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1. Enquadramento 

Considerando a importância de desenvolver um Plano de Contingência para responder a um 

possível cenário de Epidemia pelo COVID-19, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 

(ULSBA) procedeu à avaliação do impacto deste cenário na Organização, considerando a 

necessidade de prevenção e controlo da infeção.  

Nessa conformidade, foram definidas responsabilidades, procedimentos e medidas específicas 

a adotar para mitigar as consequências desta infeção no desempenho das atividades 

desenvolvidas pela ULSBA.  

Em termos organizacionais, este plano pretende dar respostas no âmbito da atividade da ULSBA, 

a medidas e procedimentos a adotar enquanto entidade prestadora de cuidados de saúde, ao 

nível da saúde pública, dos cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados; enquanto 

entidade empregadora este Plano de Contingência deve responder a três questões basilares: 

 Quais os efeitos que a infeção de trabalhador(es) por SARS-CoV-2 pode causar na 

empresa? 

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

trabalhador(es)?  

 O que fazer numa situação em que existe um trabalhador(es) suspeito(s) de infeção por 

SARS-CoV2 na empresa? 

A execução de procedimentos de controlo de infeção por todos os colaboradores da ULSBA, 

profissionais de saúde e outros envolvidos no ciclo de cuidados é de extrema importância. Estes 

procedimentos são aplicados aos vários níveis de cuidados da ULS, cuidados primários, serviços 

de urgência básica, cuidados hospitalares, cuidados continuados e paliativos. 

Neste contexto os objetivos deste plano de contingência são: 

 Prevenir, limitar e controlar a aquisição de infeções associadas a cuidados de saúde, 
incluindo doentes, profissionais de saúde, visitantes e prestadores de serviços; 

 Reduzir a transmissão de COVID-19, enquanto doença associada a cuidados de saúde; 

 Fortalecer a segurança dos profissionais, doentes e visitantes; 

 Fortalecer a capacidade da Instituição responder a uma epidemia de COVID-19; 

 Reduzir o risco da Instituição de Saúde funcionar como amplificador da epidemia; 
 
Foi criado um subsite na intranet da ULSBA, com informação especifica sobre COVID – 19, onde 

se encontra disponível a cada momento, as atualizações e orientações emitidas pela Direção-

Geral da Saúde (DGS), bem como todos os documentos específicos produzidos pela ULSBA. 

Foi feito o desenvolvimento de registo eletrónico de todos as situações identificadas nas várias 

unidades da ULSBA, contemplando o registo do questionário epidemiológico nos casos suspeitos 

e formulário de contactos nos casos validados bem como o respetivo encaminhamento. 

Este Plano de Contingência é um documento dinâmico, podendo por isso vir a ser alterado e 

complementado em função da evolução dos acontecimentos e das recomendações 

preconizadas pela DGS, disponíveis no respetivo site, através do link www.dgs.pt. 

http://www.dgs.pt/
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A elaboração do Plano de Contingência considerou a informação disponível à data da sua 

elaboração, as normas da DGS, da Organização Mundial de Saúde (OMS) bem como da legislação 

publicada sobre o tema. Foi ainda considerado o alinhamento com a estratégia definida pela 

DGS.  

A operacionalização do plano de contingência, considerando o seu dinamismo, poderá ser 

complementada com notas de serviço, especificas, que integraram uma versão subsequente do 

plano.  

Pelas características da ULSBA, esta unidade apenas integra uma 4ª linha de disponibilidade no 

âmbito das instituições do SNS para tratamento de doentes com COVID 19. Esta situação traduz-

se em que, durante a fase de contenção e contenção alargada, todos os casos suspeitos 

validados seguiram por indicação da LAM, para outras unidades de referência. A ULSBA, ficará 

com situações de COVID 19 para internamento só quando passarmos para a fase de mitigação. 

Estas fases são definidas pela DGS cine dia. 

O presente plano é da responsabilidade do Conselho de Administração da ULSBA 

 

2. Contextualização da infeção pelo SARS-COV-2 

2.1. Origem da epidemia 

A 31 de dezembro de 2019 foi notificado à Organização Mundial de Saúde (OMS) um cluster de 

pneumonia atípica de etiologia desconhecida em trabalhadores e frequentadores do mercado 

de peixe, mariscos e aves na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Na sequência da 

investigação dos casos identificados, a 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas 

identificaram um novo Coronavírus – nCov 2019 como agente causador da doença. Não 

obstante o vínculo inicial ao referido mercado sugerindo provável zoonose, a 20 de janeiro foi 

confirmada a transmissão pessoa-a-pessoa. Continuam em investigação vários aspetos da 

cadeia epidemiológica, a história natural da doença e as estratégias terapêuticas e preventivas 

que permitam o controlo eficaz desta epidemia.  

Perante a evolução do número de casos na China, a 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou 

“Situação de emergência de Saúde Pública de âmbito internacional”, ao abrigo do Regulamento 

Sanitário Internacional.  

A 12 de fevereiro a OMS denominou oficialmente a doença de COVID-19. Adicionalmente, o 

Comité Internacional de Taxonomia Viral designou um nome oficial para o vírus: doença 

respiratória aguda por coronavírus-2 (SARS-CoV-2).  

Até à data, a epidemia apresentou transmissão intensa e disseminada na China, seguida de 

transmissão ativa em áreas comunitárias como Coreia do Sul, Japão, Singapura, Irão e norte de 

Itália, com casos importados em vários países do mundo. 

 

2.2. Características do SARS-COV-2 

As infeções por coronavírus geralmente causam doenças respiratórias leves a moderadas, 

semelhantes a um resfriado comum, podendo evoluir para quadros mais complicados e óbito 

no caso dos indivíduos mais suscetíveis. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com 
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impacto importante em termos de saúde pública, como a “Severe Acute Respiratory Syndrome” 

causada pelo SARS-CoV identificada em 2002 na China e a “Middle East Respiratory Syndrome” 

(MERS-CoV) identificada em 2012. A análise atualizada dos dados epidemiológicos aponta para 

um espectro clínico alargado que vai das formas assintomáticas até quadros mais graves, com 

predomínio de sintomatologia respiratória. A febre também é comum embora possa estar 

ausente em alguns doentes (crianças, idosos, imunodeprimidos ou que fizeram uso de 

antipiréticos). Alguns casos de infeções pelo SARS-CoV-2 apresentam sintomas gastrointestinais, 

mialgias, cefaleias, faringite, conjuntivite.  

