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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. 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, 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. 
 
 

2. OBJETIVO  

 

O presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a minimizar o risco de 
transmissão de COVID-19, mitigar os efeitos de uma possível contaminação da população Sénior da Santa 
Casa da Misericórdia de Espinho, bem como também manter a atividade das respostas sociais de Serviço de 
Apoio Domiciliar (SAD), Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Unidade Residencial Sénior (URS) 
e Centro de Dia (CD). 
 

 
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

O presente plano de contingência aplica-se a toda a população da Santa Casa da Misericórdia de Espinho 
(SCME), na sua área sénior, 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. 
 
Toda a informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro 
epidemiológico da doença. 

 
 
4. 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 



 PLANO DE CONTINGÊNCIA v.3.1 
Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

  

4 
 

posteriormente titulada pelo CoronaVirusStudyGroup, como SARS-CoV-2. Rapidamente demonstrou a sua 
capacidade de transmissão, sendo certa e inevitável a sua propagação global. 
 
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. 

 
 

4.1. VIAS DE TRANSMISSÃO 
 
A transmissão de pessoa a pessoa foi confirmada e julga-se que ocorra durante uma exposição próxima a 
uma pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas, quando 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 objecto contaminado com SARS-CoV-2 e, em 
seguida, o contacto com boca, nariz ou olhos, pode conduzir igualmente à transmissão da infecção (Norma 
nº 007/2020 da DGS). 
 
O SARS-CoV-2 pode transmitir-se por (Orientação nº 009/2020 da DGS): 

- 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. 

 
As medidas preventivas têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de 
transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 
 
 

4.2. 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. 
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6. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 
6.1. COMISSÃO DE CONTROLO DE INFEÇÃO E EQUIPA COORDENADORA 
 
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 227 341 661 

Catarina Pereira (Qualidade) qualidade@scme.pt 227 330 900 

Estefânia Santos (Mesegor) estefania.mesegor@gmail.com 227 330 900 

Paula Vieira (Enfermeira Chefe) paulavieira.enf@gmail.com 227 330 900 

Sara Ramos (Direção Geral – área sénior) sara.ramos@scme.pt 966 753 434 

Sílvia Lopes (Médica SCME) silviamolopes@hotmail.com 227 330 900 

 

A implementação do Plano de Contingência, na área sénior, é coordenada pela Diretora Geral (Sara 

Ramos), sendo a mesma substituída pela Responsável da Qualidade (Catarina Pereira) ou, na 

impossibilidade da mesma, pelas Diretoras Técnicas (Iolanda Resende, Catarina Pinho, Clara Lacerda, Ana 

Lima). 

 

 

6.2. COMUNICAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

O plano de comunicação da SCME é partilhado com a Autoridade de Saúde, o Centro Distrital da Segurança 
Social, a Proteção Civil e a Câmara Municipal de Espinho. Está disponível para consulta pública no site 
institucional (www.scme.pt). 
 
Internamente, as medidas que vão sendo adotadas são comunicadas da seguinte forma: 

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

- Afixação de cartazes com medidas de prevenção e sintomatologia em locais estratégicos; 
- Reforço de boas práticas e formação aos trabalhadores sobre o COVID-19, formas de propagação, 

estratégias de prevenção, etiqueta respiratória, procedimentos. 

 
 

6.3. RISCO DE CONTAMINAÇÃO  
 

Existem grupos de trabalhadores que, pela natureza das suas tarefas, apresentam um maior potencial de 
risco de contaminação, podendo ser veículos de infeção para os utentes, pelo que os equipamentos de 
protecção individual (EPI) deverão ser sempre assegurados e usados em conformidade.  
 

GRUPO 1 
Risco muito elevado 

 GRUPO 2 
Risco elevado 

 GRUPO 3 
Risco moderado 

 GRUPO 4 
Risco reduzido 

Aj. lar e centro de dia 
Aj. familiares domiciliárias 

Trab. serviços gerais 
Animadores socioculturais 

Enfermeiros/as 

 
Diretoras técnicas 

 
 

Equipa cozinha 
Equipa lavandaria 

Equipa manutenção 
 

 

Rececionistas 
Administrativas 

Contabilidade/gestão 
Ecónomas 

Eng. informático 
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6.4. MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
  RISCO BAIXO  RISCO MODERADO  RISCO ELEVADO 
  

Sem casos confirmados 
 

Casos suspeitos ou confirmados  
funcionários (<10% geral ou 2 num sector) 

 Casos suspeitos ou confirmados  
funcionários (>10% geral ou 2 num sector) 

e/ou utentes 

VALÊNCIAS 

 
Garantir continuidade: ERPI + URS + SAD + 
CD. 

 
Garantir continuidade: ERPI + URS + SAD + 
CD. 

 Garantir continuidade: ERPI + URS. 
Redução de atividade: SAD. 
Suspensão/Domiciliação de serviços: CD. 

SERVIÇOS    Reforço: Serviços gerais.  Reforço: Serviços gerais + Enfermagem. 

GESTÃO PESSOAS       

NÚMERO MÍNIMO 
DE FUNCIONÁRIOS 
POR TURNO 

  manhã tarde noite 
Sectores 3 2 2 
SG 6 3 0 
COZ 5 3 0 
LAV 7 7 0 
SAD 6 4 0 
REC 1 1 0 

 

 

Manter as medidas anteriores. 

  manhã tarde noite 
Sectores 3 2 2 
SG 6 3 0 
COZ 5 3 0 
LAV 5 5 0 
SAD 4 4 0 
REC 1 1 0 

 

RECURSOS 
HUMANOS 

 

Horários de trabalho normais. 
Reforço ligeiro de pessoal (MAREESS - 
IEFP). 

 

Equipas espelho. 
Equipas dedicadas por sector. 
Reforço de pessoal (MAREESS – IEFP). 
Suspensão de férias e gozo de feriados, se 
necessário. 
Redução a uma folga semanal, se 
necessário. 
 
 

 Equipas espelho. 
Equipas dedicadas por sector. 
Reforço de pessoal (MAREESS – IEFP) ou 
outras medidas. 
Recrutamento de voluntariado (Câmara, 
Entrajuda, UMP, ensino superior, 
Facebook). 
Pedido de pessoal ao ISS e Câmara. 
Contratação de serviços externos (se 
necessário).  
Suspensão de férias e gozo de feriados, se 
necessário. 
Polivalência nas funções. 
Disponibilização de espaço de actividades 
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para filhos de trabalhadores sem 
retaguarda familiar. 
Suspensão de voluntariado sénior. 
Regime residencial para os trabalhadores 
que desejarem/aceitarem. 

