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I. OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os 

efeitos de uma possível contaminação da população da Casa do Professor com o COVID-19. 

 

II. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente Plano de Contingência aplica-se a toda a população da instituição e a terceiros 

que, eventualmente, se encontrem nas instalações da mesma. 

A elaboração deste Plano de Contingência, no âmbito da infeção pelo Coronavírus COVID-

19, assim como os procedimentos a adotar perante um trabalhador e/ou utente com sintomas 

desta infeção, segue 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. 

 

III. 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 (“Severe Acute Respiratory 

Syndrome”). 

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

A doença tem um tempo de incubação entre 2 a 14 dias, pelo que, após os 14 dias de contacto 

com um caso, poder-se-á excluir, com elevada probabilidade, a possibilidade de 

desenvolvimento da doença. 

 

IV. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

 

De acordo com a DGS, os critérios clínicos para considerar caso suspeito são os seguintes: 

a. Quadro clínico sugestivo de infeção respiratória aguda com pelo menos um dos 
seguintes sintomas: 

i. Tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual, ou associada a cefaleia 
ou mialgias, ou; 

ii. Febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível, ou; 

iii. Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível.  

b. Anosmia (perda parcial ou total do olfato), ageusia (enfraquecimento do sentido do 

paladar) ou disgeusia (perturbação ou diminuição do sentido do paladar) de início 
súbito. 
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Em termos de critérios epidemiológicos, considera-se caso de COVID-19 quando 
qualquer pessoa apresenta, pelo menos, um dos seguintes critérios nos 14 dias antes 
do início de sintomas: 

            i. Contacto com um caso confirmado de COVID-19; 

ii. Residente ou trabalhador numa instituição onde se encontrem pessoas em 
situações vulneráveis (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas,…) e onde 
existe transmissão documentada de COVID-19; 

iii. Exposição laboratorial não protegida a material biológico infetado/contendo 
com SARS-CoV-2 

 

V. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

• por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

• pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

• por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento 

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

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

exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem 

ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto 

das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto 

com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode também conduzir à 

transmissão da infeção.  

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a estabelecer pela instituição têm em conta 

as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 

(superfícies/objetos contaminados). 

 

VI. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

1. Medidas gerais a implementar 
 

A elaboração de um Plano de Contingência deve permitir responder a 3 questões que a 
Orientação 006/2020 define como basilares: 

1. Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar na instituição? 

2. O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19? 
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3. O que fazer numa situação em que existe um ou vários trabalhadores suspeitos de 
infeção na instituição?   

Numa situação de pandemia, grande parte da população deverá ficar isolada e muitos 
serviços da comunidade poderão deixar de funcionar; pelo que é importante considerar a 
possibilidade de serviços ou atividades essenciais ou mínimos. 

Deste modo, será importante determinar não só quais os serviços mínimos a manter em 
funcionamento, ou seja, quais as atividades que são dispensáveis e as que são 
imprescindíveis, mas também quais os recursos humanos a destacar para o normal 
funcionamento desses serviços, assim como as equipas de substituição prontas para entrar 
ao serviço em caso de necessidade. 

 

Assim: 

Identificação dos serviços ou atividades imprescindíveis a dar continuidade 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

 

Serviços ou atividades passíveis de serem reduzidos ou fechados 

Animação Sociocultural (trabalhos manuais, visitas e saídas ao exterior, momentos 
de animação e convívio com grupos temáticos) 

Serviços Administrativos 

Serviço de Análises 

Agenda Cultural 

Biblioteca 

Gabinete de Apoio Jurídico 

Gabinete de Apoio ao Professor 

Centro de Formação 

Academia de Música 

 

Afetação de trabalhadores e previsão de equipas de substituição 

Serviços/Atividades Trabalhadores em serviço Trabalhadores que garantam a substituição 

ERPI (Lar) Auxiliares de Ação Direta  

Cancelamento de férias e contratação através de 

prestação de serviços;  

Utentes autónomos e familiares de utentes; 

Voluntariado. 

ERPI(Lar) Enfermagem  
Cancelamento de férias e contratação através de 

prestação de serviços; 
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Recurso aos enfermeiros dos centros de saúde de 

cada utente. 

ERPI(Lar) Direção Técnica  
Cancelamento de férias;  

Dra. Fernanda Carvalho. 

Cozinha Mapa serviço mensal 

Cancelamento de férias e contratação através de 

prestação de serviços. 

 

Restaurante Mapa serviço mensal 

Cancelamento de férias e contratação através de 

prestação de serviços. 

 

 

Outro aspeto importante a considerar é o do fornecimento de recursos essenciais às 

atividades imprescindíveis a dar continuidade, sendo necessário identificar quais os 

fornecedores externos à empresa. 