Este vírus dissemina-se através da projeção de gotículas respiratórias (partículas superiores a 

5μm) e por contacto próximo (com as mucosas da boca, nariz ou olhos através de mão 

contaminada) ou através de superfícies/objetos contaminadas. A transmissão por aerossóis 

(partículas inferiores a 1μm geradas em procedimentos como entubação orotraqueal, aspiração 

de secreções, administração de terapêutica aerossolizada, etc) também é possível, bem como 

através das fezes.  

Acredita-se que o período de incubação pode chegar aos 14 dias após a exposição.  

Desconhece-se se a infeção em humanos que recuperaram resultará em imunidade contra 

novas infeções e qual a sua duração.  

As estratégias de tratamento para a Infeção por SARS-CoV-2 são sintomáticas e de suporte de 

órgãos, dependendo do quadro clínico do doente.  

Ainda não existe vacina para prevenir a infeção por SARS-CoV-2. 

As medidas de prevenção e controle de infeção devem ser implementadas pelos profissionais 

que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de 

microrganismos durante a sua atividade.  

As formas graves representam cerca de 13-17% e a letalidade ronda, atualmente, os 3.4%. 

 

2.3. Estratégia da resposta 

 

A estratégia de resposta é definida em função da cinética epidémica. 
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3. Task-Force ULSBA para a infeção pelo novo Coronavirus (2019-nCoV) 

 

3.1. Liderança e coordenação 

 

 

 

Sob a coordenação da Presidente do Conselho de Administração da ULSBA, foi constituída uma 

equipa para a Task Force nCov 19, com vista à prevenção e controlo da infeção referida, 

composta por peritos na área (PPCIRA e Saúde Pública) e elementos das áreas de apoio. 

A equipa é constituída por: 

 Dra. Conceição Margalha – Presidente do Conselho de Administração e Diretora Clínica 

para os Cuidados de Saúde Primários 

 Dra. Iria Cristina Velez – Vogal Executivo do Conselho de Administração   

 Dra. Patrícia Ataíde – Vogal Executivo do Conselho de Administração 

 Dr. José Aníbal – Diretor Clínico 

 Enf. Joaquim Brissos – Enfermeiro Diretor 

 Dra. Cláudia Castelo – Diretora Executiva do Departamento de Cuidados de Saúde 

Primários 

 Dr. João Pina Manique – Presidente do Conselho Clínico do Departamento de Cuidados 

de Saúde Primários 

 Dr. Rogério Mestre – Diretor do serviço de Urgência  

 Enf. Paula Canelas – Enf. Chefe da Urgência 

 Eng. Hugo Nereu – Saúde Pública 

 Dr. Eugénio Besarab – Saúde Pública 

 Enf.  Jorge Olho Azul - Saúde Pública 

Conselho de 
Administração

Saúde Pública
Cuidados saúde 

Primários
Cuidados saúde 

Hospitalares

Cuidados de saúde 
continuados e 

paliativos

Task force NCOV 19

Grupo restrito Task 
Force
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 Enf. Rui Escoval - Saúde Pública 

 Dr. Luís Gabriel - Médico 

 Enf. Mariana Galado - PPCIRA 

 Enf. José Espinho - PPCIRA 

 Dra. Marta Valente – Saúde Pública 

 Dra. Maria Gião – Administradora da Área de Gestão de Doentes 

 Dra. Graça Fortunas – Gabinete de Comunicação 

 Dr. Norberto Chinita – Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação 

 Dr. Manuel Soares – Serviço de Aprovisionamento 

 Dr. Carlos Gomes – Serviço de Instalações e Equipamentos 

 Dra. Maria João Lino da Silva – Administradora da Área de Hotelaria 

A atuação da Task Force ULSBA, alinhada com a DGS, centra-se em três eixos, avaliação, gestão 

e comunicação do risco. 

 Avaliação do risco, considerando a epidemiologia e a estatística, divulgado pela DGS, 

 Comunicação do risco, através da comunicação e literacia em saúde, 

 Gestão do risco, considerando a prevenção e controlo da doença. 

Os trabalhos a desenvolver pela Task-Force para a infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) 

realizar-se-ão com base nos níveis de alerta e recomendações emanados pela DGS. 

Foi definida uma equipa restrita constituída por elementos do PPCIRA, da Saúde Pública, dos 

Cuidados de Saúde Primários e Administração Hospitalar da Gestão de Doentes, que reunirá 

com o Conselho de Administração (CA), com a periodicidade prevista de inicio semanal, ajustada 

de acordo com as necessidades, com vista à monitorização dos eventos registados, das medidas 

tomadas, da avaliação dos resultados e se necessário definir ajustamentos a realizar, destas 

reuniões serão lavradas atas, e feita uma análise da evolução da situação em termos estatísticos. 

 

4. Critérios de Identificação do caso 

4.1. Identificação de caso suspeito, caso provável e caso confirmado 

 

4.1.1. Caso suspeito 

Critérios clínicos   Critérios epidemiológicos 

  
 Infeção respiratória aguda (febre ou 

tosse ou dificuldade respiratória) 

requerendo ou não hospitalização  
 

  

 

 

E 

 
 História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa* nos 14 
dias antes do início de sintomas  

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-
2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas  

OU 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de 
saúde onde são tratados doentes com COVID-19  

 

 
Doente com infeção respiratória aguda grave requerendo hospitalização, sem outra etiologia 
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* Áreas com transmissão comunitária ativa (sujeita a atualização da DGS): 

Ásia China, Coreia do Sul, Japão, Singapura 

Médio Oriente Irão 

Europa Regiões de Itália: Emiglia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto 

*À data: 04/03/2020 

 

4.1.2. 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. 

 

4.1.3. Caso confirmado 

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

 

4.2. Contacto Próximo 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que 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.  