PRESTADORES DE 
SERVIÇOS EXTERNOS 

 
Suspensão de prestadores de serviços 
para atividades físicas e de animação. 

 
Suspensão de prestadores de serviços de 
estética. 

 Suspensão de prestadores de serviços de 
profissionais não essenciais (cuidadores 
particulares, terapeutas). 

ENFERMAGEM 

 

Funcionamento normal. 

 
Acompanhamento telefónico da evolução 
de casos positivos (funcionários) pela 
equipa de enfermagem. 

 Designação de enfermeiros/as COVID. 
Acompanhamento telefónico da evolução 
de casos positivos (funcionários) pela 
equipa de enfermagem. 
Reforço da equipa. 

SERVIÇOS GERAIS 

 

Reforço ligeiro da equipa. 

 

Reforço da equipa. 

 Reforço da equipa. 
Divisão em equipa de limpeza/desinfecção 
e equipa de distribuição/apoio. 
 
A Chefe dos serviços gerais deverá estar 
sempre contactável (telefone móvel) e as 
respectivas chefes de sector deverão 
articular com esta. Nos dias em que a 
Chefe dos serviços gerais não estiver ao 
serviço, será designada uma substituta que 
ficará responsável pelo telefone.  

ESTÁGIOS 

 
Estágios para áreas de atividade de grupo 
1 e 3: apenas para pessoas em fim de 
curso com nível equivalente ou superior 
ao 12º ano, maiores de 18 anos, após 
avaliação da pertinência. 

 

Manter as medidas anteriores. 

 Manter as medidas anteriores, apenas em 
caso de necessidade por falta de pessoal. 
Caso seja um estágio já a decorrer, manter 
apenas se a avaliação do desempenho do 
estagiário for positiva. 
 

REUNIÕES DE 
EQUIPA 

 Reuniões de chefes quinzenais, 
presenciais. 

 Reuniões multidisciplinares quando 
necessário, presenciais. 

 Reuniões multidisciplinares quando 
necessário, presenciais/virtuais. 
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Reuniões multidisciplinares semanais, 
presenciais. 

FARDAMENTO E 
EPI’S 

 Proibição de farda fora da SCME. 
Lavagem diária obrigatória de farda na 
SCME. 
Calçado exclusivo de interior. 
Procedimentos de entrada e saída na 
instituição (anexo 1). 
 
GRUPO 1: 
Máscara cirúrgica (ERPI, URS e SAD) 
Máscara FFP2 (CD) 
Touca (retirar apenas em momentos de 
pausa fora do sector) 
Luvas (higiene pessoal, higienização de 
espaços, serviço refeições aos utentes). 
Avental descartável (higiene pessoal). 
Viseira (higiene pessoal). 
 
GRUPO 2: 
Máscara cirúrgica  
Touca (quando nos sectores) 
 
GRUPO 3: 
Máscara cirúrgica  
Touca (equipa da cozinha). 
 
GRUPO 4: 
Máscara cirúrgica 
Cabelo apanhado (quando fora do posto 
de trabalho, touca nos sectores). 
Proteção de pés (quando circulam pela 

 

Manter as medidas anteriores. 

 

Manter as medidas anteriores. 
 
Sectores COVID: 
Máscara FFP2 
Fato/Bata (com abertura atrás, descartável, 
impermeável/resistente a fluidos, de 
manga comprida e que vá até abaixo do 
joelho) 
Proteção ocular – óculos ou viseira (de 
abertura inferior) 
Luvas - descartáveis não esterilizadas 
Cobre-botas (se necessário) 
Touca 
 
Norma nº 007/2020 de 29/03/2020 da 
DGS. 
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casa, uso preferencial de calçado 
exclusivo de interior). 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS DE 
INTERAÇÃO SOCIAL 

 Higienização de mãos (anexo 2). 
Etiqueta respiratória (anexo 3). 
Distanciamento social (evitar 
ajuntamentos, manter distância de 
segurança, evitar beijos, abraços e outras 
formas de contacto não essenciais). 

 

Manter as medidas anteriores. 

 

Manter as medidas anteriores. 
Contacto apenas com pessoas do mesmo 
sector. 

FORNECEDORES       

FORNECEDORES 

 Acesso limitado ao economato e 
farmácia. 
Uso obrigatório de EPI’s pelos 
fornecedores. 
Mercadoria recepcionada em quarentena 
24h. 
Stock de segurança de EPI's e outros 
produtos de limpeza e desinfeção. 
Entrada autorizada ao fornecedor das 
máquinas de café, após check-in na 
receção, controlo de temperatura e 
desinfecção (mãos, calçado), colocação de 
máscara. Uso dos acessos mais diretos. 

 Acesso limitado ao dock de receção de 
mercadoria. 
Uso obrigatório de EPI’s pelos 
fornecedores. 
Mercadoria recepcionada em quarentena 
24h. 
Reforço de stocks. 
Entrada autorizada ao fornecedor das 
máquinas de café, após check-in na 
receção, controlo de temperatura e 
desinfecção (mãos, calçado), colocação de 
máscara, touca, bata e protecção de 
calçado. Uso dos acessos mais diretos. 

 

Manter medidas anteriores. 

ESPAÇOS       

HIGIENE E 
CONTROLO 
AMBIENTAL 

 Atuação de acordo com Plano de 
Higienização. 
Procedimento de higiene, limpeza e 
desinfeção (anexo 4). 
Disposição em locais estratégicos de 
postos de desinfeção das mãos com 
solução anti-séptica. 
Arejamento dos espaços, com respeito 
pelas portas corta-fogo. 

 

Manter medidas anteriores. 

 

Limpeza e desinfecção por empresa 
técnico-profissional especializada. 
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Criação de despensas para material de 
limpeza e EPI’s com acesso reservado. 
Desinfeção de áreas exteriores 
circundantes ao edifício da SCME. 

CIRCUITOS E ÁREAS 

 

Uso normal dos espaços mantendo 
distanciamento social. 
Uso exclusivo do espaço do centro de dia 
pelos utentes dessa valência. 
Áreas diferenciadas no refeitório para 
utentes e colaboradores. 

 

Manter as medidas anteriores. 