Assim: 

Atividade / tipo de serviço Empresa  Contactos 

Alimentação  
Empresas Take Away 
Eurest 

…… 
935 871 759 

Cuidados de Imagem e Higiene 
Pessoal 

Helder Pinheiro lda 
MedPartner lda. 

253 083 038 
222 073 489 

Cuidados de Saúde Nortemed SHST 
253 250 170 
966 645 655 

Material de Higiene e Conforto e de  
Proteção Individual 

Helder Pinheiro lda 
Bramédica 
M. DELIV III LDA- (Mistolin) 

253 083 038 
253 607 280 
253 310 344 

Produtos químicos e acessórios de 
limpeza 

M. DELIV III LDA- (Mistolin) 253 310 344 

Solução antissética de base alcoólica M. DELIV III LDA- (Mistolin) 253 310 344 

Produtos alimentares 
Makro – Lamaçães 
TricaPeixe 
Talho Cornelia 

253 240 600 
258 811 011 
253 273 213 

SAD - prestação de cuidados de 
higiene e de saúde 

Enfermeira Ana Cristina 
Oliveira Veloso 

932 538 369 

Lavandaria Engomadinha Lavandaria 932 220 020 

Farmácia Farmácia de Adaúfe 253 679 121 

Recolha de resíduos Riciol – Reciclagem, Lda. 253 817 052 

Segurança no trabalho Nortemed SHST 
253 250 170 
966 645 655 

 

É importante dar maior atenção aos trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão ter um 
maior risco de infeção como por exemplo no atendimento ao público, trabalhadores que 
prestam cuidados de saúde ou trabalhadores que viajam para países com casos de 
transmissão ativa conhecida. 
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Assim: 

Grupos de trabalhadores com potencial de risco associado 

Administrativos e Técnicos 

Enfermagem 

Auxiliares de Ação Direta 

Auxiliares de Serviços Gerais 

 

Importa ainda analisar a possibilidade de incentivar e pôr em prática as formas alternativas de 
trabalho ou de realização de tarefas, designadamente pelo recurso a teletrabalho, a reuniões 
por vídeo e a teleconferências, por exemplo.  

Assim: 

Atividades que podem recorrer a formas alternativas de trabalho 

Equipa de Gestão de topo 

Equipa técnica de Gestão da Formação 

Contabilidade    

Equipa técnica de TIC 

Equipa técnica de Comunicação 

Equipa técnica de Projetos Internacionais 

Equipa técnica da gestão da Agenda Cultural - Clarabóia 

Equipa técnica da gestão da Academia Fi-bra 

 

1.1. Preparação para enfrentar um possível caso de infeção. 
 

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

trabalhadores/utentes possam estar expostos e infetados, e principalmente evitar a 
propagação da doença transmissível na instituição e na comunidade. 
 
Estes espaços de isolamento estão dotados de telefone, de sistema de ventilação mecânica, 
de um Kit com água e alimentos não perecíveis, de cadeira ou marquesa, e em termos de 
material, está disponível o seguinte equipamento: um contentor de resíduos (com abertura 
não manual e saco de plástico com espessura de 50 ou 70 micra) que deverá ficar disponível 
no interior; no acesso a esta área, deverá ficar um 2.º contentor para, aquando da saída da 
área, permitir a recolha dos EPI – Equipamentos de Proteção Individual usados na 
intervenção, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro. 
 
Nas áreas definidas para isolamento existe uma instalação sanitária devidamente equipada, 
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do 
trabalhador/utente com Sintomas.  
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Área de isolamento e os circuitos até à mesma. 
 

Isolamento para utentes: 

Local de isolamento 

Quarto do utente.  

 

Descrição do circuito até ao local de isolamento 

De acordo com o piso do utente residente e suspeito de Covid – 19, o quarto de 
isolamento será um quarto individual do respetivo piso. Como a ERPI tem a lotação 
máxima, o residente será encaminhado para o quarto onde reside.  

 

Isolamento para trabalhadores: 

Local de isolamento 

Quarto 201 

 

Descrição do circuito até ao local de isolamento 

De acordo com o local em que o colaborador infetado se encontra deverá seguir as 
indicações disponibilizadas nas plantas de emergência até ao quarto 201.  

 

 

1.1.1. Implementação de procedimentos internos específicos 
 

Ao longo de todo o período de propagação do vírus definido pela DGS, todos os 
trabalhadores/utentes devem cumprir rigorosamente: 

• Os procedimentos básicos para higienização das mãos1: lavar as mãos com água 
e sabão durante pelo menos 20 segundos, de acordo com as imagens da Norma da 
DGS de Higienização das mãos, afixadas nos locais onde seja possível a higienização 
das mãos; 

• A utilização de uma solução antissética de base alcoólica (SABA), de acordo com as 
imagens da Norma da DGS de Higienização das mãos, disponível em locais 
estratégicos, onde se verifica maior afluência de pessoas;  

• O uso de toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e 
noutros locais onde seja possível a higienização das mãos; 