4.2.1. Alto risco de exposição 

 

“Alto risco de exposição”, é definido como: 

 Pessoa com Coabitação com caso confirmado de COVID-19 

 Pessoa com Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo: 

o Prestação direta de cuidados a caso confirmado de COVID-19 (sem uso de 

EPI) 

o Contacto desprotegido em ambiente laboratorial com amostras de SARS-

CoV-2 

o Contato físico direto (aperto de mão) com caso confirmado de COVID-19 ou 

contato com secreções contaminadas com SARS-CoV-2 

o Contacto em proximidade (frente a frente) ou em ambiente fechado com 

caso confirmado de COVID-19 (ex: gabinete, sala de aulas, sala de reuniões, 

sala de espera), a uma distância até 2 metros durante mais de 15 minutos 

 Pessoa que realizou viagem com caso confirmado de COVID-19 

o Numa aeronave 

- Companheiros de viagem do doente;   
- Prestação direta de cuidados ao doente;   
- Tripulantes de bordo que serviram a secção do doente;   
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- Se doente com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro 
da aeronave, todas as pessoas são contacto próximo 

o Num navio 

- Companheiros de viagem do doente;   
- Partilha da mesma cabine com o doente;   
- Prestação direta de cuidados ao doente;   
- Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente; 

 

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

definidas nos pontos anteriores (avaliado caso a caso) 

 Pessoa do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do 

Caso;  

 Pessoa que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em 

espaço fechado durante mais de 15 minutos;  

 Pessoa que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas 

ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 

expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

 

 

4.2.2. Baixo risco de exposição (caso esporádico) 

“Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

 Pessoa com contato em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-19, a uma 

distância superior a 2 metros OU durante menos de 15 minutos 

 Pessoa que 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); 

 Pessoa(s) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha(m) 

seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; 

etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 

ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início 

de sintomatologia.  

 

Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, deve: 

 Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);  
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 Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário).  

 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição 

a caso confirmado. 

 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

 

 
 

5. 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 SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre 

os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão 

de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima 

a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando 

uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz 

ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto 

com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, 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 ULSBA deverão ter em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) 

e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

De referir que, a auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da 

febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) 

e a existência de tosse ou dificuldade respiratória. 
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6. Medidas especificas de contenção de propagação do vírus 

 

6.1. Contacto acidental ou programado de um caso suspeito com a Unidade local de saúde 

6.1.1.  Nos cuidados de saúde primários 

Na presença de um caso suspeito, devem ser seguidos os procedimentos definidos nos 

fluxogramas, divulgados, anexo 1, anexo 11 

Deve sempre proceder-se ao preenchimento completo dos registos específicos 

disponibilizados de forma eletrónica a partir do Sclinic (anexo 5), nos vários momentos do 

fluxograma, 1º momento COVID 19 caso suspeito, 2º momento COVID 19 contacto com a LAM, 

3º momento COVID 19 resposta da LAM, no caso de NÃO validação 4º momento COVID 19 

fecho de caso. 

Se a resposta da LAM, considerar o caso suspeito como válido, o este registo do mesmo no 3º 

momento referido anteriormente, fará despoletar de forma automática o envio de um email 

de notificação, para todos os elementos do grupo restrito de acompanhamento. 

O utente considerado caso suspeito é acompanhado sempre pela mesma equipa que o recebeu 

(médico, enfermeiro, AT e AO) até à resposta da LAM e se suspeita validada até à chegada dos 

meios de transporte (INEM) mesmo que para além do fim do turno/fecho do serviço não 

podendo ser transferida a responsabilidade sobre o utente para outro profissional da mesma 

área profissional. 

 

6.1.2.  Na instituição hospitalar 

Na presença de um caso suspeito, devem ser seguidos os procedimentos definidos nos 

fluxogramas, divulgados, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 11. 

Deve sempre proceder-se ao preenchimento completo dos registos específicos disponibilizados 

de forma eletrónica a partir do Sclinic (anexo 5 nos vários momentos do fluxograma, 1º 

momento COVID 19 caso suspeito, 2º momento COVID 19 contacto com a LAM, 3º momento 

COVID 19 resposta da LAM, no caso de NÃO validação 4º momento COVID 19 fecho de caso). 

Se a resposta da LAM, considerar o caso suspeito como válido, o este registo do mesmo no 3º 

momento referido anteriormente, fará despoletar de forma automática o envio de um email de 

notificação, para todos os elementos do grupo restrito de acompanhamento. 

O utente considerado caso suspeito é acompanhado sempre pela mesma equipa que o recebeu 

(médico, enfermeiro, AT e AO) até à resposta da LAM e se suspeita validada até à chegada dos 

meios de transporte (INEM) mesmo que para além do fim do turno não podendo ser transferida 

a responsabilidade sobre o utente para outro profissional da mesma área profissional. 
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6.2. Divulgação, Monitorização, Controlo e Avaliação da evolução da situação e das medidas 

implementadas 

 

6.2.1.  Sub site específico disponível na intranet da ULSBA com informação sobre novo 

Coronavirus Covid-19, orientações e atualizações da DGS e da ULSBA 

 

6.2.2.  Registo eletrónico centralizado, de todos os casos suspeitos na ULSBA 

Foi criado um registo eletrónico específico para a situação de COVID 19, acessível a partir do 

Sclinic, para cada utente. Este registo visa constituir uma fonte de informação normalizada, 

completa, rastreável, analisável de forma centralizada para toda a ULSBA, possibilita monitorizar 

a evolução da situação, em termos quantitativos e qualitativos. 

6.2.3.  Atualização da informação sobre o Covid 19, no site da ULSBA, dirigido à 

população em geral, visando a melhoria da literacia em saúde. 

6.2.4.  Utilização do programa semanal na rádio local, para divulgação à população de 

informação disponível e medidas de atuação. 