 Confinamento ao sector para utentes e 
colaboradores. 
Internato e Pequenos Dependentes: 
refeitório (se necessário, encerramento do 
refeitório e refeições nos quartos), sala P1, 
elevador de serviço (fim do corredor), pátio 
externo (desde que supervisionado e com 
desinfeção do circuito de passagem). 
Grandes Dependentes, Acamados e URS: 
todas as rotinas dentro do sector. 
Lavandaria: acesso apenas ao Bar para 
refeições. 
Cozinha: WC na zona de serviço e o Bar 
(refeições). Apenas o Chefe deverá 
articular com o Economato. 
Enfermagem, directoras técnicas e equipa 
de animação: autorizada a circulação nos 
sectores. Refeições no Bar. 
Receção, administrativas, economatos, 
manutenção: deverão circunscrever-se às 
áreas de trabalho designadas. Refeições no 
bar. 
Serviços gerais - equipa de 
limpeza/desinfeção: confinamento ao 
sector a que foram atribuídas, realizando aí 
as refeições. 
Serviços gerais - equipa de 
distribuição/apoio: Responsáveis pelo 
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transporte de refeições, loiças, roupa, 
artigos da farmácia e economato, etc. 
Circulação em todas as áreas de serviço 
(não pode circular no interior dos 
sectores). Refeições no bar. 
COGE: A articulação realizada pela equipa 
de serviços gerais no que se refere à 
alimentação e à lavandaria. Os economatos 
farão articulação direta. Suspensão da 
circulação de colaboradores da COGE. 
Refeitórios: A lotação está definida na 
própria mesa. Os funcionários devem 
sentar-se com pessoas da mesma equipa. É 
imperativo manter as distâncias de 
segurança em torno da máquina de café. 
(Anexo 5 – Áreas e circuitos) 

ÁREAS COVID 

 

Sala de isolamento: quarto 1 Acamados. 
(caracterização da sala de isolamento no 
anexo 5). 

 

Manter medidas anteriores. 

 Enfermarias de casos confirmados (25 
camas): sector Acamados, organizadas por 
grau de intensidade de sintomas. Sector 
passará a ter funcionamento autónimo. 
 
Camaratas de apoio (para desocupação do 
sector Acamados e confinamento de 
utentes): 
Biblioteca: 8 camas 
Capela: 16 camas 
 
Se necessário, criação de mais enfermarias 
para positivos, suspeitos, negativos ou em 
espera de resultado de teste: 
Bar – 12 camas (refeições passam para sala 
de actividades polivalente) 
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Sala de atividades polivalente – 25 camas 
(refeições passam para auditório) 
Refeitório geral – 30 camas (refeições nos 
sectores). Isolado em relação à cozinha. 
 
Caso deixe de ser possível garantir a 
sectorização dos casos e prestação 
adequada de serviços, recorrer-se-á ao 
alojamento externo em: 
Centro Infantil – caso tenha encerrado a 
actividade 
Estruturas municipais de apoio 

EQUIPA COVID 

 

 

 

Sala de isolamento acompanhada por 
elemento da equipa de enfermagem. 

 Equipa de ajudantes de lar, serviços gerais 
e enfermagem dedicada a sector COVID, 
definida em função do pessoal disponível 
no momento (afixada em placard próprio). 
A equipa COVID é criada por nomeação das 
directoras técnicas e chefes de equipa, com 
a concordância dos trabalhadores 
indicados. 
Trabalhadores não pertencentes a grupos 
de risco, preferencialmente sem 
dependentes a cargo. 

UTENTES/FAMÍLIAS       

ADMISSÕES 

 Autorizadas para ERPI e URS com teste 
COVID negativo antes da entrada, 
avaliação clínica por profissional de saúde 
da instituição e quarentena (14 dias). 
Autorizado para SAD. 
Autorizado para CD 15 dias após 
reabertura, com entrega de declaração 
médica. 

 

Suspensas  

 

Suspensas  
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ATENDIMENTOS E 
PAGAMENTOS 

 Atendimentos preferenciais por telefone, 
videochamada ou e-mail. 
Se necessário atendimento presencial, 
apenas com marcação prévia e uso de 
EPI’s. 
Pagamentos não presenciais (referência 
bancária, débito direto). 
Marcação no chão das distâncias de 
segurança em postos de atendimento. 
Viseiras de proteção em balções de 
atendimento. 

 

Manter as medidas anteriores. 

 

Manter as medidas anteriores. 

ERPI + URS       

SAÍDAS  

 Apenas consultas e exames, com 
utilização de EPI’s e supervisão. Troca de 
roupa e banho à chegada. 
Saídas às urgências do Hospital 
determinam quarentena de 14 dias. 
Suspensão de passeios de carrinha 
institucional sem interação social. 

 

Manter medidas anteriores. 

 

Suspensão de saídas, exceto em situação 
de urgência ao Hospital. 

VISITAS 

 De acordo com Plano de 
Operacionalização de Visitas (anexo 6). 
Redução para uma visita semanal por 
utente, com exceção de situações de fim 
de vida. 

 

Manter medidas anteriores. 

 

Suspensão de visitas 
Contactos virtuais/videochamadas 

ENTREGA DE 
ARTIGOS AOS 
UTENTES 

 Não serão aceites bens que são sejam 
essenciais, não adquiríveis pela 
instituição. 
Os bens são entregues ao técnico de 
acompanhamento da visita ou na receção. 
Todos os artigos devem ser desinfectados 
pela equipa da SCME antes de entrega ao 
utente. 

 

Manter medidas anteriores. 

 

Suspensão da entrega de artigos. 
Aquisição de artigos pela SCME, a pedido 
dos utentes ou famílias, com inclusão dos 
valores na fatura mensal. 
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ATIVIDADES E 
ANIMAÇÃO 

 Realizadas em espaços comuns. 
Cancelamento de actividades grupais. 
Criação de mais espaços de lazer para 
dispersão dos utentes (biblioteca, bar). 

 

Manter as medidas anteriores. 

 

Atividades individuais nos sectores. 

CERIMÓNIAS 
RELIGIOSAS 

 Na Capela, semanais, apenas para 
residentes, dinamizadas pelo Sr. Padre e 
Voluntário. 
Capela organizada de acordo com 
Orientação nº 029/2020 da DGS. 

 

Manter medidas anteriores. 

 

Colocação de altar por sector.  
Cerimónia religiosa semanal por via digital. 

SAD       

ALIMENTAÇÃO 

 

Utilização de recipientes descartáveis. 
Desinfecão dos malotes em área exterior. 

 

Manter medidas anteriores. 

 Entrega da alimentação em recipientes 
descartáveis (sem malote), no lado exterior 
da porta de entrada. Sem contacto físico e 
com distanciamento pessoal. 
Uso de protecção de calçado.  
Desinfeção obrigatória de mãos após 
entrega. 

HIGIENE PESSOAL 

 Utilização de EPI’s do grupo 1. 
Troca de luvas, avental e protecção de 
calçado por utente. 
Troca de máscara de 3 em 3 casas, 
quando húmida ou suja. 
Colocação de EPI’s descartados em saco 
do lixo próprio, fechar no final do serviço 
e colocar em local próprio. 

