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1. OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os efeitos de uma 
possível contaminação da população do Centro Infantil Espinho II - Santa Casa da Misericórdia de Espinho, 
com o SARS-CoV-2, como também manter a atividade do Centro Infantil, em face dos possíveis efeitos da 
pandemia da Coronavírus SARS-CoV2, nomeadamente o absentismo dos profissionais e das crianças e 
respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade 
educativa. 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente plano de contingência aplica-se a toda a população da Instituição e terceiros que se encontrem 
nas instalações da mesma. 

Assim, neste documento constam pontos importantes na prevenção da transmissão da COVID-19 em 
creches, assim como os procedimentos a adotar perante um caso suspeito, de acordo com a Orientação 
025/2020 de 13/05/2020 da DGS. 
Com este documento pretende-se diminuir a transmissão de SARS-CoV-2 neste contexto, com a 
colaboração da demais população. 

Toda a informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro 
epidemiológico da doença, como também as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde. 

 

3. 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 CoronaVirus Study Group, como SARS-CoV-2. Rapidamente demonstrou a sua 
capacidade de transmissão, sendo certa e inevitável a sua propagação global. 

 

 

4. PRINCIPAIS SINTOMAS 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe: - febre, - tosse; - falta de ar (dificuldade respiratória), podendo 
também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta), e dores musculares 
generalizadas.  
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5. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO  

De acordo com a Norma n.º 004/2020 da DGS, considera-se 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. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de : 

- Contacto direto: 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 
(«2 metros). 

- Contacto indireto: contacto das mãos com uma superífice ou objetos contamidado com SARS-Cov-2 e, em 
seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

A 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma Pandemia pela Organização Mundial de Saúde. 
Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as várias fases de 
preparação e resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir a transmissão do vírus, prestar os 
cuidados de saúde adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública. 
É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, 
especialmente em ambiente fechados. Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a 
minimização da transmissão da doença nestes contextos. 

A Creche é uma resposta social de antureza socioeducativa, destinada a acolher crianças até 3 nos de 
idade. Devido às características destas respostas e à maior dificuldade em aderir às medidas preventivas 
por parte das crianças deste grupo etário, existe potencial de transmissibilidade de SARS-Cov-2 nas creches 
pelo que devem ser devidamente implementadas medidas de prevenção e controlo de infeção 

 

7. 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 indireta  
(superfícies/objetos contaminados). 
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8. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

8.1. 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 910019925 

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 

 

8.2. PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

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. 

Medidas: 

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

- 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.  
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8.3. MEDIDAS AO NÍVEL DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES  

Identificam-se abaixo os serviços ou atividades cuja continuidade é imprescindível, no caso das respostas 
de Creche e EEPE (Pré-escolar) reabrirem para acolherem filhos das profissões essenciais como também 
após a reabertura decretada pelo Governo. São igualmente identificados os serviços a serem reduzidos ou 
suspensos.  

Serviços ou atividades 
imprescindíveis 

Serviços ou atividades com 
necessidade de reforço  
 

Serviços ou atividades a 
serem reduzidos  
 

Atividades suspensas 

Creche 
EEPE 
Cozinha (sede) 
Lavandaria (sede) 

Serviços gerais Serviços Administrativos 
Economato 
Manutenção 

Atividades com apoio dos 
Professores especializados 
Atividades extracurriculares 
Visitas de estudo 

 

Medidas implementadas ao nível dos Serviços: 

- Criação de uma plataforma digital de comunicação com as crianças/famílias para substituição da 
caderneta em papel; 

- Comunicação sistemática com as famílias através de endereço de email geral.cie2@scme.pt (secretaria), 
centro.infantil@scme.pt (Direção) e das Educadoras; 

- Levantamento de necessidades ao nível de fornecimento de alimentação para famílias sinalizadas.  

- Nesta fase cancelamento de festas internas, as reuniões de pais presenciais, as idas à praia, atividades 
extracurriculares, etc 

 

8.4. 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.  

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. 

  

8.5. MEDIDAS AO NÍVEL DOS RECURSOS HUMANOS  

No caso de ser necessário ativar as Respostas de Creche e EEPE, os recursos humanos deverão ser 
garantidos de acordo com o seguinte:  

- número de crianças a acolher tendo em conta o levantamento de necessidades; 

- concentração do horário de trabalho consoante o levantamento de necessidades por parte dos Pais, para 
uma menor ocupação do tempo de trabalho nas instalações (caso seja possível); 
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Existem grupos de trabalhadores que, pela natureza das suas tarefas, apresentam um maior potencial de 
risco, podendo ser veículos de infeção para as crianças, pelo que os equipamentos de protecção individual  

 

(EPI) deverão ser sempre assegurados e usados sem exceção e de acordo com a Norma da DGS 
Nº007/2020 de 29/03/2020). A utilização dos (EPI) deve ser responsável e adequada à atividade 
profissional e ao risco de exposição dos trabalhadores. 