• O planeamento da higienização e da limpeza que inclui os revestimentos, os 
equipamentos e utensílios, assim como os objetos e superfícies que são mais 
manuseadas (ex. corrimões, maçanetas de portas, botões de elevador). A limpeza e 
desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, 

 
1 Nas seguintes circunstâncias: antes de entrar e de sair da instituição, depois de utilizar as instalações sanitárias, 
antes e após consumir refeições. 
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seguido de desinfetante, sendo fundamental a sensibilização e a formação das 
pessoas envolvidas nas tarefas de limpeza e higienização: 

➢ As maçanetas das portas, o interior do elevador, os botões exteriores do elevador, 
o puxador da porta da rua (interior e exterior) passam a ser desinfetados 6 
vezes/dia;  

➢ Limpeza frequente das mesas-de-cabeceira, das mesas e das cadeiras das salas 
de refeições, dos corrimões, dos botões do elevador, das proteções das camas, 
dos telefones, das campainhas, dos comandos de televisão, dos lavatórios, dos 
doseadores de medicação.  

• Os procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as 
mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar 
lenço de papel, que de imediato deve ser depositado no contentor de resíduos; 
higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias); 

• Os procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização 
das mãos antes de colocar e após remover a máscara) que, no caso dos 
trabalhadores, deve ser substituída em cada 4 horas; 

• Os procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de 
contacto entre os trabalhadores, entre estes e os utentes e entre os utentes - evitar o 
aperto de mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados; 
implementando o distanciamento social de, pelo menos, dois metros, exceto em caso 
de prestação de cuidados); 

• Os procedimentos de renovação/circulação de ar nos quartos e nas salas, que 
deve ser realizada várias vezes por dia, preferencialmente quando não utilizados e 
sempre durante o período de limpeza; 

• Os procedimentos de inventariação do stock de EPI, garantindo a sua existência 

para o mínimo de um mês e meio; 

• Os procedimentos de utilização de espaços comuns: 

➢ Nos quartos duplos, deve ser assegurada uma distância entre camas de 
aproximadamente 1,5 a 2 metros. 

➢ Nas salas só devem estar utentes e funcionários sem sintomas respiratórios 
agudos, com uma distância de 1,5 a 2 metros entre cada pessoa. 

➢ Deve-se evitar o uso do elevador; em caso de necessidade, o elevador só 
deverá ser ocupado por um utente/trabalhador, exceto se o utente for 
dependente; 

➢ Deve ser respeitada a sinalética de circulação de pessoas.  

 

No caso de encaminhamento para isolamento profilático (tendo em conta os critérios 
epidemiológicos supracitados), o serviço de Saúde Ocupacional ou os Recursos Humanos 
devem assegurar a entrega de uma Ficha de Registo Individual de Sintomas, para os casos 
registados (ver anexo I).  

Este documento constitui guia orientador para a pessoa que cumpre o isolamento, dando 
enfoque aos sintomas a considerar, permitindo também um registo da evolução da situação 
de saúde/doença da pessoa. 
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1.1.2. Definição de procedimentos de informação, formação e de 
responsabilidades para trabalhadores e utentes 

 

1. Elaboração e divulgação aos trabalhadores da Instrução de Trabalho – Plano 
Contingência para a pandemia Coronavírus; 

2. Divulgação, pelos responsáveis, Diretor Técnico do Lar e Enfermeira, do Plano de 
Contingência; 

3. Divulgação de medidas gerais de prevenção e de contenção e atualização regular da 
informação sobre a doença, de acordo com o disponibilizado pela DGS e/ou Delegado 
de Saúde; 

4. Formação a técnicos e a auxiliares de ação direta e de serviços gerais, quanto aos 
procedimentos específicos a adotar para uma utilização correta dos EPI e perante um 
caso suspeito; 

5. Afixação de cartazes com medidas de prevenção e sintomatologia e de procedimentos 
específicos a adotar para uma utilização correta dos EPI: 

6. Os responsáveis pela ações de divulgação e formação constantes dos pontos 
anteriores elaborarão um registo da apresentação/formação.  

 

Contactos dos Profissionais envolvidos 

Os profissionais envolvidos / responsáveis pela comunicação/divulgação dos pontos 
indicados são: 

1. Diretor Técnico: 
Jorge Teixeira – contacto: 969659815 
email: jorge.teixeira@casadoprofessor.pt 
 
  

2. Enfermeira: 
Adriana Costa – contacto:934759270  
email: adriana.costa@casadoprofessor.pt 
 
 

3. Médico: 
Isabel Agonia - 927456919 
email: isabelagonia@hotmail.com 
 
 

Contactos das entidades de referência  
 
   Linha SNS 24 – 808 24 24 24 

Autoridade de Saúde Local - 253 208 260  
Proteção Civil - 253 609 740 

 
Outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, pelas 

Administrações Regionais de Saúde (ARS), em articulação com os 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), em Unidades de Saúde Familiar 

mailto:jorge.teixeira@casadoprofessor.pt
mailto:adriana.costa@casadoprofessor.pt
mailto:isabelagonia@hotmail.com
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(USF) ou Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), divulgadas a 

nível regional e local. 

