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1. OBJETIVO  E EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

De acordo com a Direção Geral da Saúde, as Instituições devem ter um Plano de 
Contingência específico para responder a um cenário de epidemia pelo novo 
coronavírus.  

Assim, o presente documento visa antecipar e gerir o impacto duma eventual situação 
de infeção por 2019-nCoV nas instalações do Lar de Santa Isabel sito em Vila Nova de 
Gaia de modo a:  

• Prevenir casos de infeção por COVID-19 no Lar de Santa Isabel através da 
divulgação de medidas preventivas;   

• Preparar a resposta para minimizar as condições de propagação do COVID-
19; 

• Em casos de eventual contração do COVId-19, atuar de forma célere em 
articulação com os serviços de geriatria e saúde.  

Este plano aplica-se a todos os colaboradores que direta ou indiretamente trabalham 
com o LSI. A execução do presente plano de contingência obedecerá ao seguinte 
organograma. 

 

 

O documento será divido estruturalmente em dois domínios: 

 

  

Presidente da Direção 
(Fernando Lopes Vieira)

Diretora Técnica 
ERPI (Drª Ana Luísa 

Ferreira)

Encarregada de 
setor (Fernanda 

Afonso) - Piso 4/5

Encarregada de 
setor (Patricia 

Gonçalves) - Piso 3

Encarregada de 
setor (Susana Lopes) 

- Piso 2

Diretora Técnica 
SAD e CD 

(Drª Elisabete Faria)

Diretora Técnica 
Creche (Drª Cátia 

Teixeira)

Equipa de Geriatria e 
Saúde (Diretor Clínico 

e Enfermeiros)

PREVENÇÃO

ATUAÇÃO EM CASO DE SUSPEITA
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2. ENQUADRAMENTO  

 

No âmbito da infeção pelo novo Coronavírus (2019-nCoV ou nCoV) com origem em 
Wuhan, província de Hubei, China, com base na orientação, de carácter dinâmico, emitida pela 
DGS, foram triadas as informações mais relevantes a aplicar em Instituições com respostas 
sociais destinadas a apoiar a terceira idade e a infância. 

As vias de transmissão da infeção por nCoV não são totalmente conhecidas.  

Os cuidados específicos para a prevenção e controlo de infeção por nCoV são por isso, as 
medidas de precaução básicas, de contacto, gotículas e de via aérea para procedimentos 
geradores de aerossóis.  

 

 
 
 
 

2.1 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). 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir deverão ter em conta as vias de 

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

(superfícies/objetos contaminados). 
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2.2 SINAIS DE INFEÇÃO POR CORONAVIRUS: 
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3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

 
3.1 DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO 

 

Uma das formas de ajudar é manter-se constantemente informado(a) e colaborar na 

transmissão da informação correta aos familiares, colaboradores, em especial quando se 

identificar situações infundadas de pânico ou alarmismo. 

PORTARIA / VIGILANTE: 

• Afixação de cartaz “ALERTA VISTAS”  

Sendo a primeira porta de entrada nas instalações, no contexto de risco 

de infeção, é boa prática que haja uma proibição de visitas para evitar a 

entrada do novo vírus na instituição; 

 
• Registo de visitas.  

Os vigilantes devem estar sensibilizados para os sinais e sintomas da infeção por nCoV-19 e 

contactar a equipa de enfermagem se necessário ou, sensibilizar a pessoa para ligar a linha de 

SNS24. (Envio de informação à Instituição)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cartaz COVID-19 - informação 
à comunidade escolar 

Cartaz COVID-19 - 
Recomendações 

Cartaz COVID-19 – sinais / 
sintomas 

PREVENÇÃO  
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Junto dos dispensadores deve existir sinalética que auxilie na adesão ao comportamento.  