Assim a utilização dos (EPI) não dispensa o cumprimento das prevenções básicas de Controlo de infeção e 
outras medidas, entre as quais a etiqueta respiratória e o distanciamento social, que constituem medidas 
eficazes de prevenção da transmissão de SARS-CoV-2. 
 
Estes profissionais deverão igualmente ser sujeitos a medidas regulares de reforço de boas práticas: - 
Ajudantes de ação educativa e Educadoras. 

Os restantes trabalhadores poderão ser igualmente veículos de contágio, sendo o uso de EPI igualmente 
aplicável a estes. 

 

8.5.1.Procedimentos preventivos por parte dos trabalhadores: 

Procedimentos à entrada na instituição:  
1. Controlo de ponto por cartões (em alternativa ao habitual registo biométrico);  
2. Entrada pelo circuito externo e entrada pela porta lateral 
3. Desinfeção da sola do calçado;  
4. Desinfeção de mãos;  
5. Automedição de temperatura; 
6. Retirar roupa, calçado e acessórios (relógios, pulseiras, colares, anéis,…) e colocar no cacifo; 
7. Vestir roupa específica para o local de trabalho (mantida num saco dentro do cacifo e uma muda de 

roupa), farda e calçar calçado próprio para uso nas instalações;  
8. Colocar equipamentos de protecção individual (EPI)  
9. Seguir directamente para a sala de atividades no circuito interno (sem passar pelo hall de entrada); 
10. Evitar trazer para o local de trabalho objetos supérfluos. 
11. Obrigatoriedade de Comunicação de sintomas/sinais associados ao COVID, quando se verifiquem;  

 
Utilização de EPI pelos trabalhadores, de acordo com a Norma da DGS Nº 007/2020 de 29/03/2020 e N.º 
014/2020 de 21/03/2020:  
1. Uso de máscara cirúrgica;  

2. Uso de touca;  

3. Uso de farda lavada diariamente;  

4. Uso de calçado de uso exclusivo em contexto de trabalho e pés descartáveis até à sala e na saída da sala;  

5. Uso de luvas (quando recomendado);  

6. Uso de avental/ bata descartável (quando recomendado)  

 
A utilização dos EPI deve ser responsável e adequada à atividade profissional e ao risco de exposição dos 
trabalhadores. 

Procedimentos à saída: 
1. Sair do sector designado e seguir directamente para os balneários;  

2. Retirar farda e touca e colocá-las para lavar no contentor devidamente identificado;  

3. Sair dos balneários em direcção à porta lateral, onde se encontra um contentor para máscaras. Os EPI só 
devem ser retirados nesta altura.  

4. Sair pela porta lateral e ir pelo exterior para marcar a hora de saída. 
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8.5.2. Medidas de etiqueta respiratória 

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. Não está indicado o uso de máscaras por parte das crianças. 

 

8.5.3.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 das instalações;  

- Antes e depois de contactar com as crianças;  

- 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 as crianças;  

- 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 e comunidade 
educativa.  

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. 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. 

5. Sensibilizar / monitorizar as crianças na lavagem frequente das mãos com água e sabão, esfregando-as 
pelo menos durante 2 minutos;  

6. Continuação da utilização de toalhetes de papel para secar as mãos. 

7. Obrigatório o uso de unhas curtas para uma correta higienização das mãos (crianças e funcionárias). 
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8.5.4. Outras medidas implementadas a nível dos Recursos Humanos:  

- Acompanhamento pela Enfermeira que integra a CCI de casos em isolamento preventivo no domicílio; 
- Acompanhamento psicológico e social às funcionárias, por parte da Psicóloga Catarina Pinho e Assistente 
Social Ana Margarida; 
- Transmissão fluida de informação relevante para manter a equipa informada e concertada;  
 
-  Criação de um grupo fechado no facebook para funcionárias da área sénior e infância para partilha de 
atividades e partilha de emoções ligadas à Instituição ;  
 
- Mensagens motivacionais por sms;  
 
- Recurso a novas tecnologias para substituir reuniões presenciais;  
 
- Suspensão de prestação de serviços de outros profissionais não essenciais (professor de ginástica, música, 
…) e estágios;  
- Transporte de trabalhadores cujos transportes públicos continuam suspensos;  
- Sensibilização para que o descanso laboral seja realizado dentro do estabelecimento;   
- Cada Equipa tem o seu grupo de crianças e não poderá haver cruzamento de Equipas. 