 

1.1.3. Procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito na 
instituição 

 
A comunicação deve ser rigorosa, rápida e segura e deve envolver o trabalhador, o utente, a 

chefia direta e o empregador. 

Em caso de suspeita, o trabalhador/utente deve reportar à sua chefia direta, preferencialmente 

por telefone, uma situação de caso suspeito2 Por sua vez, a chefia direta deve contactar, de 

imediato, o empregador. 

Esse trabalhador/utente deve dirigir-se para o local de isolamento, através do circuito de 

deslocação definido. 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. 

Nas situações em que o trabalhador/utente com sintomas necessita de acompanhamento por 

exemplo por dificuldade na mobilidade, fica definido que é o colega mais próximo, no caso do 

trabalhador, ou o colaborador designado para o efeito, no caso do utente, que o acompanha 

até ao local de isolamento, assegurando a distância de segurança (dois metros) e lhe presta 

auxílio, colocando em si também, previamente e como medida de precaução, todos os 

equipamentos de proteção obrigatórios (máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Cfr ponto IV do presente documento 

Caso suspeito 

Trabalhador/utente com sintomas, ou trabalhador que 

o identifique, informa a chefia direta da situação. 

Trabalhador/utente dirige-se para a área de 

isolamento através do circuito de deslocação definido 

 

Na área de isolamento, o 

trabalhador/utente contacta a linha 

SNS 24 (808 24 24 24) 

Chefia direta contacta o 

empregador, alerta para a 

situação e assegura a 

assistência necessária ao 

trabalhador/utente 
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1.2. Procedimentos num caso suspeito após contacto com a linha de SNS24  
 

▪ Caso não suspeito;  
▪ Caso suspeito, mas não validado. 

 

Nestas duas situações, o trabalhador/utente deverá ser tratado de forma adequada, do ponto 

de vista clínico, seguindo as orientações da Linha SNS24.  

 
Os doentes com suspeita de COVID-19 são submetidos a teste laboratorial para SARS CoV-

2, em amostras do trato respiratório (superior e/ou inferior),nos termos definidos pela 

autoridade de saúde.  

 

▪ Caso suspeito validado:  

1) O trabalhador/utente permanece na área de isolamento, com máscara cirúrgica;  

2) Após este processo,  

- é vedado o acesso à área de isolamento, por parte dos outros 

trabalhadores/utentes; 

- a avaliação dos contactos de risco é feita caso a caso pela autoridade de saúde; 

- os trabalhadores e os utentes são informados sobre os procedimentos a adotar; 

- é assegurada a limpeza e desinfeção da área de isolamento; 

- é comunicada à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfeção da área de 

isolamento e solicitado o levantamento da interdição dessa área; 

- as superfícies manuseadas e mais utilizadas pelo doente, bem como o posto de 

trabalho/quarto (incluindo materiais e equipamentos) do trabalhador/utente 

confirmado são desinfetados; 

- os resíduos do caso confirmado devem ser armazenados num saco plástico (com 

espessura de 50 ou 70 micron) que, após ser fechado com uma abraçadeira, deve 

ser segregado e enviado para um operador licenciado para a recolha e gestão de 

resíduos hospitalares com risco biológico. 

 

3) O trabalhador/utente deverá cumprir todas as orientações que a autoridade de 

saúde determinar para o seu caso, em termos dos procedimentos a realizar e 

das medidas a tomar, para proteção própria e dos outros, e informar as chefias 

diretas acerca da sua evolução.   
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Ver fluxogramas  

Fluxograma de situação de trabalhador/utente com sintomas de COVID-19  
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Anexo I 
 

Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 numa empresa 
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Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) 

de um Caso confirmado de COVID-19  

 

1.3. Procedimentos em caso de óbito 

 

• Todos os óbitos ocorridos, durante a Pandemia COVID-19, na instituição, se surgirem 
casos confirmados de COVID-19 ou em residentes ou em trabalhadores que tenham 
apresentado sintomas compatíveis com a doença. 

