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1. INTRODUÇÃO 
 
A COVID-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia internacional, no dia 11 de 
março de 2020. Neste seguimento várias medidas têm sido adotadas para conter a expansão da doença. O 
Estado Português perante a verificação da situação de calamidade pública decretou o Estado de 
Emergência Nacional.  
 
A Santa Casa da Misericórdia de Espinho elaborou um Plano de Contingência que vai permitir orientar e 
adequar os recursos institucionais, quer recursos humanos, quer recursos físicos, bem ainda como 
procedimentos internos para dar resposta a este problema de saúde pública. 
 
A elaboração deste plano visa preparar-nos, de forma abrangente, organizada e eficiente, para a deteção 
de qualquer situação suspeita de infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) e para a resposta com 
eficácia perante o seu aparecimento. Uma das consequências da pandemia é o elevado nível de absentismo 
ao trabalho, que poderá colocar em causa o normal funcionamento da atividade das nossas respostas 
sociais, contudo, um planeamento integrado aumenta a probabilidade de minimização do impacto negativo 
da pandemia, pelo favorecimento da implementação de estratégias sinergéticas e complementares.    
 
O Plano aqui apresentado segue orientações da Organização Mundial de Saúde, da Direção-Geral de Saúde 
e da União de Misericórdia Portuguesas. 
 
Devido à dinâmica do contexto epidemiológico e a incerteza científica quanto às características deste vírus 
e de forma a adequar e flexibilizar a resposta, proceder-se-á à revisão e atualização deste Plano de 
Contingência, sempre que tal se mostre necessário. 
 
 

1. OBJETIVO  
 

O presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os efeitos de uma 
possível contaminação da população Sénior da Santa Casa da Misericórdia de Espinho, com o SARS-CoV-2, 
bem como também manter a atividade das respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliar (SAD), 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Unidade Residencial Sénior (URS).  
 
Para além disso, pretende: 

- Providenciar tratamento e apoio, enquanto se mantêm cuidados de saúde essenciais; 
- Minimizar o risco de transmissão de COVID 19; 
- Apoiar a continuidade de cuidados de saúde e outros serviços essenciais; 
- Manter a confiança e segurança da população, através de implementação de medidas baseadas na 

melhor evidência. 

 
 
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 

O presente plano de contingência aplica-se a toda a população da Santa Casa da Misericórdia de Espinho 
(SCME) e terceiros que se encontrem nas instalações da mesma. A elaboração deste Plano de Contingência, 
no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, assim como os procedimentos a adotar perante 
um trabalhador com sintomas desta infeção, devem seguir a informação disponibilizada nas orientações da 
DGS. 
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Toda a informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro 
epidemiológico da doença. 

 
 
3. O QUE É O CORONAVÍRUS 
 
O Coronavírus pertence a uma família de vírus que causam infeções respiratórias. Alguns coronavírus 
podem causar síndromes respiratórias mais complicadas, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave que 
ficou conhecida pela sigla SARS, da síndrome em inglês “SevereAcuteRespiratorySyndrome”.  
 
A nova estirpe de coronavírus foi descoberta em 31/12/19 após casos registados na China, na cidade de 
Wuhan; até à data, nunca tinha sido identificado em humanos. Inicialmente designada de 2019-nCov, foi 
posteriormente titulada pelo CoronaVirusStudyGroup, como SARS-CoV-2. Rapidamente demonstrou a sua 
capacidade de transmissão, sendo certa e inevitável a sua propagação global. 
 
 

4.1. PRINCIPAIS SINTOMAS 
 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe: febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória) e cansaço. Em 

casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e, 

até mesmo, levar à morte. 

 
 

4.2. VIAS DE TRANSMISSÃO 
 
Vias de transmissão do vírus SARS-CoV-2: 

- Via de contacto direta: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 
infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 
pessoas que estão próximas; 

- Via de contacto indireta: através de gotículas expelidas para superfícies, contacto das mãos com 
uma superfície ou objeto contaminado e, em seguida, com a sua própria boca, nariz ou olhos. 

 
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição 
próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando 
uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos 
de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo 
coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas orais, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode 
conduzir à transmissão da infeção.  
 
Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 
 
As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela instituição têm em conta as vias de 
transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 
contaminados). 
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4.3. PERÍODO DE INCUBAÇÃO 
 

- Situa-se entre 2 a 12 dias até ao aparecimento de sintomas; 
- 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 
indirecta (superfícies/objetos contaminados). 

 
 

5. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO, PROVÁVEL E CONFIRMADO 
 
Caso Suspeito 
Todas as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de 
tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória, são considerados 
casos suspeitos de COVID-19 (Norma 004/2020 da DGS).  
 
Caso Provável 
Caso suspeito com teste para SARS-CoV-2 inconclusivo ou teste positivo para pan-coronavírus + sem outra 
etiologia que explique o quadro. 
 
Caso Confirmado 
Caso com confirmação laboratorial de SARS-CoV-2, independentemente dos sinais e sintomas. 

 
 
6. PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

6.1. CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLO DE INFEÇÃO 
 

A SCME criou uma Comissão de Controlo de Infeção (CCI) para aconselhamento técnico e emissão de 
pareceres e de orientações que fundamentem as decisões tomadas quanto à medidas e procedimentos a 
adotar. Esta equipa pretende ainda cumprir o papel de influenciadores sociais, difundindo informações e 
promovendo o recurso a fontes oficiais.  
A presente CCI tem como foco as áreas da infância e sénior. 
 