 

Manter medidas anteriores. 

 
Se possível, serviço realizado apenas por 
um elemento da equipa. 
Uso de equipamento COVID (descartar 
todo o equipamento à saída e colocar em 
duplo saco do lixo fechado). 
Desinfeção de mãos. 

TRATAMENTO DE 
ROUPA DE UTENTES 

 

Colocação de roupa dos utentes em saco 
fechado identificado. 

 

Manter medidas anteriores. 

 Colocação de roupa dos utentes em saco 
fechado identificado. 
À saída de casa do utentes, descartar luvas 
contaminadas, substituir por novas luvas e 
colocar saco de roupa em novo saco do 
lixo, fechar e identificar. 
Retirar luvas e desinfectar mãos. 
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CD       

ACOMPANHAMENTO 
E ATIVIDADES 

 Atividades presenciais. 
Cancelamento de actividades em grupo. 
(Procedimentos Centro de Dia – anexo 7) 

 
Manter medidas anteriores. 

 Acompanhamento telefónico regular. 
Visita quinzenal para acompanhamento e 
entrega de materiais. 

ALIMENTAÇÃO 

 Refeições servidas no centro de dia. 
Alimentação levada à porta do centro de 
dia pelos serviços gerais e loiças 
recolhidas pela equipa de cozinha. 

 

Manter medidas anteriores. 

 
Domiciliação de serviços. 
Procedimento semelhante ao de SAD. 

HIGIENE PESSOAL 

 Utilização de EPI’s do grupo 1. 
Troca de luvas e avental por utente. 
Colocação de EPI’s descartados em saco 
do lixo próprio. 

 

Manter medidas anteriores. 

 
Domiciliação de serviços. 
Procedimento semelhante ao de SAD. 

TRATAMENTO DE 
ROUPA DE UTENTES 

 Colocação de roupa dos utentes em saco 
fechado identificado. 

 
Manter medidas anteriores. 

 Domiciliação de serviços. 
Procedimento semelhante ao de SAD. 

EPI’S PARA UTENTES 

 Máscara cirúrgica. 
Procedimentos de entrada e saída no 
Centro de Dia (anexo 7). 

 
Manter medidas anteriores. 

 
Não se aplica. 

TRANSPORTE 
 Empresa externa que garante 

implementação de orientações da DGS. 
 

Manter medidas anteriores. 
 

Não se aplica. 

PEA       

PROGRAMA DE 
EMERGÊNCIA 
ALIMENTAR 

 Utilização de recipientes descartáveis. 
Entrega de alimentação na porta do 
economato (fornecedores), em horário 
específico, mediante apresentação de 
cartão de beneficiário. 
Entrada com máscara e circulação apenas 
em áreas exteriores. 

 

Manter medidas anteriores. 

 

Manter medidas anteriores. 
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6.5. PROCEDIMENTOS EM CASOS SUSPEITOS 
 

Procedimentos a adotar perante um caso suspeito 
(Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020, atualizada a 23/07/2020) 

1. Perante o caso suspeito, o profissional designado para o acompanhamento do caso deve colocar, 

logo antes de iniciar a assistência, uma máscara FFP2 e luvas descartáveis. 

2. Isolar de imediato o doente na área designada para o efeito (Quarto 1, sector Acamados), 

encaminhando-o pelos circuitos definidos. 

3. 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). 

4. Na área de isolamento, o acompanhante deverá assegurar uma distância de 1 a 2 metros em 

relação ao doente. 

5. Contactar a direção técnica do estabelecimento, o médico que presta serviço à instituição e a 

Autoridade de Saúde Local. Contactar igualmente os familiares/pessoas responsáveis do caso 

suspeito. 

6. 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) – Anexo 8. 

7. Enquanto se aguarda o resultado do teste laboratorial para SARS CoV-2 de um caso suspeito, não 

devem ser adotadas medidas de restrição adicionais, nomeadamente, não deve ser fechada a 

instituição ou enviados funcionários ou residentes/utentes para casa. 

8. Deve reforçar-se a limpeza e desinfecção das superfícies utilizadas pelo caso suspeito, nos termos 

da Orientação 014/2020 da DGS (anexo 4). 

9. É essencial que o equipamento de protecção individual e outros resíduos produzidos sejam 

descartados num saco do lixo. Este saco de lixo deve ser colocado num segundo saco do lixo, bem 

fechado e mantido separado de outros resíduos. Deve ser deixado durante 72 horas antes de ser 

deitado para o contentor camarário de resíduos. 

 

Procedimentos a adotar perante um caso suspeito, utente no domicílio 
1. 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 direção técnica. 

2. O trabalhador deve orientar a família para efectuar o contacto com a SNS24. 
3. A direção técnica deve contactar a Autoridade de Saúde. 

 
 

6.6. PROCEDIMENTOS EM CASOS CONFIRMADOS 
 
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 encontrar assintomático). Em qualquer fase deste 
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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. 

 
 
6.7. REDE DE RETAGUARDA 
 
Em situação de casos suspeitos ou confirmados será realizada uma articulação estreita com: 

- Autoridade de Saúde; 
- Centro Distrital de Segurança Social; 
- Serviço Municipal de Proteção Civil. 

 
 
6.8. ÓBITOS NA INSTITUIÇÃO 
 
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.  
 

ÓBITOS DE CASOS CONFIRMADOS 
Todos 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 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. 

 

 
 
6.9. APOIO EMOCIONAL E BEM-ESTAR PSICOLÓGICO 
 
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; 
- Reforço do acompanhamento psicológico e integração de utentes mais fragilizados em consulta 

psicológica. 
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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.  
 
 

7. PLANO DE DESCONFINAMENTO 

 
O presente cronograma poderá sofrer alterações a qualquer momento, em virtude da divulgação de novas 
orientações da tutela ou da DGS, ou da avaliação do impacto real das medidas na saúde dos utentes. 
 
Todas as propostas abaixo apresentadas devem respeitar as regras da DGS, distanciamento físico, 
precauções de controlo de infecção, podendo ser, a qualquer momento, suspensas, sempre que a situação 
epidemiológica o justificar. 
 

Momento 
zero 

- Restabelecimento das refeições do refeitório para utentes do Internato e Pequenos 
Dependentes, em mesas por setor/piso. 

- Reorganização dos horários de trabalho:  
. Sistema de espelho por 6h30; 
. Turnos noturnos de 11h30 (2 dias de trabalho, 2 dias descanso). 

+ 15 dias 
- Consentimento para uma nova admissão por quinzena, conforme procedimentos 

estabelecidos em orientações da Segurança Social.  
- Reabertura da sala de atividades para utentes do Internato e Pequenos Dependentes. 