• A instituição cumprirá as disposições legais em vigor e as orientações da Direção-
Geral da Saúde, a saber:  
➢ O médico que presta serviço à instituição verifica e certifica o óbito no SICO, 

respeitando as medidas de prevenção e controlo de infeção, como se de um caso 

confirmado de COVID-19 se tratasse; 

➢ Não existindo suspeita de infeção, seguem-se os procedimentos habituais. O 

processo de certificação do óbito e outras formalidades devem ser expeditos para 

se proceder à remoção do corpo e ao funeral, no mais breve espaço de tempo 

possível (nunca inferior a 12 horas depois da hora de verificação médica do óbito), 

evitando-se a deslocação do corpo para os serviços médico-legais; 

➢ Se na instituição houver casos positivos ou em utente ou trabalhador que tenha 

apresentado sintomas compatíveis com COVID-19 o óbito deve ser considerado 

um caso suspeito de infeção por SARS-CoV-2, pelo que o teste post mortem de 

deteção de SARS-CoV-2 é mandatário. Os profissionais devem estar dotados de 
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EPI adequado, aquando da verificação do óbito e da colheita de amostras 

biológicas para teste diagnóstico; 

➢ A colheita de amostras biológicas para teste de deteção de SARS-CoV-2 é 

efetuada conforme Orientação da DGS. Os procedimentos serão 

operacionalizados através da direção técnica do estabelecimento, antes do 

transporte do corpo, se existir forma expedita de os realizar. Nestes casos, logo 

após a colheita, o corpo poderá ser entregue à família para realização de funeral.  

➢ O certificado de óbito será emitido com a brevidade possível, para que o corpo seja 

entregue à família. Após conhecimento do teste, caso este seja positivo, deverão 

ser registados no SICO a causa de morte e o resultado laboratorial; 

➢ Enquanto se aguarda o resultado do teste laboratorial para SARS-CoV-2, não 

devem ser adotadas medidas de restrição adicionais na instituição, ou seja, fechá-

la ou enviar funcionários ou residentes/utentes para casa, exceto se a avaliação 

de risco resultante do inquérito epidemiológico realizado pela Autoridade de Saúde 

assim o determinar; 

➢ Na situação em que o falecido partilhava o quarto com outros residentes, estes 

devem ser deslocados para outra dependência, isolados dos restantes residentes, 

até que o resultado do teste seja conhecido e o quarto tenha sido limpo ou 

descontaminado; 

➢ Na eventualidade de um resultado positivo para o SARS-CoV-2, deve seguir-se o 

preconizado na Orientação n.º 009/2020. Se o resultado laboratorial for positivo 

para SARS-CoV-2, deverá ser dado conhecimento à Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, para identificação e rastreio de contactos e notificar o 

caso no SINAVE. 

2. Procedimentos específicos 

 

2.1 ERPI 
2.1.1 Admissão de novos residentes 

• Os novos residentes deverão realizar o teste laboratorial para a SARS 
Cov-2 e permanecer em isolamento profilático, no seu quarto, por um 
período de 14 dias.   

 

2.1.2 Visitas aos residentes 
• Suspensão das visitas dos familiares e/ou amigos dos utentes da ERPI; 

• A comunicação com os familiares e amigos realiza-se por videoconferência. 
 

2.1.3 Saída dos residentes 
Os residentes podem sair ao exterior, devendo obrigatoriamente avisar o Diretor 

Técnico, ou a Enfermeira ou a Auxiliar de que vão sair e registar as seguintes 

informações: hora de saída, hora previsível de entrada, onde pretende ir e pessoas 

com quem vai estar. No regresso à instituição, regista-se a hora de entrada, a 

temperatura e eventuais alterações ao(s) local(ais) para onde se deslocou e com quem 

esteve.  

Em caso de falta de autonomia, um colaborador da instituição poderá acompanhar o 

residente, se tal não tiver implicações no normal funcionamento da instituição. 
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2.1.3.1 Cuidados a observar durante a permanência no exterior  
O residente, no exterior, deve observar as seguintes regras: 

• Permanecer sempre com a máscara cirúrgica colocada; 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca; 

• Adotar os procedimentos de etiqueta respiratória; 

• Utilizar sempre lenços de papel, para uso único, devendo-os deitar ao lixo, logo 

após a sua utilização; 

• Manter o distanciamento social (2 metros); 

• Desinfetar frequentemente as mãos sempre que manusear produtos / dinheiro 

(com, por exemplo, as soluções desinfetantes disponíveis nas lojas, bancos, 

…); 

• Evitar frequentar locais com grande aglomerado de pessoas; 

• Evitar tocar em objetos e superfícies, a não ser por extrema necessidade, pelo 

que, e se tal acontecer, deve de imediato desinfetar as mãos. 

