 

Isolamento durante 14 dias no 
quarto do 1º piso junto ao WC  

Prestar os cuidados em último lugar 
com atenção ao uso de EPI e 

desinfeção dos espaços 

Despistar sinais ou sintomas (febre, 
tosse, dificuldade em respirar) 

SIM 

Seguir as orientações para o isolamento 
de caso suspeito 

Informar a Direção Técnica 
962 143 686 

Seguir todos os procedimentos em 
função de caso validado ou não validado 
 

FIM 

NÃO 

Retorno ao quotidiano 

CASO SUSPEITO EM UTENTE  
OU COLABORADOR 

Colocar máscara (se não a tiver) 

Encaminhar / dirigir para a área de 
isolamento (sala da vigilante) 

 e limitar o acesso a uma só pessoa  

Contactar a Linha SNS24 
808 24 24 24 

Informar a Direção Técnica 
962 143 686 

 

CASO SUSPEITO VALIDADO 
 

SIM 

Seguir as orientações da Linha SNS24 
e/ou Autoridade de Saúde Local 

Informar a Direção da instituição 
(Diretora Técnica informa) 

NÃO 

Providenciar limpeza e desinfeção da 
área de acordo com o protocolo após 

evacuação do utente / colaborador 

FIM 
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Em caso de surto de COVID19 na instituição, proceder-se-á ao ajustamento das instalações 
de modo a isolar estruturalmente o espaço físico para utentes positivos e para utentes 
negativos. 
Assim, a área do “bloco novo” com capacidade para seis utentes, será destinada a COVID 
positivos porque permite o isolamento de circuitos com alocação de equipa dedicada. 

O acesso será feito pela porta tardoz e bloqueada a passagem junto da plataforma 
elevatória. 

As refeições serão fornecidas em marmitas sujeitas a desinfeção no local seguida de lavagem 
separada na máquina da louça e alvo de controlo biológico por parte do HACCP. 

O tratamento de roupas deverá contemplar o isolamento em sacos fechados e lavagem 
separada da restante roupa produzida. 

O tratamento de resíduos deverá ser alvo de tratamento especializado.   
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PANDEMIA DE SARS-CoV-2 COVID19 

COVID19 – PREVENÇÃO DE CONTÁGIOS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Avaliação breve para 
despiste de sinais/alerta  

COLABORADOR  

Risco elevado de contágio externo e interno pelas principais vias:  
colaborador/utente  -  colaborador/colaborador  -  utente/utente  -  visita/utente 

 

Etiqueta respiratória 
 

Distanciamento físico 
Medição diária da Temp 

 

Higiene pessoal cuidada  
 

Uso exclusivo de 
fardamento na 

instituição 
 

Uso de EPI 
Lavagem das mãos 

 

Sinal ou sintoma 
suspeito 

Informação imediata da 
direção técnica 

Isolamento profilático e 
despiste diagnóstico 

Quarentena 
Seguimento 
pela AS local 

SIM NÃO

Retorno 
ao 

trabalho 

UTENTE  VISITA / FAMILIAR  

 

Etiqueta respiratória 
 
 

Distanciamento físico  
 

Uso de máscara 
(visita e utente) 

 

Realização da visita 
através da janela e 
durante o tempo 

máximo de 20 min. 
Não entrega direta de 

alimentos ou… 

Sinal ou sintoma 
suspeito no 

utente visitado 

Realização de Teste para 
COVID19 na admissão à 

instituição e/ou indicação 
da A/Saúde  

Realização de Teste para 
COVID19 na admissão  

Isolamento profilático 
durante 14 dias  

 

Etiqueta respiratória 
Distanciamento físico 

Medição diária da Temp 
Despiste de alterações 

respiratórias  
Higiene pessoal cuidada  

Lavagem das mãos 
 

Restrição da partilha de 
objetos pessoais  

Sinal ou sintoma 
suspeito 

Informação imediata da 
direção técnica 

Isolamento profilático 
 

Seguir orientações das 
Medidas de Isolamento 

de caso suspeito 

Agendamento da visita 
com a direção técnica  

Informação imediata da 
direção técnica 

Isolamento profilático 
 

Seguir orientações das 
Medidas de Isolamento 

de caso suspeito 
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COVID19 – CIRCUITOS 
Um “circuito” correto na prestação de cuidados e no tratamento de resíduos 
produzidos é uma “arma valiosa” na prevenção de infeções cruzadas. Não o 
desvalorize, para o bem de todos, incluindo a comunidade. 
PENSE QUE QUALQUER UM PODE FICAR DOENTE A QUALQUER MOMENTO! 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Os materiais de prestação de 
cuidados e de limpeza devem ser 

dedicados – não servem para mais 
ninguém, nem noutro local! 