Nome Email Contacto telefónico 
Alexandra Morais (Direção Técnica - infância)  centro.infantil@scme.pt 227341661 

Catarina Pereira (Qualidade) qualidade@scme.pt 227330900 

Catarina Silva (Enfermeira) enfermagem.lar@scme.pt 227330900 

Estefânia Santos (Mesegor) estefania.mesegor@gmail.com 227330900 

Sara Ramos (Direção Geral – área sénior) sara.ramos@scme.pt 966753434 

Sílvia Lopes (Médica SCME) silviamolopes@hotmail.com 227330900 
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6.2. PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

- Criação de um ponto central de afixação de informação permanentemente actualizada; 

- Divulgação das medidas gerais de prevenção e contenção e atualização regular da informação 
sobre a doença; 

- Afixação de cartazes com medidas de prevenção e sintomatologia em locais estratégicos; 
- Formação aos trabalhadores sobre o COVID-19, formas de propagação, estratégias de prevenção e 

etiqueta respiratória; 

- Reforço de boas práticas a nível da higienização de espaços e tratamento de roupa; 

- Reforço de boas práticas a nível de higiene pessoal (unhas curtas, ausência de acessórios, …); 

- Divulgação do Plano de Contingência e pedido de validação por entidades externas. 
 
O plano de comunicação será desenvolvido pela SCME com a participação dos seus colaboradores. Deverá 
ainda estabelecer-se uma rede eficaz de comunicação com os diferentes parceiros: Centro de Saúde, 
hospital, autarquia, fornecedores, outros considerados relevantes. 
 
O plano de comunicação da SCME pretende igualmente garantir um fluxo de informação efetivo no 
contexto do surto de COVID-19, de acordo como nível do risco, encontrando-se estruturado em três eixos 
estratégicos: 

a) A comunicação interna é uma ferramenta essencial para a gestão das equipas internas;  
b) A comunicação externa é responsável pela partilha de informação sobre as diferentes fases de 

resposta na abordagem sobre as diferentes fases de resposta na abordagem a esta epidemia;  
c) A mobilização social, através do desenvolvimento da população e dos parceiros e agentes 

comunitários é uma ferramenta para a minimização do desafio que atravessamos. 
 

 

6.3. REESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES 
 

Identificam-se abaixo os serviços ou actividades cuja continuidade é imprescindível e, portanto, será 
assegurada e os que têm, inclusivamente, necessidade de serem reforçados. São igualmente identificados 
os serviços a serem reduzidos ou suspensos. 
 

Serviços ou atividades 
cuja continuidade é 

imprescindível 

Serviços ou actividades 
com necessidade de 

reforço 

Serviços ou actividades 
a serem reduzidos 

Serviços ou actividades 
a serem suspensos 

ERPI 

URS 

Cozinha 

Lavandaria 

Serviços gerais 

Enfermagem (na 

eventualidade de casos 

confirmados) 

SAD(serviços prescindíveis) 

Serviços Administrativos 

Animação Sociocultural 

Receção 

Economatos 

Manutenção 

Centro de Dia (desde que 

assegurados serviços 

domiciliários) 

Terapias ocupacionais 

Transporte ao exterior 

 
Medidas implementadas a nível dos Serviços: 

- Cancelamento de consultas e terapias no exterior; 

- Alteração do sistema de entrega de refeições aos beneficiários do Plano de Emergência Alimentar 

(PEM); 

- Adoção de recipientes descartáveis para a entrega de alimentação aos beneficiários do PEM e aos 

utentes do SAD e centro de dia; 
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- Desinfeção de malotes de entrega de refeições em espaço exterior; 

- Suspensão de cerimónias religiosas e dinamização de momentos religiosos com recurso às novas 

tecnologias. 

 

6.4. REESTRUTURAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 
 

No caso dos serviços e actividades cuja continuidade é imprescindível, os recursos humanos deverão ser 
garantidos de acordo com o seguinte: 
 

Serviços com 
continuidade 
imprescindível 
 

Fase 1 (fase de redução abrupta e significativa do número de trabalhadores):  
- Equipa transversal que assegure os serviços essenciais, procurando cingir ao 

mínimo a troca de trabalhadores entre sectores; 
- Turnos mais longos, quando necessário; 
- Suspensão de férias; 
- Redução a uma folga semanal; 
- Apoio nos cuidados diretos aos utentes por outros trabalhadores disponíveis 

(polivalência); 
- Abertura de um espaço de actividades para trabalhadoras com filhos menores de 

12 anos e sem outra retaguarda familiar. 
 
Fase 2 (fase de retorno de alguns trabalhadores e estabilização das equipas):  

- Criação de “equipas espelho” com rotatividade semanal; 
- Turnos de 12 horas de trabalho; 
- Criação de equipas dedicadas por sector; 
- Limitação da circulação do trabalhador ao seu próprio sector; 
- Validação do estado de saúde dos trabalhadores com aplicação de teste. 

 
Fase 3 (fase de redução do número de trabalhadores por contágio): 

- Integração de trabalhadores de outros sectores ou respostas sociais da SCME; 
- Recurso a projetos CEI integrados na medida de Apoio ao Reforço de Emergência 

de Equipamentos Sociais e de Saúde, de natureza temporária e excepcional; 
- Recurso a voluntários especializados; 
- Contratação de serviços externos. 

Serviços 
Gerais 

Fases 1 e 2: 
- Integração de trabalhadores de outros sectores ou respostas sociais da SCME; 
- Reforço da equipa com admissão de recursos humanos. 