 

7.  Reforço de medidas 

7.1. Gestão de contactos 

 

1) Restrição de contactos, limitando ao mínimo o numero de contactos (profissionais de 
saúde); 

2) Restrição de visitas;  

3) Efetuar o registo de todos os contactos estabelecidos;  

4) Aplicar as PBVT – contacto e gotícula em todos os contactos e PBVT – aérea na 
realização de procedimentos geradores de aerossóis;  

5) Isolar o doente no gabinete de contenção;  

6) Usar equipamentos dedicados ao doente, que sejam exclusivos do quarto ou área de 
isolamento (ex.: estetoscópio, esfigmomanómetro, termómetro) e materiais clínicos de 
uso único;  

7) Limitar o número de profissionais de saúde em contacto com o caso suspeito (coorte de 
profissionais);  

8) Manter um registo de todas as pessoas que entram no quarto ou área de isolamento do 
doente;  

9) Seguir procedimentos da DGS em Orientação 03/2020 de 31/01/2020.  

 

7.2. Higiene das mãos 

 

A higiene das mãos é considerada uma das medidas mais importantes para a redução da 
transmissão de agentes infeciosos entre doentes, durante a prestação de cuidados*. 
 

Antes de proceder à higiene das mãos:  

a. As unhas devem manter-se curtas e limpas, sem verniz, sem extensões ou outros 
artefactos;  
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b. Os adornos devem ser removidos (incluindo a aliança);  

c. Os cortes e abrasões devem estar cobertos com penso impermeável; 

d. Expor os antebraços (o fardamento não deve ter mangas compridas - até aos 
pulsos).  

 
 
 

Quando higienizar as mãos?  

a. antes do contacto com o doente;  

b. antes de procedimentos limpos/assépticos;  

c. após o risco de exposição a fluidos orgânicos;  

d. após contactar com o doente ou com a sua unidade;  

e. após a remoção de EPI; 

f. para a higienização das mãos devem ser utilizadas soluções antisséticas de base 
alcoólica (SABA) com emoliente da pele, que devem estar disponíveis em local 
próximo de cada doente (ambiente do doente/ambiente envolvente deste);  

g. se as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com matéria orgânica, 
as mãos devem ser lavadas com água e sabão. Bem secas e em seguida 
descontaminar com SABA. 

 
 
 

Técnicas de Higiene das Mãos:  

Com água e sabão (Anexo n.º6) 

1) Molhar as mãos em água à temperatura ambiente;  

2) ii. Aplicar a quantidade de sabão suficiente para cobrir ambas as mãos em todas as suas 
superfícies e os punhos; 

3) iii. Friccionar as mãos vigorosamente;  

4) iv. Enxaguar bem as mãos;  

5) v. Não tocar na torneira após a Higiene das Mãos (usar um toalhete de papel para fechar 
a torneira se for de acionamento manual); 

6) vi. Secar bem as mãos com toalhete de uso único;  

7) vii. Depositar os toalhetes usados em contentor de acionamento por pedal;  

8) viii. A duração do procedimento deve ser entre 40 a 60 segundos.  

 

Por fricção com SABA (Anexo n.º 7) 

i. Não usar SABA nas mãos visivelmente sujas (incluindo o pó de luvas);  
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ii. Seguir as instruções do fabricante quanto aos tempos de aplicação da SABA;  

iii. Aplicar a quantidade suficiente de SABA para cobrir ambas as mãos em todas as suas 
superfícies e punhos;  

iv. Friccionar as mãos vigorosamente entre 20 a 30 segundos, até evaporar completamente a 
SABA, garantindo a secagem das mãos.  

A utilização de luvas não dispensa a higiene das mãos, antes e depois da prestação de 
cuidados. 

Remeter para anexos (cartazes de higiene das mãos- anexo 6 e 7) 

 

7.3. Etiqueta respiratória 

 
A etiqueta respiratória é composta por um conjunto de medidas individuais a cumprir por 
doentes, visitantes, profissionais de saúde, voluntários e comunidade em geral, destinadas a 
conter as secreções respiratórias, de forma a minimizar a transmissão de agentes infeciosos por 
via aérea ou através de gotículas.  
 

Consiste em: (Anexo n.º 8) 

a. cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir;  

b. utilizar um toalhete de uso único para conter as secreções respiratórias, o qual deve ser 
prontamente eliminado num contentor de resíduos próximo do doente;  

c. em alternativa poderá tossir ou espirrar para o braço/manga evitando a dispersão de 
partículas, e a consequente contaminação das mãos;  

d. higienizar as mãos após contacto com secreções respiratórias;  

e. evitar tocar nas mucosas dos olhos, boca ou nariz.  

 
Os profissionais de saúde devem promover a aplicação de medidas de etiqueta respiratória 
junto de todos os utentes, com sinais e sintomas de infeção respiratória que entrem na unidade 
de saúde e oferecer de imediato uma máscara cirúrgica, se a situação clínica deste o permitir.  
 
 

− A máscara deverá ser colocada pelo próprio doente, sob orientação do profissional 

− O acesso à informação sobre como obter e colocar a máscara cirúrgica deve ser fácil, sendo 
recomendada nesta fase, a afixação de cartazes explicativos.  

− O utente deve ter acesso à solução alcoólica para a desinfeção das mãos após a colocação 
da máscara e deve ser orientado para:  

- Manter a máscara cirúrgica sempre bem colocada e ajustada;  

- Evitar mexer na máscara e na face ou tocar nos olhos, boca ou nariz. Se o fizer, deve 
higienizar de imediato as mãos;  

- Evitar tossir para as mãos. Tossir ou espirar para o antebraço ou manga, com o antebraço 
fletido ou usar lenço de papel. Neste caso, deitar o lenço para o contentor de resíduos e 
higienizar as mãos de imediato;  
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- Manter uma distância mínima superior a 1 metro dos outros utentes;  

- Retirar a máscara apenas quando tiver autorização do profissional de saúde;  

- Sempre que a máscara se encontrar molhada, retirá-la, pegando numa das extremidades, e 
descartar para o contentor de resíduos apropriado: Grupo III – saco branco, higienizando as 
mãos de seguida e antes de colocar nova máscara.  