 

8.6.MEDIDAS AO NÍVEL DA COMUNIDADE EDUCATIVA (RESPONSÁVEIS DAS CRIANÇAS) 

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

sobre a doença; 

2. Divulgar o Plano de Contingência específico a toda a Comunidade Educativa; 

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

4. Esclarecer a toda a Comunidade, mediante informação precisa e clara, sobre a COVID-19 de forma 

a, por um lado, evitar o medo e a ansiedade e, por outro estes terem conhecimento das medidas 

de prevenção que devem instituir; 

5. Uso obrigatório de máscara por parte do Responsável que vem deixar/buscar a criança, desinfeção 

das mãos e calçado (solução desinfetante à base de cloro); 

6. Não permissão de permanência nas instalações a não ser para tratar de assuntos administrativos 

(no caso de ter de recorrer aos serviços administrativos deverá fazê-lo em momentos em que não 

esteja acompanhado da criança) 

7. Permissão da entrada de apenas um responsável da criança nas instalações com o uso do cartão de 

acesso e cumprimento do circuito delimitado. Este circuito não será usado pelas crianças durante o 

dia. Os carrinhos de bebé ou “ovo” não poderão entrar. 

8. Proibição da entrada na sala por parte do Responsável da criança- tocar à campainha. Nesta fase, a 

receção/entrega da criança terá de ser breve. 

9. Medição da temperatura da criança à entrada das instalações 

10. A criança não poderá trazer brinquedos ou outros objetos não necessários de casa (objetos 

necessários: naninha /peluche de dormir - deixar 2 chupetas para uso exclusivo na escola). A 

mochila fica nas instalações sempre com 2 mudas de roupa. Sempre que a roupa se sujar será 

entregue num saco e no dia seguinte repor a muda de roupa. Deixar um casaco para uso exclusivo 

na escola. 

11. Uso de calçado próprio pela criança para a circulação na sala, refeitório e espaço exterior. 

12. À chegada da criança será efetuada a lavagem das mãos. 
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13. Cada criança deverá trazer vestida todos os dias, roupa lavada com o uso obrigatório de bata/pólo 

também devidamente lavados A roupa suja da criança deve ser colocada num saco fechado para 

entrega aos pais aquando da recolha da criança. 

14. Redução do horário de funcionamento tendo em conta as necessidades dos pais 

15. No caso da criança desenvolver sintomas associados a Covid-19 terá de ficar em casa e será 

monitorizada diariamente pela escola, com o regresso à escola devidamente autorizado por um 

médico. No caso de os Pais apresentarem estes sintomas, a criança também deverá ficar em casa; 

16. Uso da plataforma Google Classroom para a substituição da caderneta em papel (registo diário, 

planificações, ementas, solicitação da medicação,…) 

 

8.7. MEDIDAS AO NÍVEL DA GESTÃO DE ESPAÇOS 

- limitação dos circuitos de circulação para evitar cruzamento entre equipas e grupos de crianças (proibição 

da entrada do responsável da criança nas salas) colocação de campainhas; 

- reorganização dos horários de higiene e refeição das crianças (pré-escolar) para permitir uma menor 

concentração de crianças tanto no wc como no refeitório (refeitório do pré-escolar). No caso da creche vai-

se continuar a fazer 2 turnos nas refeições como também no wc; 

- marcação do circuito de circulação para o refeitório dos grupos do pré-escolar;  

- marcação dos lugares nos refeitórios para ajudar no distanciamento; 

- marcação no chão de distância de segurança no balcão da secretaria; 

- utilização do parque infantil (espaço exterior) sempre que possível e em turnos para cada turma; 

- durante o funcionamento, as funcionárias não deverão deslocar-se à secretaria. 

- colocação dos catres/berços com uma maior distância entre si (1,5m a 2 m). Continuação da manutenção 
dos catres/berços/espreguiçadeira individualizados e devidamente identificados, mantendo as posições dos 
pés e das cabeças das crianças alternadas. 

- atendendo às grandes dimensões das salas será feito um esforço no sentido de maximizar o 
distanciamento entre as crianças, sem comprometer o normal funcionamento das atividades lúdico-
pedagógicas.  

 

8.7.1.Procedimentos de higiene e controlo ambiental (norma n.º 014/2020 de 21/03/2020):  

1. Limpeza das superfícies (mesas, maçanetas de portas, cadeiras, sanitários),  

várias vezes ao dia, com um produto de limpeza desinfetante, particularmente  

as superfícies mais utilizadas pelas crianças. Cuidado especial com limpeza e  

desinfeção a bancada de muda fraldas antes e depois de cada utilização; 

2. Limpeza dos equipamentos reutilizáveis, que deverão ser adequadamente limpos e desinfetados; 

3. Lavagem do fardamento: pré-lavagem, lavagem a quente (roupa termorresistente) a temperatura de 70 

a 90ºC;  

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; 

5. Renovação do ar dos espaços frequentemente, sejam salas, refeitório, espaços comuns, etc; 

6. Colocação de dispositivos à entrada do edifício para a comunidade educativa colocar quando vem 

entregar/rececionar as crianças passar o álcool desinfetante; 

7. Continuação da utilização de panos de limpeza para cada espaço e uma maior troca dos mesmos; 
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8. Lavar os brinquedos diariamente (substituição diária). 