Fase 3: 
- Recurso a projetos CEI integrados na medida de Apoio ao Reforço de Emergência 

de Equipamentos Sociais e de Saúde, de natureza temporária e excepcional; 
- Recurso a voluntários; 
- Contratação de serviços externos. 

Enfermagem  
 

- Recrutamento de prestadores de serviço que fiquem disponíveis para chamada 
em caso de necessidade. 

Serviços a 
reduzir ou 
suspender 

Gestão será feita caso a caso, estando previsto o seguinte: 
- Recondução para outro sector ou resposta social; 
- Regime de teletrabalho em rotatividade com outro colega; 
- Regime de teletrabalho. 
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Existem grupos de trabalhadores que, pela natureza das suas tarefas, apresentam um maior potencial de 
risco, podendo ser veículos de infecção para os utentes, pelo que os equipamentos de protecção individual 
(EPI) deverão ser sempre assegurados e usados sem exceção. Estes profissionais deverão igualmente ser 
sujeitos a medidas regulares de reforço de boas práticas: 

- Ajudantes familiares domiciliárias; 
- Ajudantes de lar e de centro de dia; 
- Enfermeiros. 

Os restantes trabalhadores poderão ser igualmente veículos de contágio, sendo o uso de EPI igualmente 
aplicável a estes. 
 
Outras medidas implementadas a nível dos Recursos Humanos: 

- Acompanhamento pela Enfermeira que integra a CCI de casos em isolamento preventivo no 
domicílio; 

- Recurso a novas tecnologias para substituir reuniões presenciais; 
- Suspensão de prestação de serviços de outros profissionais não essenciais (professor de ginástica, 

terapeutas, …); 
- Suspensão dos estágios e do voluntariado (voluntários seniores); 
- Proibição do uso da farda no exterior;  
- Tratamento diário das fardas dos trabalhadores pela lavandaria; 
- Transporte de trabalhadores cujos transportes públicos deixaram de prestar serviço; 
- Emissão de declarações a todos os trabalhadores a atestar o fato de que são trabalhadores 

imprescindíveis de ERPI; 
- Pedido de salvo-conduto à Câmara Municipal de Ovar para trabalhadoras imprescindíveis da área 

da saúde e cuidados pessoais; 
- Admissão em regime institucional de trabalhadoras residentes em Ovar; 
- Envio de carta à Câmara Municipal de Espinho a solicitar apoio a nível de disponibilização de 

recursos humanos; 
- Pedido de apoio a outras instituições a nível de recursos humanos. 

 
Estratégia de recrutamento de voluntários especializados: 

- Articulação com a Plataforma de Voluntariado de Espinho; 
- Contacto com a Bolsa da Voluntariado da Entreajuda; 
- Recurso à União de Misericórdias Portuguesas; 
- Recrutamento junto de alunos do ensino superior das áreas da saúde (contacto com Faculdades e 

Escolas Superiores) ou outros cursos especializados; 
- Recrutamento através do site e da página de Facebook institucional. 

 
 

6.5. FORNECIMENTO DE RECURSOS ESSENCIAIS 
 
O fornecimento de recursos essenciais às atividades imprescindíveis de dar continuidade deverá ser gerido, 
pelo economato e pela farmácia interna, da seguinte forma: 
 
Recursos não afectados pela pandemia: 

- Manutenção da relação com os fornecedores habituais. 
 
Recursos em escassez por motivo da pandemia: 

- Reforço da relação com os fornecedores habituais; 
- Exploração de fornecedores alternativos. 
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Como medidas preventivas, definem-se as seguintes: 
- Entrada de fornecedores apenas em caso de entregas e por porta de serviço; 
- Uso de EPI por fornecedores e obrigatoriedade de desinfecção de mãos; 
- Manutenção de materiais entregues em quarentena 24 horas; 
- Reforço de stocks: medicamentos, dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual. 

 
 

6.6. PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFEÇÃO 
 
A SCME e restantes trabalhadores, ao longo de todo o período de contenção do vírus, devem cumprir 
rigorosamente:   
 
Procedimentos básicos para higienização das mãos:  

1. Lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos, de acordo com as instruções da 
Norma da DGS de Higienização das mãos nº 007/2019 de 16/10/2019. 
- Antes de entrar e antes de sair da instituição; 
- Antes e depois de contactar com os residentes; 
- Depois de espirrar, tossir ou assoar-se; 
- Depois de utilizar as instalações sanitárias; 
- Depois de contactar com urina, fezes, sangue, vómito ou com objetos potencialmente 

contaminados; 
- Antes e após consumir refeições; 
- Antes e após preparar, manipular ou servir alimentos e alimentar os residentes; 
- Depois de fazer as camas e de tratar da roupa; 
- Depois de retirar as luvas; 
- Sempre que as mãos parecerem sujas ou contaminadas. 

2. As instruções para a higiene das mãos estão afixadas e acessíveis aos profissionais, residentes e 
visitas. 

3. Quando não for possível lavar as mãos, em alternativa, deve ser usada uma solução antisséptica de 
base alcoólica (SABA), disponibilizada em locais estratégicos, onde se verifica maior afluência de 
pessoas. 

4. Utilizar toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde 
seja possível a higienização das mãos. 

5. Deve ser evitado tocar com as mãos na cara (olhos, nariz ou boca) especialmente se estas 
estiverem sujas ou possivelmente contaminadas. As mãos devem ser lavadas antes de tocar nestas 
áreas. 
 