 
Os responsáveis máximos das unidades de saúde devem garantir a disponibilidade de máscaras 
cirúrgicas e FP2, em local acessível e do conhecimento de todos os profissionais;  

 

7.4. Equipamento de proteção individual 

 
Em todas as unidades de saúde, deve ser promovida a utilização correta e adequada de EPI de 

acordo com a Orientação Nº 002/2020 de 25/01/2020 no âmbito da Infeção por 2019-nCoV e a 

Norma das Precauções básicas em controlo de infeção.  

 

Os EPI devem proporcionar proteção adequada aos profissionais de saúde, de acordo com o 

risco associado ao procedimento a efetuar. 

 
 
Lista de EPI a utilizar: 
 

 
 
 

 

Respirador de Partículas – FP2 



Plano de Contingência Coronavírus (COVID – 19) 
 
 

17 
 

 

Para colocação e remoção dos EPI em segurança ver anexos n.º 9 e 10. 

 

7.5. Descontaminação de material e equipamentos 

 

Descontaminação do equipamento clínico: 
 

Monitores, estetoscópios, termómetros ou outros utilizados no utente devem ser 

descontaminados preferencialmente no local com toalhetes embebidos em álcool a 70º. 

Para o equipamento clínico reutilizável deverá proceder-se como habitualmente (no HJJF deve 

ser contentorizado e enviado para o Serviço de Esterilização Centralizado), nas UCSP e SUB 

seguir o protocolo em vigor. 

 
 
7.6. Controlo ambiental 

 

Responsabilidade Assistente Operacional: 
 

Higieniza as mãos 

Coloca o EPI por a seguinte ordem: (Bata; Máscara; Óculos e Luvas) imediatamente antes de 

entrar na sala de isolamento. 

Coloca em saco branco (resíduos grupo III) todo o material de uso único que não tenha sido 

utilizado. 

Retirar as cortinas (se as houver), colocar em saco plástico fechado identificado como 

“material contaminado” e enviar para a lavandaria. 

Colocar os têxteis utilizados em saco plástico fechado identificado como “material 

contaminado” e enviar para a lavandaria. 

Fazer a higienização das seguintes superfícies com toalhetes embebidos em solução Klorkleen 

a 1000 ppm por esta ordem: 

- 1º Calhas e cortinados 

- 2º Paredes, vidros e janelas, portas calhas técnicas, interruptores de luz e Termóstatos 

- 3º Mobiliário e superfícies horizontais 

- 4º Chão (do interior para o exterior da sala) 

Higienizar as instalações sanitárias com toalhetes de Klorkleen a 1000 ppm, começar de cima 

para baixo das zonas mais limpas para as mais sujas sendo em último a sanita. 

Todo o material a ser reutilizado deve ser colocado em sacos plásticos (cabeças de esfregonas) 

balde e cabo transportado para a sala de limpeza e desinfeção onde deverá ser lavado/ 

descontaminado com solução de Klorkleen a 1000 ppm em seguida deve ser colocado em 

posição invertida e deixar secar. 
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Remoção de todos os EPI pela seguinte ordem: (Luvas, Óculos, Bata, Máscara/Respirador) após 

conclusão da descontaminação ambiental e descarta em saco de resíduos do grupo III. 

 

7.7. Manuseamento seguro da roupa 

Toda a roupa usada (também referida como roupa suja) deve ser considerada como 

contaminada e manuseada com cuidado de forma a não contaminar o ambiente ou o 

fardamento;  

Os sacos com roupa suja não devem ser cheios a mais de 2/3 da sua capacidade, a fim de 

serem corretamente encerrados com braçadeira.  

Devem ser etiquetados com a informação de “Roupa Contaminada” colocados num local 

apropriado e fechado, ao abrigo do calor, bem ventilado e inacessível a crianças e animais e 

seguir o circuito normal de higienização da roupa em uso na ULSBA. 

 

7.8. Recolha segura de resíduos 

Os resíduos provenientes da prestação de cuidados a estes doentes devem ser eliminados junto 

ao local de produção em contentores do grupo III. 

Depois de acondicionados no saco e/ou contentor, os resíduos não devem ser manipulados; 

Tanto os sacos de recolha de resíduos, como os contentores de cortoperfurantes, não devem 

ser cheios até mais de 2/3, de modo a possibilitar o seu encerramento seguro. 

Enquanto estão em uso, os contentores que se encontrem junto do local de produção devem 

manter-se fechados (balde com tampa acionada por pedal sem uso das mãos);  

Antes da sua remoção devem ser encerrados com braçadeira e transportados para o local 

temporário de armazenamento até à sua completa remoção. 

Formação e aconselhamento pela unidade de saúde publica a entidades externas (Ex. 

Bombeiros, Escolas, Entidades culturais, desportivas e recreativas). 

Informação especifica para viajantes 

 

7.9. Medidas Organizacionais 

 

7.9.1. Suspensão/adiamento/cancelamento de reuniões (exceto as estritamente 

necessárias) / eventos  

No sentido de salvaguardar a segurança de profissionais e utentes, os eventos de grupo serão 

cancelados ou adiados para datas futuras de acordo com as orientações emanadas pela DGS, 

em cada momento, considerando a evolução da situação epidemiológica e o risco inerente às 

condições de realização dos eventos. 

Para a realização de reuniões será privilegiado a videoconferência em detrimento das reuniões 

presenciais. 
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7.9.2.  Ações de formação 

Especificamente no âmbito de ações de formação, as restrições iniciam-se, com o cancelamento 

ou adiamento para data a definir, de ações de formação no exterior da unidade, formações 

internas com formadores externos ou com um número de formandos superior ao exigido pelos 

níveis de segurança das distâncias mínimas entre pessoas. Podendo evoluir para o cancelamento 

total se a situação epidemiológica assim o impuser. 

 

7.9.3.  Estágios  

Os estágios em curso na ULSBA serão cancelados por tempo indeterminado, no sentido de 

prevenir o contágio e de otimizar os recursos existentes quer humanos quer materiais para o 

tratamento efetivo de doentes. 

Autorizações de novos estágios serão avaliadas de acordo com a evolução da epidemia. 

 

7.9.4.  Teletrabalho  

No sentido de privilegiar o teletrabalho, a ULSBA, solicitará acessos VPN à SPMS com vista a 

permitir que alguns dos seus profissionais em que a atividade que desempenham seja passível 

de ser executada à distância o possam fazer. 