+ 15 dias 
- Restabelecimento de circuito direto de fornecimento da Unidade Residencial Sénior. 
- Visitas a utentes, de acordo com o plano de operacionalização (anexo 6). 

+ 15 dias 

- Regresso a horários de trabalho normais.  
- Restabelecimento dos serviços de SAD conforme contratualização original. 
- Saída para consultas externas imprescindíveis (procedimentos no anexo 9).  
- Restabelecimento da atividade de prestadores de serviços (área da saúde): 

fisioterapeutas, outros técnicos de saúde e cuidadores especializados (procedimentos no 
anexo 9). 

+ 15 dias 

- Frequência da sala de atividades por parte dos utentes dos restantes setores (de acordo 
com o seu interesse e possibilidade). 

- Restabelecimento do refeitório para trabalhadores. 
- Restabelecimento de áreas e circuitos originais. 
- Restabelecimento da atividade de prestadores de serviços (área da animação e estética): 

professor de ginástica, outros profissionais que contribuam para atividades de animação, 
cabeleireira (procedimentos no anexo 9). 

- Reinício da atividade dos voluntários (procedimentos no anexo 9). 
- Reinício dos estágios (procedimentos no anexo 9). 
- Restabelecimento de cerimónias religiosas. 
- Consentimento para entrega de bens por parte de familiares, sendo os mesmos 

desinfetados à entrada. 

+ 15 dias 
- Reabertura do Bar, salvaguardando distanciamento de segurança.  
- Restabelecimento da utilização de kits de entrega de refeições ao SAD (cessação da 

utilização de embalagens descartáveis). 

 

Medidas a manter: 

- Circuito de entrega de refeições aos beneficiários do Plano de Emergência Alimentar (PEM) e uso 

de embalagens descartáveis; 
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- Proibição do uso da farda no exterior;  
- Tratamento diário das fardas dos trabalhadores pela lavandaria; 
- Acesso de entrada dos trabalhadores pelas vias mais diretas; 
- Procedimentos de higienização e desinfeção; 
- Procedimentos de etiqueta respiratória; 
- Procedimentos preventivos por parte dos trabalhadores e salvaguarda da distância de segurança 

(sempre que possível); 
- Viseiras de proteção nos balcões de atendimento; 
- Sala de isolamento. 

 

 

8. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPINHO, 8 DE OUTUBRO DE 2020 
Comissão de Controlo e Infeção 
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ANEXO 1 

PROCEDIMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA NA INSTITUIÇÃO PELOS 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. Obrigatoriedade de Comunicação de sintomas/sinais associados ao COVID, quando se verifiquem; 
6. Controlo de ponto por cartões (em alternativa ao habitual registo biométrico); 
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. 
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PROCEDIMENTO DE MONITORIZAÇÃO DE SINAIS E SINTOMAS DOS PROFISSIONAIS E VOLUNTÁRIOS 
 
A monitorização de sinais e sintomas é garantida na receção, no momento de entrada dos funcionários. As 
recepcionistas efectuam a leitura da temperatura com termómetro infravermelhos e mostram a 
temperatura ao colaborador, questionando, em simultâneo, se o/a mesmo tem sinais ou sintomas a 
declarar. Caso a resposta seja negativa, o funcionário procede à entrada para dar início à jornada de 
trabalho. 
 
Caso o/a trabalhador declare sintomas, a recepcionista deverá, de imediato, chamar um elemento da 
equipa de enfermagem, que fará o acompanhamento do caso. 
 
Não é realizado o registo das temperaturas ou de sintomas, de forma a salvaguardar a privacidade do 
trabalhador, no âmbito da protecção de dados. 
 
 
 
PROCEDIMENTO DE SAÍDA 

1. Sair do sector designado e seguir directamente para os balneários; 
2. Retirar farda e vestir roupa; 
3. Sair dos balneários em direcção à porta lateral de acesso à cozinha/economato; 
4. Colocar farda para lavar; 
5. Desinfetar o calçado antes de entrar na receção para picar o ponto 
6. Retirar e descartar EPI’s. 
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ANEXO 2 

PROCEDIMENTO DE LAVAGEM DE MÃOS 
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A SCME e restantes trabalhadores, ao longo de todo o período de contenção do vírus, devem cumprir 
rigorosamente:   
 

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: 
- 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. 
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ANEXO 3 

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. 
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ANEXO 4 
 

PROCEDIMENTO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
 
 
Higiene e controlo ambiental (Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020, atualizada a 23/07/2020 da DGS): 

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.  

5. Renovar o ar dos espaços frequentemente, sejam quartos, refeitório copas, espaços comuns etc. 
  
 
Técnicas de limpeza (Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 da DGS): 

1. A limpeza deve ser sempre húmida - não usar aspiradores a seco em zonas públicas, salvo se forem 

aspiradores com tanque de água que recolhe a sujidade na água; este depósito deve ser despejado 

e lavado entre cada uma das áreas a aspirar. 

2. Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais 

sujas: 

a. Paredes e teto (se aplicável); 

b. Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros); 

c. Equipamentos existentes nas áreas; 

d. Instalações sanitárias; 

e. Chão – é o último a limpar. 

 

 

Materiais de limpeza (Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 da DGS): 

1. Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de risco das 

áreas a limpar. 

2. Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar e deitar 

fora), diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo com o nível de 

risco.  

3. A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada com o próprio piaçaba e com 

detergente de base desinfectante. 

4. O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve garantir uma 

limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização. 

5. O balde e esfregona devem ser diferentes, para as áreas atrás referidas. 

 

 

A frequência e os produtos de limpeza estão definidos no Plano de Higienização da instituição. 
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Limpeza e desinfeção de superfícies da área de isolamento onde esteve uma pessoa suspeita ou 

confirmada de COVID-19 (Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 da DGS): 

1. Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar doente sair da 

área de isolamento/quarentena e, só depois, iniciar os procedimentos de limpeza em segurança; 

2. Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou mais de 

cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 0,1%, na 

proporção de 1 parte de lixívia para 49 partes iguais de água; 

3. Lavar primeiro as superfícies com água e detergente; 

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

5. Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos. Esta etapa é fundamental; 

6. De seguida enxaguar as superfícies só com água quente; 

7. Deixar secar ao ar. 

 

 

Limpeza e desinfeção de superfícies que contenham sangue ou outros produtos orgânicos (vómito, urina, 

fezes) (Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 da DGS): 

1. Utilizando luvas resistentes, avental impermeável e óculos de proteção, absorver o mais possível o 

derrame com papel absorvente para não espalhar os líquidos; 