 

2.1.3.2 Cuidados a observar à entrada na instituição   
O residente, ao entrar na instituição, deve observar os seguintes procedimentos: 

1. Na receção, o residente deve desinfetar as mãos, desinfetar o calçado, 

desinfetar novamente as mãos; 

2. Seguidamente, deve informar um dos seguintes profissionais da sua chegada: 

o Diretor Técnico, ou a Enfermeira ou a Auxiliar que lhe medirão a temperatura; 

3. Retirar a máscara, que deverá colocar no lixo, e voltar a desinfetar as mãos; 

4. Deixar no local da quarentena os materiais/ bens que tiver adquirido ou trazido 

do exterior; 

5. Dirigir-se de imediato para o seu quarto onde trocará de calçado, tirará toda a 

roupa que colocará a arejar, em espaço exterior; 

6. Lavar a cara e as mãos com água e sabão; 

7. Vestir roupa lavada; 

8. Quando sair do seu quarto, deve fazê-lo sempre com máscara cirúrgica 

colocada, com a qual deverá permanecer sempre que estiver em espaços 

comuns; 

9. Observar o distanciamento social; 

10. Cumprir as regras de etiqueta respiratória.  

 

2.1.3.3. Cuidados a observar à entrada na instituição pelos colaboradores 
acompanhantes  
Os colaboradores que acompanhem os residentes na saída ao exterior devem cumprir 

o seguinte:  

1. Ao entrar na instituição deve desinfetar as mãos, desinfetar o calçado, 

desinfetar as mãos, retirar a máscara e desinfetar as mãos;  

2. Descer para o balneário pelas escadas junto ao elevador; 

3. Trocar de roupa e de calçado; 

4. Desinfetar a sua mala/carteira que veio do exterior com o desinfetante que se 

encontra em cada balneário; 
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5. Lavar as mãos e a cara com água e sabão. 

6. Colocar a máscara e adotar os restantes procedimentos previstos no Plano de 

Contingência. 

 
2.1.4 Comunicação 

• Se o utente ou alguém com contacto direto tiver sintomas sugestivos de infeção 
respiratória (febre, tosse, expetoração e/ou falta de ar) DEVE avisar a chefia direta; 
 

2.1.5 Consultas médicas não urgentes 
• Evitar sempre que possível o envio de utentes a consultas de especialidade em 

Centros de Saúde ou Hospitais, quando as mesmas não se afigurem urgentes ou 
essenciais para a prestação de cuidados ao utente. 

• Se o utente estiver em unidade hospitalar, quando regressar terá que permanecer 
no quarto em isolamento durante 14 dias, sem febre e sem sinais de infeção 
respiratória, após teste de COVID-19 com resultado negativo. 

• Se o utente tiver que ir a alguma consulta médica (urgente), quando regressar terá 
que fazer a sua própria e devida desinfeção (realização de higiene pessoal com 
sabão antissético e desinfeção, bem como encaminhamento de toda a roupa para 
a lavandaria), assim como dos materiais que o acompanharam (ex. cadeira de 
rodas, carteira, etc.) e permanecer em isolamento. 

 

2.1.6 Atividades diárias/lúdicas 
A reorganização das atividades diárias de modo a que, na implementação de 

atividades lúdicas, seja assegurado o distanciamento social. 

2.1.7 Refeições 
• Cada utente terá a sua mesa de refeições, devidamente distanciada (1,5 /2 metros; 

• Os utentes que saem da instituição ocuparão a sala de refeições até então 

destinada ao Restaurante; 

• Não será permitida a colocação na mesa de utensílios de utilização comum; 

• A água e o pão serão servidos individualmente pelo colaborador no início da 

refeição; 

• A fruta e os talheres são fornecidos individualmente, devidamente embalados e 

fechados. 

• Os pratos da refeição serão colocados nas mesas apenas na hora de servir a 

refeição; 

• Os utentes deverão higienizar as mãos antes e após as refeições. 

2.1.8 Serviços externos 
Cancelamento dos serviços externos prestados aos utentes (cabeleireiro, 

podologia, …). 

2.1.9 Procedimentos para colaboradores  
1. Preencher diariamente um inquérito que tem como objetivo a análise das 

condições para assumir as suas funções e a ponderação do risco na entrada ao 

serviço dos funcionários. Em caso de não reunir as condições, é interditado o 

acesso do funcionário às instalações;  

2. Ao entrar na instituição deve desinfetar, de imediato, as mãos e dirigir-se para o 

balneário pelas escadas junto ao elevador; 

3. A lotação de cada balneário é de 1 pessoa; 
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4. É obrigatório o banho com solução antissética e trocar de roupa e de calçado. Só 

é permitido circular com calçado específico; 

5. Desinfetar a sua mala/carteira que veio do exterior com o desinfetante que se 

encontra em cada balneário; 

6. A entrada a utilizar para o lar é a entrada junto à cozinha e a saída é a da sala de 

jantar; 

7. Ao sair do turno, o colaborador deve dirigir-se ao balneário, trocar de roupa e 

coloca-la imediatamente para lavar. A lavagem da roupa é da responsabilidade da 

instituição. Se pretender, pode tomar banho (será obrigatório no caso de um ou 

mais residentes for infetado pelo COVID19); caso contrário terá de 

obrigatoriamente lavar as mãos antes de abandonar a instituição; 

8. Utilizar obrigatoriamente farda de manga comprida, touca, bata, luvas e máscara 

cirúrgica; 