Procedimentos de higiene e controlo ambiental: 
1. Limpeza das superfícies (mesas, corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador), várias vezes 

ao dia, com um produto de limpeza desinfetante, particularmente as superfícies mais utilizadas 
pelos residentes, como mesas de cabeceira, proteções das camas, telefones, campainhas, 
comandos de TV, puxadores das portas, lavatórios, entre outras. 

2. Limpeza dos equipamentos reutilizáveis, que deverão ser adequadamente limpos e desinfectados. 
3. Roupa utilizada pelos residentes e funcionários: 

- O programa de lavagem da roupa deve integrar: pré-lavagem, lavagem a quente (roupa 
termorresistente) a temperatura de 70 a 90ºC; 

- As roupas termosensíveis devem ser lavadas com água morna, a uma temperatura a 40ºC, 
seguido de um ciclo de desinfeção química também em máquina. 

4. As louças utilizadas podem ser lavadas na máquina de lavar com um detergente doméstico. As 
mãos devem ser lavadas após a colocação da louça na máquina.  
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5. Renovar o ar dos espaços frequentemente, sejam quartos, refeitório copas, espaços comuns etc. 
  
 
 

6.7. PROCEDIMENTOS DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA 
 

As medidas de etiqueta respiratória a adotar incluem: 
1. Evitar tossir ou espirrar para as mãos; 
2. Tossir ou espirrar para o braço ou manga com cotovelo fletido ou cobrir com um lenço de papel 

descartável; 
3. Usar lenços de papel descartáveis para assoar, depositar de imediato no contentor de resíduos e 

lavar as mãos; 
4. Se usar as mãos inadvertidamente para cobrir a boca ou o nariz, lavá-las ou desinfetá-las de 

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

boca, deve ser utilizado um lenço descartável, diretamente da boca para o lenço, e colocar 
imediatamente no lixo após ser usado. 

 
 

6.8. PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS POR PARTE DE TRABALHADORES 
 

Procedimentos de conduta social: 
1. Evitar ajuntamentos; 
2. Manter distâncias de segurança entre colegas; 
3. Evitar apertos de mãos, abraços e beijos. 

 
Utilização de EPI pelos trabalhadores, de acordo com a Norma da DGS Nº 007/2020 de 29/03/2020:  

1. Uso de máscara cirúrgica ou reutilizável (de acordo com as funções desempenhadas); 
2. Uso de touca; 
3. Uso de farda lavada diariamente; 
4. Uso de calçado de uso exclusivo em contexto de trabalho; 
5. Uso de luvas (quando recomendado); 
6. Uso de bata descartável (quando recomendado) 
7. Uso de viseira (quando recomendado). 

A utilização dos EPI deve ser responsável e adequada à atividade profissional e ao risco de exposição dos 
trabalhadores. 
 
Procedimentos à entrada na instituição: 

1. Desinfeção da sola do calçado; 
2. Desinfeção de mãos; 
3. Receber e colocar equipamentos de protecção individual (EPI) 
4. Medição de temperatura; 
5. Controlo de ponto por cartões (em alternativa ao habitual registo biométrico); 
6. Obrigatoriedade de Comunicação de sintomas/sinais associados ao COVID, quando se verifiquem; 
7. Sair da receção e Reentrar no edifício pela porta lateral de acesso à cozinha/economato e seguir 

directamente para os balneários com os EPI já colocados; 
8. Vestir farda e retirar acessórios; 
9. Seguir directamente para o sector designado. 

 
Procedimento de saída: 
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1. Sair do sector designado e seguir directamente para os balneários; 
2. Retirar farda e colocá-la para lavar; 
3. Sair dos balneários em direcção à porta lateral de acesso à cozinha/economato, onde se encontra 

um contentor para máscaras reutilizáveis (verdes) e outro contentor para máscaras descartáveis 
(brancas/azuis) e toucas. Os EPI só devem ser retirados nesta altura. 

4. Desinfetar o calçado antes de entrar na receção para picar o ponto. 
 
 

6.9. PROCEDIMENTOS E GESTÃO DE ESPAÇOS 
 

6.9.1. CIRCUITOS E ÁREAS 
 
Estão definidos circuitos e áreas de utilização para cada sector, identificados no Anexo 1, assim como 
procedimentos de circulação. 
 
ACAMADOS, UNIDADE RESIDENCIAL SÉNIOR e GRANDES DEPENDENTES: os utentes e cuidadores deverão 
fazer todas as suas rotinas dentro do sector. Não está autorizada a saída durante a jornada de trabalho.  
 
PISO 1 (INTERNATO E PEQUENOS DEPENDENTES): os utentes e cuidadores estão autorizados a usar a sala 
do piso 1, assim como o elevador de serviço (ao fim do corredor). As refeições e o espaço de actividades 
serão transferidos para o refeitório. Desde que devidamente acompanhados, poderão fazer uso do pátio 
exterior quando o tempo o permitir. 
 
RÉS-DO-CHÃO (INTERNATO): os utentes e cuidadores estão autorizados a usar a sala do rés-do-chão, assim 
como a sala de actividades polivalente, onde também farão as suas refeições. Desde que devidamente 
acompanhados, poderão fazer uso do pátio exterior, quando o tempo o permitir, através da rampa de 
acesso. 
 
LAVANDARIA: as trabalhadoras deverão fazer o acesso à lavandaria pela porta exterior, não podendo 
circular por quaisquer outras áreas. As refeições serão realizadas no Bar. 
 
COZINHA: os trabalhadores poderão circular entre a cozinha, os WC na zona de serviço e o Bar, onde 
passarão a fazer as suas refeições. Apenas o Chefe deverá articular com o Economato. 
 