Estes acessos serão atribuídos a colaboradores que executem atividades importantes para o 

normal funcionamento da instituição e em que o exercício da sua atividade no local normal de 

trabalho seja de elevado risco de contaminação. 

 

7.9.5.  Atividade de Voluntariado 

A atividade de voluntariado será restringida ao ambulatório, acompanhamento de consultas, 

numa fase inicial de contenção, e de acordo com o entendimento da Liga de Amigos do hospital, 

podendo ser totalmente suspensa, na fase de mitigação ou em qualquer outro momento 

anterior se assim for entendido. 

 

7.9.6.  Visitas e Acompanhantes 

Alterado o regulamento de visitas temporariamente, enquanto a situação epidémica o justificar:  

Na fase de contenção alargada, redução do número de visitas para uma única pessoa, num 

período único de visita diária com a duração máxima de 1 hora. É mantida a permanência de um 

acompanhante no internamento entre as 12 e as 20 horas. 

Apenas é permitida a presença de um acompanhante, caso a situação do doente o exija, na 

consulta externa e na urgência. O acompanhamento em hospital de dia é determinado pela 

avaliação da necessidade, risco do doente e espaço disponível. 

Na fase de mitigação, poderá ser feita a restrição integral de visitas e acompanhantes com vista 

a garantir a segurança de profissionais e utentes. 

 

7.9.7. Cerimónias Religiosas na capela do HJJF 
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As cerimónias religiosas na capela do HJJF, serão suspensas por tempo indeterminado, até que 

o nível de segurança epidemiológica permita a seu restabelecimento. 

 

7.9.8. Camas de isolamento 

 

Numa fase de mitigação, em que seja necessário proceder ao internamento sob isolamento 

de doentes infetados com SARS-CoV-2, o hospital prevê o ajustamento dos recursos físicos 

existentes da seguinte forma: 

1ª fase – Utilização das 6 camas de isolamento, sem pressão negativa, com extração de ar, 

existentes (1 quarto duplo com casa de banho e 1 quarto simples com casa de banho no piso 

3 e 1 quarto duplo com casa de banho e 1 quarto simples com casa de banho, no piso 4); 

2ª fase – Reorganização do piso 3 com a afetação, para além das 3 camas de isolamento, 

anteriormente referidas de 21 Camas de enfermaria normal afetas à medicina interna em 

enfermarias com doentes infetados. Se for necessário suporte ventilatório, poderemos  afetar 

as 4 camas de cuidados intensivos exclusivamente para doentes infetados com SARS-CoV-2; 

3ª fase – Afetação das restantes 18 camas de enfermaria do piso 3 para doentes infetados, 

ficando todo o piso 3 com doentes de COVID 19, totalizando 3 camas de isolamento. 39 camas 

de internamento e 4 camas de cuidados intensivos. 

Paragem total da atividade cirúrgica programada, utilização das 40 camas de enfermaria de 

cirurgia geral para a medicina interna, no piso 2. 

Utilização das 25 camas de enfermaria de ortopedia no piso 1, para internamento de doentes 

cirúrgicos urgentes de traumatologia, ortopedia e cirurgia geral. 

Em qualquer fase – a necessidade de suporte ventilatório para doentes infetados, sem vagas 

na unidade de cuidados intensivos, nem disponibilidade noutras instituições, poderá obrigar 

à utilização de ventiladores afetos a outros serviços. 

 

Este ajustamento de camas esta sujeito a alterações face à evolução da situação epidemiológica 

e da avaliação das necessidades. 

 

8. Enquanto entidade empregadora, prestadora de cuidados de saúde 

 

A ULSBA deve estar preparada para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus 

trabalhadores não vir trabalhar, devido a doença, suspensão de transportes públicos, 

encerramento de escolas, entre outras situações possíveis.  

Neste contexto é importante avaliar:  

 

1. As atividades desenvolvidas pela ULSBA que são imprescindíveis de dar continuidade 

(que não podem parar) e aquelas que se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar.  

2. Os recursos essenciais (matérias-primas, fornecedores, prestadores de serviços e 

logística) que são necessários manter em funcionamento para a ULSBA e para 

satisfazer as necessidades básicas dos utentes.  
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3. Os trabalhadores que são necessários garantir, sobretudo para as atividades que são 

imprescindíveis para o funcionamento da unidade. Deve-se equacionar a 

possibilidade de afetar trabalhadores adicionais (contratados, trabalhadores com 

outras tarefas, reformados) para desempenharem tarefas essenciais na ULSBA e, se 

possível, formá-los.  

4. Os trabalhadores que, pelas suas atividades e/ou tarefas, poderão ter um maior risco 

de infeção por SARS-CoV-2.  

5. As atividades da ULSBA que podem recorrer a formas alternativas de trabalho ou de 

realização de tarefas, designadamente pelo recurso a teletrabalho, reuniões por 

vídeo e teleconferências e o acesso remoto. Deve-se ponderar o reforço das 

infraestruturas tecnológicas de comunicação e informação para este efeito.  

 

 

Após analise das várias atividades realizadas na ULSBA, definiu-se um conjunto de atividades 

tipo e classificaram-se as mesmas de acordo com a sua necessidade para a manutenção da 

atividade da unidade em período de contingência e de acordo com a fase definida da epidemia, 

podem manter-se ou não. Essas atividades constam do quadro seguinte: 

 

Atividade Imprescindíveis Pode 

reduzir 

Pode 

parar 

Atividade clinica - urgência √   

Atividade clinica – consulta externa presencial  √ √ 

Atividade clinica de hospital de dia presencial  √  

Atividade clinica - internamento √   

Atividade clinica – cuidados domiciliários  √  

Atividade clinica – cuidados continuados  √  

Atividade clinica – cuidados saúde primários  √  

Atividade clinica – saúde pública √   

Atividade clinica – cuidados paliativos  √  

Atividade clinica  de suporte clinico - farmácia √   

Atividade de suporte – clinico (laboratórios, 

imagiologia, imunohemoterapia, esterilização) 

 