9. Utilizar óculos de proteção/viseira em caso de remoção de roupa de cama e de 

limpeza;  

10. Manter a distância de 2 metros de todas as pessoas; 

11. Evitar tocar no nariz, nos olhos e na boca; 

12. Trocar sempre de luvas e de bata após contacto com o residente;  

13. Não é permitido lanchar nem realizar as refeições em grupo; devem fazê-lo em 

horários desfasados ou distribuídos por mesas; 

14. Não é permitido aceder a espaços onde não exerce funções/preste serviços; 

15. Avaliar a temperatura a temperatura corporal e sintomas como a tosse e falta de 

ar, no início e fim de cada turno de trabalho; 

16. A passagem de turno é feita com devido distanciamento, sem qualquer contacto 

físico, e de forma oral e/ou telefónica, de acordo com o seguinte horário: 

a) Turno manhã - 7h30-15h30; 
b) Turno tarde - 15h30-23h30; 
c) Turno noite - 23h30- 7h30.  

17. Preencher o livro de ponto no respetivo serviço, registando a hora de entrada e de 

saída incluindo a hora do almoço. É anulado o livro de ponto eletrónico. 

 
 

2.2 Restaurante e Take Away 
• Encerramento temporário. 

 

2.3 Análises clínicas 
• Este serviço foi transferido para o nº 106 da Avenida Central, com acesso 

autónomo e reservado, sem cruzamento entre utentes, colaboradores e 

pessoas externas ao equipamento. A porta de vidro comunicante entre as 

entradas está encerrada e fechada à chave, o que garante a 

incomunicabilidade.  
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2.4 Fornecedores 
 

- Farmácia: 
A entrega da medicação será realizada na entrada da instituição, seguindo o seguinte 
procedimento: 

1. A farmácia contacta a equipa técnica a informar que está a depositar a caixa da 
medicação; 

2. A equipa técnica ou a pessoa responsável deverá deixar a pessoa da farmácia 
ausentar-se do local e somente depois poderá levantar a medicação e proceder à sua 
devida desinfeção/quarentena. 

 
- Familiares/amigos dos residentes: 

1. Quando um familiar pretender entregar fraldas, medicação ou géneros alimentícios, 
terá que contactar a equipa técnica ou a pessoa responsável a informar que se 
encontra na entrada da instituição; 

2. O familiar terá que depositar na entrada da instituição a saca com os materiais; após 
a saída do mesmo do local, o colaborador poderá recolher os materiais trazidos pelo 
familiar e proceder à sua devida desinfeção/quarentena. 

 
- Produtos de higienização dos espaços: 
A entrega da mercadoria será realizada na entrada da instituição, seguindo o seguinte 
procedimento: 

1. O fornecedor contacta a pessoa responsável pelos serviços gerais a informar que está 
a depositar a mercadoria; 

2. A pessoa responsável deverá deixar o fornecedor ausentar-se do local e somente 
depois poderá levantar a mercadoria e proceder à sua devida desinfeção/quarentena. 

 
- Entrega de produtos na cozinha: 
A entrega da mercadoria será realizada na entrada da instituição, seguindo o seguinte 
procedimento: 

1. O fornecedor contacta a pessoa responsável pela cozinha a informar que está a 
depositar a mercadoria; 

2. A pessoa responsável deverá deixar o fornecedor ausentar-se do local e somente 
depois poderá levantar a mercadoria e proceder à sua devida desinfeção/quarentena. 
 
 
 
 

2.5 Outros procedimentos de higienização e controlo ambiental 
 

Além dos procedimentos referidos anteriormente, e das medidas que os serviços de 

segurança e saúde no trabalho definam, devem ser cumpridos os seguintes 

procedimentos: 

• Cumprimento dos circuitos limpo (entrada) e de sujos (saída para o exterior a partir 

das 19 h); 

• Adequada limpeza e desinfeção dos equipamentos reutilizáveis, inclusive dos de 

limpeza (ex: baldes, cabos,..); 

•  Eliminação, após utilização, de equipamentos de limpeza de uso único; 
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• Não utilização de equipamento de ar comprimido na limpeza, por risco de recirculação 

de aerossóis;   

• Utilização de equipamentos de ar condicionado só em modo extração; 

• Interdição do uso de ventoinhas;  

• Recolha da roupa para lavar:  

➢ saco branco- roupa de cada utente;  

➢ saco amarelo- fardas dos funcionários ;  

➢ saco vermelho, acompanhado de um registo específico - roupa contaminada 

com COVID 19. 