2. Aplicar de seguida a solução de lixívia na diluição de 1 parte de lixívia em 9 partes iguais de água; 

3. Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos; tapar a zona afetada com toalhetes para que as 

pessoas não pisem e colocar o dispositivo de alerta para zona em limpeza de manutenção; 

4. Lavar a área suja com água e detergente comum; enxaguar só com água e deixar secar ao ar. 
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Higiene, limpeza, desinfeção e gestão dos resíduos de pessoas confirmadas de COVID-19 
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). 
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ANEXO 5 

ÁREAS E CIRCUITOS 

 
 

  

 ÁREA DE SERVIÇO               INT + PD  URS 
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 ÁREA DE SERVIÇO               INT  URS 

      

 CAMARATAS DE ACOLHIMENTO  CENTRO DE DIA  ACAMADOS 
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 ÁREA DE SERVIÇO               INT + PD   URS 
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 ÁREA DE SERVIÇO               GD (2.º Piso)  URS 
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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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ANEXO 6 

PLANO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE VISITAS 
 
Com base na informação 011/2020 da DGS, são permitidas visitas aos utentes desde 18 de maio. Essas 

visitas deverão respeitar o seguinte plano: 

 UTENTES COM MOBILIDADE UTENTES SEM MOBILIDADE 

AGENDAMENTO 

Todas as visitas são agendadas previamente, de forma a garantir: 
- a não sobreposição das mesmas; 
- a possibilidade de higienizar o espaço antes do início da visita; 
- a deslocação do utente para o local da visita apenas na hora marcada; 
- o inquérito informal aos visitantes relativamente a sinais ou sintomas sugestivos de COVID-
19 ou a contacto com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 nos últimos 14 dias. 

LOCAL 

Átrio do auditório, se possível, fazendo uso 
do espaço exterior. 
Cadeiras posicionadas com 3 metros de 
distância, com barreira de vidro no meio. 

Quarto individual no setor da pessoa que está 
acamada, se necessário, fazendo a 
deslocação da cama. 

N.º DE 
VISITANTES 

Máximo de 2 pessoas 

DURAÇÃO 
20 minutos de visita. 

Agendamentos a cada 30 minutos. 

DESLOCAÇÃO  

Antes da saída do sector, os utentes deverão 
proceder a: 
- desinfeção de mãos; 
- colocação de máscara. 
 
Os utentes serão relembrados das regras de 
etiqueta respiratória e necessidade de 
distanciamento de segurança. 
 
Serão acompanhados por um elemento da 
equipa, pelo circuito de serviço, garantindo a 
percurso mais curto, até ao átrio do 
auditório. 
 
O percurso inverso será realizado no fim da 
visita. 
 
Regressado ao setor, o utente deverá voltar a 
desinfetar as mãos e retirar a máscara. 

Os visitantes serão acolhidos na receção da 
instituição pela equipa técnica ou de saúde, 
onde farão: 
- desinfeção da sola do calçado; 
- desinfeção das mãos; 
- colocação de máscara. 
 
Sob supervisão da equipa de saúde, 
procederão a: 
- medição da temperatura; 
- inquérito informal sobre sintomas COVID e 
contacto com casos suspeitos ou 
confirmados; 
- colocação de EPI. 
 
Os visitantes serão relembrados das regras de 
etiqueta respiratória e necessidade de 
distanciamento de segurança. 
Serão acompanhados por um elemento da 
equipa, pelo circuito de serviço, garantindo a 
percurso mais curto, até ao quarto onde se 
encontra o familiar. 
O percurso inverso será realizado no fim da 
visita. 

USO DE EPI 

Utente: máscara 
Visitante: máscara 
O visitante deverá trazer máscara. Caso não a 
tenha, será disponibilizada uma pela 
instituição. 

Utente: máscara (se compatível com situação 
clínica do utente) 
Visitante: máscara, touca, bata, proteção de 
calçado. 
O visitante deverá trazer máscara. Caso não a 
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tenha, será disponibilizada uma pela 
instituição. 

DESINFEÇÃO 
ESPAÇO 

Limpeza de superfícies entre visitas com 
desinfetante e papel descartável. 
Limpeza de acordo com plano de 
higienização. 

Conforme plano de higienização. 

DESINFEÇÃO 
PESSOAL 

Mãos: Álcool gel 

ENTREGA DE 
BENS 

Não autorizado. 
Caso ocorra, os bens serão entregues à equipa técnica para desinfeção. 

SUPERVISÃO  

A visita será supervisionada por um elemento da equipa técnica de forma a garantir o respeito 
pelas normas de segurança. 
No início da visita os presentes são relembrados das regras de segurança a preservar. 

WC DISPONÍVEL 
A VISITANTES 

WC masculino do Auditório. 
WC no átrio da entrada, junto à porta da 
Capela.  

 

Todas as visitas são registadas, após a sua realização, em formulário digital próprio, garantindo uma base 

de dados geral e permanentemente atualizadas. Esse registo indica o dia, hora, local, nome do residente, 

número do SNS, nome do(s) visitante(s), contacto do(s) visitante(s), ocorrência de entrega de bens, 

observações pertinentes e elemento da equipa responsável pela visita. 

Nos pontos de entrada dos visitantes estão afixados materiais informativos sobre a correta utilização das 

máscaras, higienização das mãos e conduta adequada ao período de visitas. 

 
INFORMAÇÕES AOS VISITANTES 
1. Os visitantes que apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 ou tenham tido contacto com 

casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 nos últimos 14 dias, deverão informar imediatamente a 

equipa técnica. 

2. As visitas devem ser realizadas com hora previamente marcada e com tempo limitado (não devendo 

exceder 20 minutos).  

Agradecemos que não ocorram atrasos, de forma a não prejudicar utentes e familiares. No entanto, 

caso ocorra algum atraso, a visita será encurtada, mantendo-se a visita seguinte à hora programada. 

3. Todas as visitas serão registadas, indicando-se o nome e o contacto de cada visitante. Estes dados serão 

facultados à Autoridade de Saúde. 

4. As visitas devem respeitar um número máximo de dois elementos por visita por utente. 

5. Os visitantes devem respeitar o distanciamento físico face aos utentes, a etiqueta respiratória e a 

higienização das mãos. Deverão igualmente utilizar máscara, preferencialmente cirúrgica, durante todo 

o período de visita.  

Para salvaguardar a manutenção de todas as regras de segurança, a visita será supervisionada. 

6. Os visitantes não devem levar objetos pessoais, géneros alimentares ou outros produtos. 

7. Os visitantes não devem circular pela instituição. 

8. Em caso de necessidade, existe um WC específico para os visitantes. Os visitantes deverão solicitar 

orientações e serão acompanhados até ao mesmo. 