 

Não deve haver acumulação de 
materiais para evitar desperdício e 

contaminação. 

RESÍDUOS PRODUZIDOS NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS A UTENTES COVID+  
E/OU INFECTADOS COM BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES 

Biológicos - Grupo III  
(fraldas; pensos; seringas; 
luvas; máscaras; sondas e 

sacos coletores; EPI’s 
descartáveis) 

 Acondicionamento em saco 
fechado no local de produção  

 (fraldas; pensos; luvas; 
máscaras; sondas e sacos 

coletores; EPI’s descartáveis)   
 Acondicionamento  em 

contentor rígido com tampa 
(seringas) 

 Acondicionamento em 
contentor rígido com tampa 

anti picada (agulhas) 

Tratamento por entidade 
especializada 

 

Biológicos - Grupo II  
(restos de alimentos; louça; 
talheres; roupas pessoais e 
de banho; roupa de cama; 
próteses e ajudas técnicas) 

Acondicionamento em saco fechado 
no local de produção  

 Tratamento na instituição  
em separado em último lugar 

relativamente aos restantes e de 
acordo com as orientações da 

DGS (lavagem em máquina e no 
programa adequado – roupa e 

louça) 
 Colocação no contentor - restos 

de alimentos 
 Lavagem e desinfeção – 

próteses e/ou ajudas técnicas 

Ninguém pode 
facilitar! 
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ÁREA CONTAMINADA POR UTENTES COVID+  
E/OU INFECTADOS COM BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES 

COVID19 – LIMPEZA E DESINFEÇÃO DA ÁREA  
DE ISOLAMENTO 

A higiene e limpeza seguras são o maior sinal de confiança em tudo o que partilhamos 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Funcionária dedicada à limpeza da área 

Uso do Kit de limpeza composto por:  
Luvas descartáveis 
Óculos proteção 

Máscara de proteção FFP2 ou FFP3 
Bata descartável 

 

Toalhetes de papel 
Dispensador de solução antisséptica de 

base alcoólica (SABA) 
Desengordurante de superfícies 

Desinfetante de superfícies 

Balde, esfregona e material de limpeza 
 

Limpeza e desinfeção das superfícies e equipamentos frequentemente manuseadas pelo 
utente – mobiliário; WC; interruptores; manípulos de porta e janela; intercomunicador ou 

telefone (se houver); objetos pessoais. 

Acondicionamento dos resíduos em saco de 
plástico fechado (com espessura de 50 ou 70 
mícron) e envio para tratamento qualificado 

 

Remoção do EPI  
de modo a  

não se contaminar 
 

Toma de banho/duche 
 

FIM 
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ÓBITO DE UTENTE POR COVID19 + 

 
COVID19 – CUIDADOS PÓS- MORTE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Informação das autoridades competentes: 
Médico que certificará o óbito 

Autoridade de Saúde Local 
Direção Técnica 

  

Encerramento do local onde se encontra o 
cadáver ou remoção para espaço resguardado 

se houver mais alguém no quarto 

Informação da família 
na pessoa do familiar de referência que 

providenciará os serviços da agência funerária 
salvaguardando a informação da doença 

COVID+  (Direção Técnica) 

Remoção do cadáver pela agência funerária 
respeitando as regras de preparação e o circuito 

mais direto para o exterior  

Limpeza e desinfeção do espaço de acordo com 
o protocolo inscrito no fluxograma específico 

(Funcionária dedicada) 