ENFERMEIRAS, DIRETORAS TÉCNICAS e ANIMAÇÃO: está autorizada a circulação em todos os sectores, 
desde que tomadas as devidas precauções. Passarão a fazer as refeições no bar. 
 
RECEÇÃO, ADMINISTRATIVAS, ECONOMATOS, MANUTENÇÃO: deverão circunscrever-se às áreas de 
trabalho designadas. Passarão a fazer as refeições no bar. 
 
SERVIÇOS GERAIS: Passarão a ser equipa de apoio a todos os sectores. Serão responsáveis pelo transporte 
de refeições, loiças, roupa, artigos da farmácia e economato, etc. Esta equipa pode circular em todas as 
áreas de serviço mas não pode circular no interior de nenhum sector. As funcionárias dos serviços gerais, 
que forem escaladas para um sector, deverão assumir-se como pessoal dedicado desse sector e aí ficarem 
adstritas, realizando também aí as suas refeições e não circulando por outras áreas.  
A Chefe dos serviços gerais deverá estar sempre contactável (telefone móvel) e as respectivas chefes de 
sector deverão articular com a Chefe dos serviços gerais tudo o que necessitarem para o sector. Nos dias 
em que a Chefe dos serviços gerais não estiver ao serviço, será designada uma substituta que ficará 
responsável pelo telefone. Agradece-se que não chamem a responsável pelos serviços gerais através do 
altifalante da receção mas sim através do telefone móvel. 
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COGE: A articulação com a COGE será realizada pela equipa de serviços gerais no que se refere à 
alimentação e à lavandaria. Os economatos farão articulação direta. O pessoal afeto à COGE não deverá 
circular nas áreas seniores. 
 
ENFERMARIA: A enfermaria foi transferida para a zona administrativa no rés-do-chão, de forma a não estar 
integrada em nenhum sector que possa vir a ter a necessidade de ser isolado para desinfecção ou 
acomodação de casos positivos. A medicação dos utentes passará a estar acomodada na farmácia interna 
da instituição. 
 
REFEITÓRIOS: Durante as refeições, as mesas não deverão reunir mais do que 2 pessoas. No caso dos 
funcionários, estes deverão sentar-se, preferencialmente, com pessoas da mesma equipa. É imperativo 
manter as distâncias de segurança em torno da máquina de café. 
 
ESPAÇOS COMUNS: Os espaços de utilização dos utentes deverão estar organizados de forma a manter-se 
o distanciamento possível entre pessoas, evitando cadeirões ou mesas demasiado próximas. 
 
A SCME determinou ainda: 

1. Marcação no chão de distância de segurança nos balcões de atendimento; 
2. Colocação de viseiras protectoras no balcão da receção e no gabinete de consultas médicas; 
3. Criação de despensas para material de limpeza e EPI’s com acesso reservado; 
4. Desinfecção de áreas exteriores circundantes ao edifício da SCME duas vezes ao dia; 
5. Encerramento do bar. 

 
 

6.9.2. SALA DE ISOLAMENTO 
 
A colocação de um trabalhador/utente numa área de isolamento visa impedir que outros 
trabalhadores/utentes possam estar expostos e sejam infetados, evitando, desta forma, a propagação da 
doença na Instituição e comunidade.  
 
Á área de isolamento é o quarto n.º 1 no sector Acamados, do qual faz parte integrante uma instalação 
sanitária. O acesso ao quarto deverá ser realizado pela porta principal do sector. 
 
O profissional deve seguir a Orientação 003/2020, relativamente ao Equipamento de Proteção Individual. 
 
O quarto tem um acesso fácil e permite a saída rápida para o exterior, de modo a evitar contactos com os 
restantes trabalhadores. O espaço está dotado de telefone, cadeira, mesa e termómetro. Em termos de 
material, tem disponível um contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico). Aquando 
da saída da sala de isolamento, os equipamentos de protecção individual (EPI) usados na intervenção 
(toalhetes de papel, máscaras, luvas descartáveis) deverão ser recolhidos em saco fechado. 
 
A instalação sanitária está devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de 
papel, para a utilização exclusiva do trabalhador/utente com sintomas. 
 
A pessoa que seja identificada como caso suspeito deve ser isolada nesse local e assistida por profissionais 
da instituição designados para o efeito. 
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6.9.3. GESTÃO DE ESPAÇOS EM CASO DE INFEÇÃO 
 
Na ocorrência de casos confirmados, determina-se que: 
 
FASE 1  
Enfermarias de Casos Confirmados – As enfermarias de casos confirmados deverão ser concentradas no 
sector dos Acamados e organizadas de acordo com o grau de intensidade de sintomas. Este sector passará 
a ter um funcionamento autónomo. 
Capacidade: 25 camas 
 
Camaratas Saudáveis – Na necessidade de desocupação do sector dos Acamados para acomodar casos 
confirmados, com a consequente necessidade de reajuste dos quartos e enfermarias, foi criada uma nova 
ala para pessoas não infetadas: 
Biblioteca – 8 camas 
Capela – 16 camas 
 
Face a um potencial aumento do número de casos confirmados, outros espaços da casa poderão ser 
convertidos em enfermarias para casos confirmados, suspeitos ou não confirmados, ou camaratas de 
espera de resultados de testes: 
Bar – 12 camas 
Sala de Atividades Polivalente – 25 camas 
Refeitório geral – 30 camas 
 
FASE 2 
Num cenário de agravamento do número de casos confirmados e alto risco de contaminação por circulação 
de funcionários para distribuição de alimentação e bens essenciais, destaca-se o Centro Infantil como 
equipamento para acolhimento de utentes saudáveis (desde que ainda encerrado para serviços dedicados 
à infância), permanecendo os casos confirmados na sede da instituição. Neste contexto será criada uma 
equipa dedicada ao Centro Infantil, não havendo cruzamento de funcionários. 
 