9. Os visitantes que testem positivo a COVID-19 devem informar a autoridade de saúde local, caso 

tenham visitado a instituição até 48 horas antes do início dos sintomas. 
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ANEXO 7 
 

PROCEDIMENTOS EM CENTRO DE DIA 
 
REGRESSO AO CENTRO DE DIA 

- A readmissão de utentes pertencentes a grupos de risco está condicionada à avaliação do médico 

de família.  

- A deslocação para o CD deverá ser realizada, preferencialmente, pela família. Se for garantida pelo 

serviço de transporte, o uso de máscara é obrigatório. 

- O serviço de transporte é garantido por empresa externa que segue as orientações da DGS para o 

sector. 

- No dia de readmissão, o utente deverá entregar uma muda de roupa completa, a qual 

permanecerá na Misericórdia para qualquer eventualidade. Deverá igualmente trazer calçado para 

uso exclusivo no interior, o qual permanecerá igualmente na Misericórdia e será usado todos os 

dias. 

- O plano de contingência da Misericórdia está disponível no CD para consulta. Após a readmissão do 

utente, será realizada junto do mesmo, uma acção de sensibilização sobre este plano, explicando-

se, nomeadamente, os cuidados e as regras adotadas nesta altura. 

 

 

ENTRADA NO CENTRO DE DIA 

- O acesso dos utentes será feito por transporte particular ou empresa de transporte, que acederão 

ao recinto exterior da Misericórdia através do portão de entrada de fornecedores. Este portão é 

controlado pela Receção, junto da qual os utentes se deverão anunciar, por intercomunicador 

situado junto ao referido portão. Após identificação dos utentes, a receção autoriza o acesso ao 

espaço exterior e comunica à equipa do CD a chegada de utentes, de forma a que um elemento os 

receba.  

- Aquando da abertura da carrinha, o funcionário do CD confirma a utilização de máscaras, mede a 

temperatura com termómetro infravermelhos e procede à desinfecção das mãos dos utentes. 

Ajuda-os a sair da viatura e encaminha-os até à porta de acesso à escadaria/elevador do CD. Nesse 

local, é feita a desinfeção da sola do calçado e dos produtos de apoio à locomoção.  

- Os utentes sobem ao R/C através do elevador, o qual é desinfectado após a utilização. No interior 

do CD, sentam-se em local próprio na zona de sujos para, com o apoio da equipa do CD, proceder 

a: 

o Troca de calçado; 

o Desinfeção decalçado e roupa; 

o Arrumação de pertences no cacifo individual; 

o Desinfeção integral de produtos de apoio à locomoção; 

o Desinfeção de telemóvel, se desejar permanecer com ele; 

o Entrega de bens alimentares (lanche adicional), medicamentos ou outros, para desinfeção 

e acondicionamento pela equipa (entregues quando requisitados); 

o Desinfeção de mãos. 
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FREQUÊNCIA DE CD 

- Após entrada no CD, os utentes permanecem nesse espaço até ao momento de saída.  

- Está autorizado o uso do pátio exterior, através da rampa de acesso, desde que este uso seja 

supervisionado, e sem cruzamento com os demais utentes de ERPI e URS. 

- Os utentes deverão respeitar distâncias de segurança e usar máscara (se a sua condição clínica o 

permitir). 

- Durante o dia, o utente será incentivado a lavar as mãos várias vezes. 

- Os utentes de CD não poderão contactar com os restantes utentes do Lar, permanecendo em 

espaço de acesso reservado e independente. 

 

 

REFEIÇÕES 

- As refeições irão realizar-se no espaço do CD.  

- Deverão manter-se as distâncias de segurança durante as refeições. 

- Os utentes e profissionais deverão lavar as mãos antes e depois das refeições. 

- Após as refeições, as mesas e cadeiras devem ser desinfectadas. 

- A alimentação é transportada em carro fechado até ao centro de dia pela equipa de serviços gerais, 

que o deixa à porta do centro de dia. A equipa do CD procede ao empratamento, recolha de loiça 

suja, eliminação de restos de comida e acondicionamento de loiça no carro. À porta do CD, 

desinfeta rodas do carro. Um elemento da equipa da cozinha recolhe o carro e encaminha-o 

directamente para a copa de sujos para lavagem e desinfeção da loiça. Procede-se à desinfeção do 

carro. 

 

 

UTILIZAÇÃO DE WC’S 

- A limpeza e desinfeção de sanitas e torneiras deve realizar-se após cada utilização. 

- Os utentes e profissionais devem utilizar WC’s distintos. 

 

 

ATIVIDADES 

- Nesta fase deverão ser evitadas atividades que envolvam maior concentração de pessoas.  

- As atividades devem privilegiar tarefas individuais ou desenvolvidas em pequenos grupos e 

apoiadas pelos colaboradores. 

- Os materiais didáticos utilizados nos espaços de atividades têm de ser limpos manualmente. 

Borrifar com solução desinfetante Bacillol  e/ou  álcool 70% e deixar secar ao ar. Humedecer um 

pano em solução desinfetante. Por fim passar com um pano só com água de seguida e deixar secar 

ao ar. 

 

 

SINAIS E SINTOMAS 

- A sala de isolamento do Centro de Dia localiza-se no espaço de banhos assistidos do Centro de Dia, 

não se encontrando a mesma em zona de circulação de utentes, estando isolada e possuindo WC. É 

um local de fácil acesso direto para o exterior. 
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- O utente e sua família são obrigados a comunicar imediatamente quaisquer sinais ou sintomas 

detetados no utente ou em familiares com os quais este teve contacto (nos últimos 14 dias), assim 

como resultados positivos para COVID-19.  

- O contacto poderá ocorrer para o telemóvel atribuído à Diretora Técnica de Centro de Dia, Dr.ª 

Clara Lacerda, 966 550 738, ou para o e-mail social@scme.pt. 

- Em caso de deteção de sinais ou sintomas durante o horário de frequência do CD, a equipa atuará 

de acordo com o estipulado no plano de contingência da Misericórdia, articulando, de imediato, 

com a equipa de enfermagem, Autoridade de Saúde e familiares do utente. 

- Caso os sintomas sejam detetados à saída da carrinha, a entrada do utente não será autorizada. A 

Diretora Técnica contactará a família do utente para que este regresse a casa. A Diretota 

Técnica/Diretora Geral articulará de imediato com a Autoridade de Saúde. Os utentes que viajaram 

com o caso suspeito na carrinha não devem entrar nas instalações e serão também encaminhados 

para as suas residências, ficando a aguardar instruções por parte da Autoridade de Saúde. 