√ 

  

Atividade de suporte – clinico (fisioterapia, nutrição, 

psicologia) 

 √  

GPLPPCIRA √   

Atividade de suporte – codificação clinica  √ √ 

Atividade de suporte – serviço social  √  

Atividade de suporte – gabinete do cidadão  √ √ 

Atividade de suporte – administrativo gestão doentes √   

Atividade de suporte – Hotelaria (Limpeza, alimentação 

e resíduos) 

√   

Atividade de suporte - aprovisionamento √   

Atividade de suporte - transporte  √  
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Atividade de suporte – morgue √   

Atividade de suporte – gestão de sistemas de 

informação 

√   

Atividade de suporte – gestão de recursos humanos  √  

Atividade de suporte – gestão de recursos financeiros  √  

Atividade de suporte – gestão de equipamentos e 

instalações 

√   

Atividade de suporte – comunicação √   

Atividade de suporte – planeamento e controlo de 

gestão 

 √ √ 

    

Atividade de suporte – segurança das instalações √   

 

 

Relativamente aos recursos essenciais ou imprescindíveis para manter em funcionamento a 

unidade e satisfazer as necessidades básicas dos utentes, definiram-se os seguintes: 

 

Todos os equipamentos de proteção individual, material de descontaminação e desinfeção 

Equipamentos para suporte de vida 

Material de consumo clínico inerente ao tratamento dos doentes 

Medicamentos 

Alimentação para profissionais e utentes 

Viaturas para transporte e combustível para deslocações entre as várias unidades da ULSBA 

 

 

Os trabalhadores que é necessário garantir, são sobretudo os que estão relacionados com as 

atividades que são imprescindíveis ao funcionamento da unidade em período de contingência 

conforme definido no quadro anterior. Pertencem às várias classes profissionais e o número 

mínimo para funcionamento corresponde aos mínimos em período de férias. De considerar que 

de acordo com a fase da epidemia e a afluência de doentes que se encontrem na unidade 

hospitalar esse número pode até ter de ser superior ao número máximo em exercício 

habitualmente, face à necessidade de isolamento, de cuidados diferenciados e de cumprimento 

de circuitos específicos. 

 

Os colaboradores que pela sua atividade normal estão sujeitos a um risco superior de infeção 

por SARS-CoV-2, são os que se encontram no atendimento imediato dos utentes, seja a nível 

hospitalar seja a nível de cuidados de saúde primário, enquadrando-se neste grupo, assistentes 

técnicos, enfermeiros, médicos e assistentes operacionais. 

 

As atividades que podem ser realizadas com recurso a tecnologias de informação e 

telecomunicações à distância, são sobretudo as atividades de suporte administrativo que não 

envolvem recursos físicos. 

A opção por esta forma de trabalho, ficará dependente dos recursos disponibilizados pela SPMS, 

para ligação remota e como tal a opção será feita pela criticidade da atividade. 
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A atividade clínica de consultas que possa ser realizada por teleconsulta, irá ser privilegiada. 

Todas as áreas de atividade identificadas como possíveis de parar podem ser realizadas por 

teletrabalho, as áreas de suporte de gestão de recursos humanos, financeiros, planeamento e 

controlo de gestão, podem ser realizadas por teletrabalho. 

 

8.1. Efeitos que a epidemia por SARS-CoV-2 pode causar na ULSBA 

A epidemia COVID 19, pode causar efeitos na ULSBA de forma direta ou de forma indireta. De 

forma direta através do contágio dos próprios colaboradores, levando com isso À redução 

drástica do número de colaboradores ao serviço, através do elevado número de contactos entre 

os profissionais de saúde. De forma indireta através de contactos ou medidas de contenção 

indicadas à comunidade em geral. 

Esta situação pode colocar em causa a capacidade de resposta da unidade, sendo que se define 

como níveis de imprescindibilidade de serviços a manter, todos os que dão suporte às atividades 

definidas como imprescindíveis. 

 

8.2. Medidas de contenção face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2 de 

profissionais da ULSBA 

Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver na ULSBA, devem-se iniciar os 

“Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos anteriormente; se nenhum sintoma surgir 

nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada para COVID-19. 

 

8.2.1. Área de isolamento e o circuito até à mesma 

A colocação de um trabalhador numa área de “isolamento” visa impedir que outros 

trabalhadores possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a 

propagação da doença transmissível na empresa e na comunidade. 

A área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) numa empresa tem como finalidade evitar 

ou restringir o contacto direto dos trabalhadores com o trabalhador doente (com sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito, critérios 

referidos no ponto 3) e permitir um distanciamento social deste, relativamente aos restantes 

trabalhadores. Na HJJF esta área de isolamento encontra-se localizada na Urgência Geral, nos 

vários centros de saúde existe uma sala identificada para o isolamento em cada um deles. 

 

A ULSBA estabeleceu o(s) circuito(s) a privilegiar quando um Trabalhador com sintomas se dirige 

para a área de “isolamento”. Na deslocação do Trabalhador com sintomas, devem ser evitados 

os locais de maior aglomeração de pessoas/trabalhadores nas instalações, na deslocação dos 

pisos para a urgência o colaborador deve utilizar o elevador ____e circular devidamente 

protegido como caso suspeito, com mascara. Deverá ser dada indicação à equipa de limpeza 

para proceder de imediato à limpeza e desinfeção do respetivo elevador, assim que o 

colaborador suspeito o abandone e este elevador deve ficar fora de serviço até que seja 

terminado o período de desinfeção do mesmo. 
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8.2.2. Procedimentos Específicos 

 
Processo de alerta de Trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a 

definição de caso suspeito de COVID-19), isto é, como se procede à comunicação interna entre:  

− O Trabalhador com sintomas - ou o trabalhador que identifique um trabalhador com sintomas 

na unidade – e a chefia direta e o empregador (ou alguém por este designado). De referir que 

este processo de comunicação deve ser o mais célere e expedito possível;  

 

9. Operacionalidade dos serviços/unidades funcionais - trabalhadores afetados  

9.1.  Operacionalidade comprometida 

 

A operacionalidade dos serviços pode encontrar-se comprometida pela redução do número de 

profissionais ao serviço, das várias categorias profissionais. Esta situação terá de ser analisada e 

ajustada em cada momento considerando a possibilidade de mobilidade interna. Podem ser 

tomadas medidas de minimização do impacte, tendo sempre que ser monitorizados e avaliados 

os resultados das mesmas, de forma a permitir uma adequação às necessidades do momento. 