Encaminhamento do espólio de reserva 
devidamente tratado e acondicionado após 

conciliação com o familiar de referência  

FIM 
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COVID19 – CENTRO DE DIA (CD) 
Controle Diário  –  um valioso aliado 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Utilização de WC dedicado 
(2 módulos do 1º piso)  

ROTINA DIÁRIA 
Atividades desenvolvidas 

unicamente  
nas estruturas do Centro de 

Dia e com RH dedicados 

UTENTE ORIGINÁRIO DA RESIDÊNCIA PRÓPRIA 

TRANSPORTE 
Realizado pelo motorista 
protegido com máscara           

e viseira  

Lotação da carrinha a 60%   
10 utentes com uso de máscara 

obrigatório e desinfeção das mãos 

Avaliação da temperatura  

Toma das refeições  
em espaço dedicado  

Despiste de sinais/sintomas alerta 
para infeção COVID19: febre, 
tosse seca, cefaleias, diarreia 

   

Febril 

Fica em 
casa 

Informa 
diretora 

Informa 
família 

FIM 

Sem febre 

Transporte  
em segurança 

Acesso por 
circuito 

dedicado ao 
Centro de Dia 

FIM 

Sinal ou sintoma 
suspeito 

Informação imediata da 
direção técnica 

Isolamento profilático 
 

Seguir orientações das 
Medidas de Isolamento 

de caso suspeito 
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COVID19 – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) 
Controle Diário  –  um valioso aliado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestação dos 
serviços 

contratualizados 
e seu registo  

Acondicionamento 
dos cestos na viatura 

 

ATENDIMENTO DO UTENTE NO DOMICÍLIO 

Limpeza do calçado à entrada 
Lavagem e desinfeção das mãos 

Uso de EPI  
Saudação do utente  

Lavagem e desinfeção 
das mãos 

Imersão dos cestos e 
marmitas em tina com 
desinfetante antes da 
lavagem na máquina 

Despiste de sinais/sintomas alerta 
para infeção COVID19: febre, 
tosse seca, cefaleias, diarreia 

SIM 

Informa 
diretora 

Informa 
família 

FIM 

Coloca avental 
de proteção que 
fica no domicílio 

do utente 

NÃO 

Contacta Linha 
de Saúde 24 
808 24 24 24 

Retorna à 
instituição para 
banho e troca 

de farda e 
desinfeção da 

viatura 

Lavagem e 
desinfeção das 

mãos  

Reinício do 
procedimento 

para cada utente  

RESIDÊNCIA DO UTENTE DISTRIBUIÇÃO DA 
REFEIÇÃO 

Limpeza do calçado à 
entrada 

Lavagem e 
desinfeção das mãos 

Uso de EPI   

Entrega da refeição 
 

Lavagem das marmitas 
e cestos 

Arrumação no armário 
próprio 

FIM 

Uso de fardamento e 
EPI (máscara 
permanente) 

RECURSOS HUMANOS 
E VIATURAS 

Higienização da 
viatura:  

Desinfeção das mãos 
prévia ao acesso 

Limpeza e 
descontaminação 

diárias   

FIM 
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LISTA DE CONTACTOS 

 
 

 ACES do Baixo Mondego ………………………………………………………………………… 239 793 360 

 Autoridade de Saúde Local …………………………………………………………………….. 910 018 669 

 Câmara Municipal de Coimbra ……………………………………………………………….. 239 857 500 

 Centro Hospitalar de Coimbra (CHUC) ……………………………………………………. 239 400 400 

 Direção Técnica (Drª Rita Mendonça) …………………………………….………………. 962 134 686 

 Linha de Saúde 24 (SNS) ………………………………………………………………….……. 808 24 24 24 

 Linha de Saúde Pública …………………………………………………………………………. 808 211 311 

 Médico de Saúde Pública (colaborador da Instituição) …………………..………. 966 389 765 

 Polícia de Segurança Pública (PSP) ……………………………………………………….… 239 797 640  

 Presidente da Direção …………………………………………………………………………… 916 598 629 

 Proteção Civil ……………………………………………………………………………………..….. 239 854 060 

 Segurança Social  (Drª Silvina) ………………………………………………………………… 300 518 466 

 União de Freguesias de Coimbra ………………….....…………… 239 095 439  //  918 698 058 
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