9. Garantir material individual necessário para cada atividade; 

10. Os brinquedos que não puderem ser lavados, devem ser removidos da sala, assim como todos os 

acessórios não essenciais para as atividades lúdico-pedagógicas;  

11. Retirar os tapetes das salas para uma melhor higienização dos espaços e eliminação do uso dos 

aspiradores.  

12. Na área administrativa, desinfetar o terminal de multibanco a cada utilização. No entanto, devem ser 

privilegiados os pagamentos e comunicações via eletrónica. 

 

8.7.2. Área de isolamento: 

A colocação de um trabalhador/criança numa área de isolamento visa impedir que outros 

trabalhadores/crianças possam estar expostos e sejam infetados, evitando, desta forma, a propagação da 

doença na Instituição e comunidade.   

Á área de isolamento é a sala/bar, com uma instalação sanitária próxima (uso exclusivo no caso de 

suspeita). Tem um acesso fácil e permite a saída rápida para o exterior, de modo a evitar contactos com os 

restantes trabalhadores/crianças. O espaço é ventilado, dotado de cadeiras e mesas. Abastecido de um kit 

com água, alguns alimentos (fruta, bolachas..) contentor de resíduos, solução antisséptica de base 

alcoólica, toalhetes de papel, máscara, luvas descartáveis, termómetro, lenços de papel. 

A pessoa que seja identificada como caso suspeito deve ser isolada nesse local e assistida por profissionais 

da instituição designados para o efeito, sempre com um dispositivo de telemóvel. No caso de ser uma 

criança, uma funcionária fica com a mesma na sala de isolamento. 

Perante o caso suspeito, o profissional designado deve colocar, momentos antes de iniciar a assistência, EPI 

de contacto e de gotícula, e respeitando as indicações da Norma 004/2020 da DGS em vigor:  

o Bata – com abertura atrás, descartável, impermeável/resistente a fluidos, de manga comprida e que vá até 

abaixo do joelho;  

o Máscara FFP2; 

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

o Luvas - descartáveis não esterilizadas;  

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

o Touca;  

o Para decisão do EPI a utilizar, é fundamental ponderar a área assistencial onde o ato se vai realizar e o risco 

de aerossolização associado a procedimentos específicos; 

o Ao caso suspeito deve ser colocada uma máscara cirúrgica, preferencialmente pelo próprio, se a sua condição 

clínica o permitir. Em seguida, o trabalhador deve contactar a linha SNS 24 (808 24 24 24). 

o Aquando da saída da sala de isolamento, os equipamentos de proteção individual (EPI) usados na intervenção 

(toalhetes de papel, máscaras, luvas descartáveis) deverão ser recolhidos em saco fechado. 

 

8.8.PROCEDIMENTOS EM CASOS SUSPEITOS  

CRIANÇA: 

Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de isolamento; 

 Estabelecer de imediato o contacto com os encarregados de educação para virem buscar a criança e 

contactar-se o SNS 24 (808 24 24 24); 
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Todos os encarregados de educação devem ser informados em caso de existência de um caso suspeito na 

instituição; 

As Autoridades de Saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e dos contactos da 

turma, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos contactos de alto risco. Para o 

efeito o estabelecimento deve manter atualizados os contactos das Autoridades de Saúde territorialmente 

competentes;  

Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de isolamento, 

nos termos da Orientação 14/2020 da DGS. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser 

acondicionados em duplo saco de plástico e resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com 

um adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua 

produção (nunca em ecopontos). 

 

TRABALHADORES: 

 

 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data 

da última exposição a caso confirmado.  
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Descrição Contactos próximos: 

“alto risco de exposição” - Quem partilhou os mesmos espaços do caso; Quem esteve face a face com o 

caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; Quem partilhou com o caso confirmado, louça, 

toalhas ou outros objetos que possam estar contaminados.  

“baixo risco de exposição” - Quem teve contacto esporádico com caso confirmado;- Quem prestou 

assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de prevenção . 

 

Procedimento para vigilância de contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um caso 
confirmado  
- Identificação dos contactos próximos;  

- Contacto com o Delegado de Saúde, 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); 
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9. CONCLUSÃO 

 
 
A informação disponibilizada está sujeita a atualização constante via site da DGS ou outras formas 
de comunicação oficiais, tendo em conta a evolução epidemiológica de Covid-19. 
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 nas crianças, 
comunidade educativa e equipas da Santa Casa de Misericórdia de Espinho. 
 

 

 

ESPINHO, 13 DE MAIO DE 2020 
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ANEXO 1 

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/ 