• Cumprimento das seguintes normas de lavagem da loiça utilizada pelos utentes e 

pelos trabalhadores: lavagem na máquina com um detergente doméstico e a 

temperatura elevada (80° a 90°), devendo o colaborador proceder à lavagem das mãos 

após colocar a loiça na máquina; 

• Isolamento, em local próprio dos produtos alimentares não embalados, por um 

período entre 12 a 24 horas, sendo depois devidamente higienizados;  

• Isolamento, em local próprio, da correspondência (cartas, encomendas, publicações 

periódicas), por um período de 48 horas, antes de serem distribuídos nos respetivos 

locais (quartos das utentes e/ou espaços comuns); 

• As fraldas usadas e outros resíduos de doentes com COVID-19 devem ser colocados 

todos juntos no mesmo contentor ou recetáculo e enviar para unidade licenciada para 

o tratamento de resíduos hospitalares, ou para autoclavagem ou incineração (à 

exceção dos corto-perfurantes que têm de ir para contentor próprio e vão a incinerar 

obrigatoriamente); 

• Lavagem, em separado, de arrastadeiras, urinóis e bacias de higiene de doentes 

suspeitos ou confirmados de COVID-19:  

➢ 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 

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). 

 

 

VII. CONCLUSÃO 

 

A consulta das Orientações técnicas da DGS é fundamental, assim como de outras normas 

que possam ser emanadas por outros organismos oficiais. 

A informação disponibilizada deverá estar sujeita a atualização constante via site da DGS ou 

outras formas de comunicação oficiais. 

Será necessária a estreita articulação entre os serviços clínicos e de segurança das empresas 

e entidades locais de Saúde, ACEs e Saúde Pública. 
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A divulgação de informação rigorosa e precisa, a vigilância de perto dos casos suspeitos e a 

correta identificação dos casos de infeção real, permitirão, por certo, o controlo desta nova 

ameaça. 

A implementação deste plano visa acautelar e minimizar o impacto da epidemiologia na 

situação clínica dos utentes e das equipas. 

 

 

VIII. REFERÊNCIAS 

 

Consulta de legislação em vigor; 

Consulta de planos de contingência de referência; 

Consulta do site da DGS nomeadamente as Orientações Técnicas; 

Consulta do site Nortemed; 

Consulta do site SEPRI; 

Utilização de materiais desenvolvidos pelas entidades oficiais; 

Uso de sinaléticas desenvolvidas por entidades oficiais e empresas, disponíveis nos seus 

sites. 

 

 

IX. APROVADO PELA DIREÇÃO DA CASA DO PROFESSOR 

 

O plano de Contingência da Casa do Professor foi aprovado pela Direção da Casa do 

Professor, em reunião de direção.  

Responsáveis pelo Plano de Contingência: 

Dra. Fernanda Carvalho, contacto: 916 182 805 | fernanda.carvalho@casadoprofessor.pt  
Dr. Jorge Teixeira, contacto: 969 659 815 | email: jorge.teixeira@casadoprofessor.pt 
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ANEXO I – Registo individual em caso de isolamento profilático 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: __/__/__ 

Entidade empregadora: ________________________________________________________ 

Categoria profissional: _________________________________________________________ 

Posto de trabalho: ____________________ Atividade profissional: ______________________ 

Distrito: ______________ Localidade: ________________ Freguesia: ___________________ 

Dia 1 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C (Hora: 

__h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C (Hora: 

__h__) 

 

Fez a toma de alguma medicação como 

Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. ____         Medição nr. ____ 

Medição nr. ____         Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

 

 

Dia 2 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C (Hora: 

__h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C (Hora: 

__h__) 

 

Fez a toma de alguma medicação como 

Brufen® ou Ben-u-ron®?? Pf, registe. 

Medição nr. ____         Medição nr. ____ 

Medição nr. ____         Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

 

 

 

(...) 

Dia __ 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C (Hora: 

__h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C (Hora: 

__h__) 

 

Fez a toma de alguma medicação como 

Brufen® ou Ben-u-ron®?? Pf, registe. 

Medição nr. ____         Medição nr. ____ 

Medição nr. ____         Medição nr. ____ 
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Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

 

 

Dia 14 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C (Hora: 

__h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C (Hora: 

__h__) 

 

Fez a toma de alguma medicação como 

Brufen® ou Ben-u-ron®?? Pf, registe. 

Medição nr. ____         Medição nr. ____ 

Medição nr. ____         Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

 

 

 

No caso de surgimento de sintomatologia associada à infeção por COVID - 19, 
contacte Linha SNS 24 (808 24 24 24). 

 

Não se dirija nem ao Serviço de Urgência Hospitalar, nem ao seu Centro de 
Saúde. 

 

X. ANEXOS DA DGS E OUTROS 

 

Folhetos informativos sobre procedimentos essenciais para evitar o COVID -19. 

DGS - Recomendações gerais. 

DGS - Lavagem das mãos. 

DGS - Lavagem das mãos (com solução à base de álcool) 

PH – Plano Higienização_v2 

IES – Inquérito Entrada ao Serviço_v3 

IRSE – Inquérito Residentes Saídas ao Exterior_ v1 

 

 