 

6.10. PROCEDIMENTOS RELATIVOS A UTENTES E FAMILIARES 
 

- Interrupção de novas admissões de utentes; 
- Proibição de saída dos utentes residentes; 
- Contacto com famílias para avaliar o envio para o domicílio de familiares de utentes de ERPI e URS 

autónomos; 
- Proibição da entrada de visitas; 
- Restrição/proibição da entrega de artigos, para uso dos utentes, por parte de familiares, 

responsabilizando-se a instituição por esse serviço; 
- Envio de carta a todos os familiares a explicar a adoção de um plano de contingência, a sugerir 

videochamadas e a facultar métodos de pagamento não presenciais; 
- Agendamento de videochamadas para os utentes de ERPI e URS com as suas famílias; 
- Contactos telefónicos regulares aos utentes de centro de dia no domicílio, por parte da equipa 

técnica; 
- Organização de equipa de voluntariado para acompanhamento regular telefónico aos utentes de 

centro de dia no domicílio; 
- Publicações regulares nas Redes Sociais para que os familiares acompanhem a vida dos utentes na 

casa. 
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6.11. PROCEDIMENTOS EM CASOS SUSPEITOS 
 

6.11.1. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito 
A comunicação deve ser rigorosa, rápida e segura e deve envolver o trabalhador, a chefia direta e a Mesa 
Administrativa. O trabalhador, em caso de suspeita, deve reportar à sua chefia direta, uma situação de 
suspeita enquadrada no seguinte princípio: Trabalhadores COM sintomas E COM ligação epidemiológica. 
 

 
 
Nas situações em que o trabalhador com sintomas necessita de acompanhamento, por exemplo, por 
dificuldade de locomoção, define-se que é o colega mais próximo que o acompanha até ao local de 
isolamento e lhe presta auxílio.  

 
Perante o caso suspeito, o profissional designado para o acompanhamento do caso deve: 

 

 

 
O empregador: 

- Veda acesso à área de 
“isolamento” 

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

- Informa os trabalhadores dos 
procedimentos 

- Informa o médico do 
trabalho 

Chefia direta do Trabalhador 
informa o empregador do caso 

validado 

 
INEM transporta Trabalhador para 

Hospital de referência 

 
Caso Suspeito Validado 

 

Anexo I 
 

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

 

 

 

 

 
Autoridade de Saúde Local informa a DGS 

das medidas implementadas 

 
Autoridade de Saúde Local levanta 
interdição após descontaminação 

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

 

Autoridade de Saúde Local: 

informa o empregador dos resultados 
laboratoriais positivos 

procede à gestão de contactos 

 
Caso Confirmado 

 
Caso Infirmado 

Colheita de amostras biológicas no Hospital de 
referência 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

Autoridade de Saúde Local 
informa o empregador dos 

resultados laboratoriais 
negativos 

 
Empregador informa o médico do 

trabalho da situação clínica do 
Trabalhador 

 

SNS 24 define os procedimentos 
adequados à situação clínica do 

Trabalhador 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

SNS 24 adota o procedimento de 
acordo com a situação clínica 

 
Caso não Suspeito 

 
Trabalhador com sintomas 

Trabalhador contacta 

SNS 24 (808 24 24 24) 

 
Chefia direta contacta o empregador, alerta para a situação 

e assegura a assistência necessária ao Trabalhador 

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

área de “isolamento” 

 
Caso Suspeito 

 
SNS 24 questiona o Trabalhador 

 
Caso Suspeito Não Validado 

 
 

SNS 24 contacta Linha Apoio ao 
Médico (LAM) 

 
Trabalhador informa o 

empregador 
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- Colocar, logo antes de iniciar a assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis.  
- Isolar de imediato o doente na área designada para o efeito. Ao caso suspeito deve ser colocada 

uma máscara cirúrgica, preferencialmente pelo próprio, se a sua condição clínica o permitir, 
solicitando-lhe que, após a sua colocação, proceda à higienização das mãos (Orientação 006/2020 
de 26/02/2020 “Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Procedimentos de prevenção, controlo e 
vigilância em empresas”, ponto 5.2). 

- O acompanhante deverá assegurar uma distância de 1 a 2 metros em relação ao caso suspeito. 
- Contactar a direção técnica do estabelecimento, o médico que presta serviço à instituição e a 

Autoridade de Saúde Local. 
- Na impossibilidade de concretizar estes contactos, ligar para a Linha SNS24 (808 24 24 24) ou para 

as linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, pelas ARS, em Unidades de Saúde 
Familiar (USF) ou Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), divulgadas com recurso 
aos parceiros regionais e locais (Norma 004/2020 de 23/03/2020 “COVID-19 Fase de mitigação – 
Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2”). (Lista de contactos no Anexo 2.) 
A avaliação pela Linha SNS24, ou pela USF / UCSP, permite o encaminhamento do doente suspeito 
de COVID-19 para Autocuidados, em isolamento no domicílio e sob vigilância.  

 
 

6.11.2. Procedimentos num caso suspeito após contacto com o SNS24 
- Caso não suspeito;  
- Caso suspeito, mas não validado. 