 

 Ajustamento de agendas de consultas e exames de forma a minimizar a concentração 

de utentes 

 Fomentar a teleconsulta 

 Reduzir ou mesmo parar consultas não críticas 

 Redução da disponibilidade de horário de atividades não imprescindíveis 

 Reduzir a atividade cirúrgica programada  

 Reagendamento de consultas e tratamentos, que não sejam prioritários 

 

9.2.  Operacionalidade em fase critica 

 

Na fase critica mantém-se todas as medidas da fase comprometida e acrescem as seguintes 

medidas 

 

 A disponibilidade de serviços pode ser reduzida, considerando os serviços disponíveis 

ao fim de semana em períodos normais 

 Mobilização de recursos humanos dos cuidados de saúde primários para os cuidados 

hospitalares 

 Concentração dos recursos disponíveis, nomeadamente recursos humanos, podendo 

para operacionalizar esta medida ser necessário o fecho de algum(ns) piso(s) de 

internamento 

 No sentido de manter estas atividades em funcionamento, se o numero de 

profissionais afetos a estas áreas ficar reduzido, efetuar-se-á a mobilidade de 

profissionais de áreas de menor criticidade (podem ser reduzidas ou parar), 

preferencialmente com experiencia, para garantir a prestação de cuidados críticos ou 

imprescindíveis 
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 Poderá ser necessária a contratação de profissionais, das várias categorias, para fazer 

face a uma diminuição que a mobilidade interna não seja capaz de suprir. Para que 

esta medida seja executada, é necessário a implementação de um processo célere de 

contratação para que seja eficaz e com suporte legal 

 

9.3.  Inoperacional 

 

  Transferência de doentes para outras unidades 

  Contratação de profissionais 

  Reabertura progressiva de acordo com os recursos disponível 

 

10. Comunicação 

 

A comunicação relativa ao plano de contingência, será da responsabilidade do grupo restrito da 

task force, em colaboração com o Conselho de Administração e o Gabinete de Comunicação.  

Esta comunicação será preferencialmente realizada por meios eletrónicos, no sub site da 

intranet sobre coronavirus, notas de serviço, notas informativas e email. Poderão ser realizadas 

sessões com os responsáveis dos vários serviços em grupos restritos, para esclarecimentos 

específicos. 

Serão colocados cartazes em vários locais de passagem de profissionais, utentes e visitas, com 

as várias orientações da DGS e da própria ULSBA, sobre medidas de contenção de propagação 

do vírus, de proteção individual e comportamentos sociais, com vista a minimizar o efeito da 

epidemia. 

Para informação ao utente será privilegiada a utilização de meios eletrónicos - internet, e 

informação radiofónica local, através do programa + saúde. 

 

11. Avaliação do Plano 

 

O grupo restrito da task force definida para acompanhamento da infeção por SARS-COV-2, é 

responsável pela avaliação interna do plano de contingência.  

O acompanhamento crítico de todas as etapas do processo de elaboração do plano de 

contingência, do cumprimento das orientações estratégicas e da execução das medidas e 

procedimentos preconizados, ao longo da aplicação do plano, permite a sua melhoria contínua, 

em função do conhecimento que a própria avaliação proporciona (avaliação formativa).  

A análise de dados registados eletronicamente associados ao processo clinico de cada doente, 

relativamente a casos suspeitos, permitirá avaliar a correta seleção dos casos. Permitirá 

posteriormente uma analise de registos epidemiológicos e sintomáticos, bem como do nível de 

resposta por parte desta unidade, da LAM e do destino destes doentes. 
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As avaliações concorrentes serão efetuadas ao longo das atualizações do plano, durante a sua 

execução. A avaliação final será efetuada no fim da epidemia. 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 

 

Fluxograma de atuação – administrativo ou outros 

 

 

  



Plano de Contingência Coronavírus (COVID – 19) 
 
 

40 
 

ANEXO 12 

Lista de verificação para o plano de contingência 

Lista de verificação para Plano de Contingência 

Em cada Unidade de Saúde garantir: 

 Distribuição dos cartazes da DGS (profissional responsável) 

 Afixação dos cartazes informativos:  

 antes do acesso do utente à unidade de saúde (cartaz 1) 

 no balcão de atendimento (cartaz 2)  

 na sala de espera (cartaz 1 e 2) 

 Máscaras para o utente no balcão de atendimento 

 Equipamento de proteção individual (kit de cuidados não invasivos) no acesso à sala de 

confinamento 

 Sala de confinamento (sinalizada) com, pelo menos: 

 Mobiliário com superfícies laváveis (secretária, 2 cadeiras)  

 Dispositivos médicos (termómetro) 

 Máscaras para o utente 

 Solução antissética de base alcoólica 

 Contentores de resíduos hospitalares  

 Instalação sanitária dedicada (sinalizada) 

 Definição e treino dos circuitos:  

 para utentes  

 para profissionais 

 Formação do primeiro contacto (assistente técnico, segurança) 

 Gestão dos equipamentos de proteção individual (stock existente e disponibilidade nos 

locais definidos) 

 Divulgação das Orientações da DGS 

 Divulgação da Linha de Apoio Médico da DGS 

 

Procedimentos: 

 Fluxogramas aplicáveis aos diferentes procedimentos; 

 Descontaminação de superfícies e de dispositivos médicos;  

 Gestão de resíduos hospitalares (segue a política da unidade). 

O Plano de Contingência e as medidas implementadas por cada Unidade de Saúde cumprem 

as Orientações da Direção Geral da Saúde nº 002/2020 de 25/1/2020 – Infeção pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV) e n.º 03/2020 de 30/1/2020 – Prevenção e Controlo de Infeção por 

novo Coronavírus (2019-nCoV), nas suas atualizações. 

 