 

 

ARTICULAÇÃO FAMÍLIA - MISERICÓRDIA 

- A articulação com as famílias deverá ser realizada, preferencialmente por telefone ou por e-mail. 

-  Se necessário um atendimento, este deverá ser agendado previamente. 

- Qualquer ocorrência durante a frequência do CD será comunicada pela Diretora Técnica à pessoa 

identificada como responsável.  

- Os pagamentos não deverão ocorrer presencialmente na tesouraria. A Misericórdia disponibiliza 

outras modalidades de pagamento: Referência Bancária e Débito Direto. 
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ANEXO 8 
 

 

CONTACTOS ÚTEIS 

 
LINHA SAÚDE 24 / SNS24 

808 24 24 24 

 

 

AUTORIDADE DE SAÚDE  

227 115 641 

 

   

ADC COMUNIDADE ESPINHO /GAIA (CANELAS)   

Rua Dr. Carlos Costa, 61 

4410-273 Canelas – Vila Nova de Gaia   

Tel.: 227 151 480   

adc.canelas@arsnorte.min-saude.pt 

 

 

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/ 

  

http://www.arsnorte.min-saude.pt/
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ANEXO 9 
PROCEDIMENTOS EM DESCONFINAMENTO 
 

PROFISSIONAIS EXTERNOS 

De acordo com o Plano de Desconfinamento, autoriza-se a entrada, de forma progressiva e controlada, de 

profissionais cujo exercício, não sendo essencial, tem um impacto mais ou menos profundo na saúde física 

e mental dos utentes. 

Fisioterapeutas 
Outros técnicos de saúde 
Cuidadores especializados 

Fase 1 

Professor de ginástica 
Outros profissionais que contribuam para actividades de animação 
Cabeleireira 

Fase 2 

 

Procedimentos para entrada: 

- Desinfeção de calçado e mãos na receção; 

- Colocação de máscara (deverá ser garantida pelos mesmos); 

- Registo biométrico ou por intermédio de cartão; 

- Fardamento ou colocação de bata de proteção (deverá ser garantida pelos mesmos); 

- Uso de calçado exclusivo de interior ou uso de proteção de calçado (deverá ser garantida pelos 

mesmos); 

- Uso de EPI adequados para o exercício da sua atividade, conforme orientações do setor e DGS. 

 

Os profissionais deverão ainda garantir: 

- Permanência durante o tempo estritamente necessário à prestação dos serviços; 

- Respeito pelas regras de etiqueta respiratória, higienização regular de mãos e necessidade de 

distanciamento de segurança (sempre que possível); 

- Circulação pelas áreas de serviço e garantindo o circuito mais direto; 

- Limpeza e desinfeção de materiais e equipamentos próprios, assim como de áreas reservadas ao 

exercício da sua atividade; 

- Não utilização de WC’s destinados a utentes; 

- Comunicação imediata à equipa técnica de sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 ou contactos 

com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 nos últimos 14 dias; 

- Comunicação imediata à autoridade de saúde local, caso testem positivo a COVID-19 e tenham 

visitado a instituição até 48 horas antes do início dos sintomas. 

 

 
SAÍDA PARA CONSULTAS EXTERNAS 
 
As saídas para consultas/tratamentos poderão realizar-se quando necessário. Existindo a possibilidade da 

consulta/tratamento ser realizado na Misericórdia ou por teleconsulta, essa opção deverá ser privilegiada. 

  

Antes de cada saída, os utentes deverão ser sensibilizados para os cuidados a ter e equipados com máscara 

cirúrgica. Todas as saídas deverão ser acompanhadas por familiares ou trabalhadores da Misericórdia, os 

quais deverão igualmente manter uma atitude preventiva e usar máscara cirúrgica. 
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Aquando do regresso, deverá respeitar-se o seguinte procedimento: 

1) Na receção, o utente deverá proceder a: 

- Desinfeção do calçado; 

- Desinfeção de mãos; 

- Remoção da máscara. 

 

2) Após passagem na receção: 

Saída para consulta agendada e  
em ambiente controlado 

Saída imprevista, em ambiente não controlado ou 
em local com risco elevado de contaminação 

- Encaminhamento para toma de 
banho e troca de roupa; 

- Integração em rotinas habituais. 

- Encaminhamento para quarto de 
isolamento para toma de banho e troca de 
roupa; 

- Isolamento preventivo durante 15 dias. 

 

 

REINÍCIO DO VOLUNTARIADO  
 

Deverão assegurar-se os seguintes procedimentos: 

- No primeiro dia, os voluntários terão formação sobre o Plano de Contingência e medidas de 

segurança e prevenção. 

- Deverão respeitar os procedimentos de entrada, assim como as normas de conduta aplicáveis aos 

prestadores de serviços. 

- Deverão assegurar-se de que o calçado usado para circular no interior da Misericórdia não é usado 

no exterior.  

- A Misericórdia facultará os equipamentos de protecção individual necessários: máscaras, toucas, 

luvas, aventais descartáveis, viseiras. 

 

 

REINÍCIO DE ESTÁGIOS 

 

Nesta fase, só serão aceites estagiários que reúnam as seguintes condições (não necessariamente de forma 

cumulativa): 

- Encontrem-se em fase de conclusão do seu processo formativo; 

- Encontrem-se ao nível do 12.º ano de escolaridade ou superior; 

- Sejam recomendados pela entidade formadora enquanto pessoas com maturidade e 

responsabilidade. 

 

Deverão assegurar-se os seguintes procedimentos: 

- No primeiro dia, os estagiários terão formação sobre o Plano de Contingência e medidas de 

segurança e prevenção. 

- Deverão respeitar os procedimentos de entrada, assim como as normas de conduta aplicáveis aos 

trabalhadores. 

- Deverão trazer 2 fardas (ou algo que se equipare). As fardas ficarão na Misericórdia todos os dias 

para lavagem e desinfecção. Não poderão vir com a farda vestida de casa, nem sair com a farda 

vestida.  
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- Deverão assegurar-se de que o calçado usado para circular no interior da Misericórdia, não é usado 

no exterior. Poderão usar sapatilhas, que lavem previamente, e que mantenham na Misericórdia 

durante a duração do estágio.  

- A Misericórdia facultará os equipamentos de protecção individual necessários: máscaras, toucas, 

luvas, aventais descartáveis, viseiras. 

- Os estagiários não poderão sair da Misericórdia durante períodos de intervalo. 

- Qualquer incumprimento às regras de segurança poderá originar a expulsão do estagiário em 

questão. 

- Preferencialmente, os estagiários deverão realizar teste COVID antes de iniciarem o estágio. 

 