Nas duas situações, o trabalhador deverá ser tratado de forma adequada, do ponto de vista clínico, 
seguindo as orientações da Linha Saúde 24. Posteriormente o seu processo será reencaminhado para a 
Medicina do Trabalho para seguimento. 
 

- Caso suspeito validado:  
1) O trabalhador permanece na área de isolamento até à chegada do INEM para transporte até ao 

Hospital de referência; 
2) Vedar acesso à área de isolamento; 
3) Identificar os contactos próximos do trabalhador e transmitir à Unidade de Saúde Pública; 
4) Informar os trabalhadores do edifício e demais utilizadores, sobre os procedimentos a adotar; 
5) Informar o Médico do Trabalho; 
6) Assegurar a limpeza e desinfeção da área de isolamento; 
7) Manusear a roupa de forma segura;  
8) Recolher de forma segura os resíduos; 
9) Comunicar à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfeção da área de isolamento e solicitar o 

levantamento da interdição da área de isolamento. 
 

 

6.11.3. Procedimento para vigilância de contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de 
um caso confirmado  

- Identificação dos contactos próximos; 
- Contacto com o Médico do Trabalho, para determinação do nível de exposição: baixo risco de 

exposição e alto risco de exposição; 
- Para as pessoas determinadas com baixo risco de exposição: assegurar a monitorização diária dos 

sintomas (febre, tosse, dificuldade em respirar) e encaminhar os trabalhadores para consulta de 
Medicina do Trabalho; 

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

Trabalhador assintomático

Tipo exposição

BAIXO risco 
de exposição

ALTO risco 
de exposição

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

ü Acompanhamento da situação 
pelo médico do trabalho;

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

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

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

os 14 dias desde a última exposição;

Tem sintomas de 
COVID-19?

Situação encerrada 
para COVID-19

Procedimento 
“Caso suspeito”

NÃO

SIM

 
 
6.11.4. Procedimentos em caso de utente, no domicílio, com suspeita de infeção 

- Se o utente, ou alguém com contacto direto, tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória 
(febre, tosse, expetoração e/ou falta de ar) DEVE avisar um/a ajudante familiar domiciliário/a, 
sendo que este/a, por sua vez, fará chegar a informação à sua chefia direta; 

- Se o utente ou alguém com contacto direto contactou com pessoas que estiveram fora do país nos 
últimos 14 dias (China, Coreia do Sul, Irão, Singapura, Japão e Itália) DEVE avisar um/a ajudante 
familiar domiciliário/a, sendo que este/a, por sua vez, fará chegar a informação à sua chefia direta. 

- O trabalhador deve orientar a família para efectuar o contacto com a SNS24. 
 
 

6.12. PROCEDIMENTOS EM CASOS CONFIRMADOS 
 
6.12.1. Internamento de caso confirmado 
O espaço de internamento de casos confirmados não hospitalizados será o sector dos Acamados. 
Este terá profissionais/cuidadores dedicados exclusivamente a estes doentes, e com garantia de 
seguimento clínico assegurado pela instituição em articulação com o ACES, até à determinação da 
cura (determinada através dois testes negativos com, pelo menos, 24 horas de intervalo, sendo o 
primeiro realizado entre o 10.º e o 14.º dia desde o início dos sintomas, se o doente já se 
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encontrar assintomático). Em qualquer fase deste processo, se se verificar agravamento do estado 
clínico dos doentes, deve ser contactado o 112 para encaminhamento e assistência hospitalar. 
 
Os casos confirmados nunca deverão deslocar-se aos espaços comuns, devendo fazer as refeições 
nos quartos onde estão isolados. 
 
6.12.2. Higiene, limpeza, desinfeção e gestão dos resíduos 
As fraldas de doentes com COVID-19 são resíduos de grupo 3 (risco biológico), pelo que terão de 
ser encaminhados para unidade licenciada para o tratamento de resíduos hospitalares. As fraldas 
usadas e outros resíduos de doentes com COVID-19 devem ser colocados todos juntos no mesmo 
contentor ou recetáculo e enviar para ou autoclavagem ou incineração (à exceção dos corto-
perfurantes que têm de ir para contentor próprio e vão a incinerar obrigatoriamente). 
 
Procedimento com as arrastadeiras, urinóis e bacias de higiene de doentes suspeitos ou 
confirmados de COVID-19, para lavar separadamente; 

- Se não existir máquina de lavar e desinfetar pelo calor, estes materiais devem ser lavados e 
desinfetados no próprio quarto do(s) doente(s) suspeito(s) ou confirmado(s) de infeção por 
SARS-CoV-2. A limpeza deve ser feita, primeiro com água quente e detergente; depois 
desinfetar os materiais com solução de hipoclorito de sódio (lixívia) ou outro desinfetante 
apropriado para estes materiais e deixar atuar de acordo com as orientações do fabricante; 
enxaguar em água corrente bem quente e colocar a escorrer, ao ar. 

- Se não houver local para colocar estes materiais a escorrer, secá-los com panos específicos 
apenas para esta função e que poderão ser lavados diariamente em máquina de lavar 
roupa, a temperatura elevada (80-90ºC). 

 
 
6.13. ÓBITOS NA INSTITUIÇÃO 
 
6.13.1 UTENTES EM FIM DE VIDA 
Em situações em que a equipa de saúde sinalize que um utente poderá estar em fase final, não se 
apresentando este em qualquer momento como um caso suspeito, a Diretora Técnica deverá 
proceder ao contacto com a família, organizando com esta a possibilidade de visita. Esta visita será 
permitida a dois familiares, não podendo estes ser casos suspeitos ou confirmados, encontrar-se 
em situação de isolamento profiláctico ou convalescença de doença. A visita decorrerá em quarto 
privado, para o qual o utente será transferido caso se encontre em situação de partilha de quarto. 
Não será permitido o uso de áreas comuns. Sob supervisão da equipa de saúde, deverão ser 
tomadas todas as precauções de higienização pessoal e garantido o uso correto das EPI 
disponibilizadas (touca, máscara FFP3, luvas, bata descartável e cobre sapatos). Os familiares 
deverão fazer o acesso ao quarto pela via mais direta e em zonas de circulação identificadas.  
 
 
6.13.2. ÓBITOS DE CASOS CONFIRMADOS 
Todo os óbitos ocorridos, durante a Pandemia COVID-19, numa instituição com casos confirmados 
de COVID-19 ou em utente ou trabalhador que tenha apresentado sintomas compatíveis com a 
doença (tosse, febre, dificuldade respiratória) deve ser considerado um caso suspeito de infeção 
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por SARS-CoV-2, até prova em contrário, isto é, resultado negativo no teste laboratorial para 
SARS-CoV-2. 
 
Os óbitos que ocorram em instituições devem cumprir as disposições legais em vigor e as 
orientações da Direção-Geral da Saúde. 

 
6.14. APOIO EMOCIONAL E BEM-ESTAR PSICOLÓGICO 
 
6.14.1. MEDIDAS DE APOIO EMOCIONAL A UTENTES 
Notando a pressão psicológica que o contexto de pandemia e as medidas de contingência 
provocam nos utentes, a SCME definiu as seguintes medidas: 

- Implementação de atividades de animação e socialização em todos os sectores; 
- Agendamento de conversas à distância com familiares (momentos de curta duração, 

realizados à distância, com o familiar em espaço exterior e separado por janela de vidro, 
com supervisão de um profissional; sujeitos à aceitação, por parte dos familiares, de uma 
série de medidas preventivas); 

- Reforço do acompanhamento psicológico e integração de utentes mais fragilizados em 
consulta psicológica. 

 
 
6.14.2. MEDIDAS PARA MOTIVAÇÃO DA EQUIPA E APOIO EMOCIONAL 
Tendo em vista o bem-estar emocional dos trabalhadores, a SCME criou um Plano de Intervenção 
Psicológica a ser implementado em fase de contingência. O mesmo prevê: 

- Criação e divulgação de um Serviço de Apoio Individualizado para profissionais; 
- Momentos de Partilha/Balanços Semanais; 
- Criação de um grupo motivacional “Virtual”; 
- Mensagens motivacionais por sms; 
- Disponibilização de materiais para usufruir das pausas; 
- Afixação de mensagens de reconhecimento e motivação; 
- Movimento arco-íris: pinturas diárias e afixação pela casa. 

 
Para além disso, foram igualmente implementadas as seguintes medidas: 

- Criação de grupos no Whatsapp para comunicação rápida, identificação de problemas e catarse 
emocional; 

- Transmissão fluida de informação relevante para manter a equipa informada e concertada; 
- Utilização da página do Facebook para publicação de fotografias que mostrem o bom ambiente na 

casa. 
 
 
 

7. CONCLUSÃO 
 
Este plano está sujeito a atualização constante, em função das informações emanadas pela DGS ou outras 
entidades oficiais. A implementação deste plano pressupõe uma estreita articulação entre os serviços 
clínicos e de segurança da SCME e as entidades locais de Saúde, ACEs e Saúde Pública. 
 
A implementação deste plano visa acautelar e minimizar o impacto da epidemiologia na situação clínica dos 
doentes e equipas da Santa Casa de Misericórdia de Espinho. 
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ANEXO 1 – Áreas e Circuitos 

 
 

  

 ÁREA DE SERVIÇO               INT + PD (1.º Piso)  URS 
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 ÁREA DE SERVIÇO               INT + PD (1.º Piso)  URS 

      

 CAMARATAS DE ACOLHIMENTO  INT (R/C)  ACAMADOS 
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 ÁREA DE SERVIÇO               GD (2.º Piso)  URS 
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ANEXO 2 
 

 

CONTACTOS ÚTEIS 

 
LINHA SAÚDE 24 / SNS24 

808 24 24 24 

 

 

USF ANTA 

Tel.: 22 733 40 60 | 22 733 4069 | 927 810 738 

Email: usf.anta@arsnorte.min-saude.pt 

Email: rmjcardeira@arsnorte.min-saude.pt 

https://usfanta.pt/ 

 

 

USF ESPINHO 

Tel.: 227 332 110 

Email: usf.espinho@arsnorte.min-saude.pt 

https://usfespinho.pt 

 

 

USF MAR À VISTA – SILVALDE (ÁREA DE ATENDIMENTO DEDICADA AO CORONAVÍRUS) 

Tel.:  227 343 642 ou 914215280 

Email: usf.maravista@arsnorte.min-saude.pt 

Dr. Rogério Ramos: Telf.: 966 222 159 

Drª Graciete Gomes: Telf.: 967 050 424 

Dra. Armanda Madeira: Tel.: 925 099 016 

 

 

APOIO AO CIDADÃO 

Linha de apoio ao cidadão com sintomas que se enquadram nos critérios de suspeita de COVID-19 

Das 08h00 às 20h00 em dias úteis 

Tel.: 969 411 897 ou 969 411 856 

 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE(ARS) 

LINHA APOIO COVID19 

Tel.: 220 411 190 

http://www.arsnorte.min-saude.pt/ 