 

3.2 PRECAUÇÕES BÁSICAS DE CONTROLO DE INFEÇÃO 
 

Devem ser aplicadas as Precauções Básicas de Controlo de Infeção a todos os doentes, 
incluindo os suspeitos de infeção por nCOV, em todos os procedimentos e momentos, 
nomeadamente:  

•  Avaliação de risco para infeção;  
•  Higiene das mãos;  
•  Etiqueta respiratória;  
•  Uso racional e adequado de equipamento de proteção individual (EPI); 
•  Descontaminação correta de material e equipamento;  
•  Medidas de controlo ambiental;  
•  Manuseamento seguro da roupa;  
•  Recolha segura de resíduos feita pela Rentokil e Vitalaire para substituição de contentores 

de lixo contaminado e fornecimento de oxigénio, desde devidamente equipados;  
•  Práticas seguras na preparação e administração de injetáveis.  
•  Restrição total de visitas. 
• Restrição total de entradas e saídas de utentes. 
• Restrição total de entrada de fornecedores no interior do edifício. 
• Restrição total de pessoas externas ao serviço, com exceção dos funcionários e membros 

dos órgãos sociais, ao interior da Instituição. 
• Suspensão temporária da resposta social de Centro de Dia nas instalações do Lar; 
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• Suspensão de todas as atividades de animação sociocultural que tenham contacto com o 
exterior. 

• Suspensão de todos os estágios que decorrem atualmente na Instituição. 
• Reforço da limpeza e higienização das instalações do Lar efetuada por apenas uma 

funcionária destacada para o efeito. 
• Suspensão de todo o tipo de obras ou manutenção de infraestruturas que não 

comprometam a qualidade e segurança dos serviços básicos e indispensáveis. 
• Ações de sensibilização destinadas a todos os colaboradores relativamente a medidas 

básicas de segurança, dentro e fora da instituição, e higienização pessoal. 
• Adiamento de consultas médicas sem prioridade. 
• Para as idas ao hospital ou altas hospitalares fornecer kits de EPI’s a funcionários e 

utentes. 
• Sala de isolamento no 5º andar para caso surja suspeita ou confirmação de um(a) 

infetado(a). 
• Recolha de informação epidemiológica e clínica, feita por intermédio de duas questões, na 

portaria da instituição. 
• Implementação de 20 dispositivos de desinfeção espalhados por toda a instituição, sendo 

que na zona dos vestiários, na zona da lavandaria, na zona da cozinha e no Gabinete de 
geriatria e saúde serão colocados para além dos dispositivos acima mencionados, outros 
que tem também a função de lavar e desinfetar. 

• Na resposta social creche, os pais/encarregados de educação apenas entregam as crianças 
na parte externa do edifício. 

• Adiamento de todo o tipo de atividades que envolvam contacto com o exterior e que não 
sejam basilares para o normal funcionamento da Instituição. 
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3.3 ESTABELECIMENTO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Na instituição devem existir procedimentos de boa prática:  

Ø Procedimentos básicos para higienização das mãos ex. lavar as mãos com água 

e sabão durante pelo menos 20 segundos;  

Ø Na impossibilidade do ponto anterior utilizar um desinfetante para as mãos 

que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e 

esfregando-as até ficarem secas; 

Ø Sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos estiverem 

visivelmente sujas; 

Ø 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; higienizar as mãos após o contacto com secreções 

respiratórias); 

Ø Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das 

mãos antes de colocar e após remover a máscara);  

Ø  Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de 

contacto entre os trabalhadores e entre estes e os clientes - evitar o aperto de 

mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados).  

Ø Procedimentos de circulação dos funcionários ao serviço que deverá ser feita, 

de forma responsável, dentro das instalações e evitando aglomerados. 
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3.4 AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

 
Ø Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma em sítios 

estratégicos (ex. zona de refeições, registo biométrico, área de “isolamento” da 

Instituição), conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização das 

mãos; 

Ø Utilização de EPI’s (máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e avental/bata quando 

necessário), a utilizar, enquanto medida de precaução, pelos trabalhadores que prestam 

assistência ao utente ou trabalhador com sintomas (caso suspeito);  

Ø Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais 

onde seja possível a higienização das mãos;  

Ø Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 

70 micra);  

Ø Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados após 

utilização. Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza e 

desinfeção após a sua utilização (ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade do seu 

uso exclusivo na situação em que existe um Caso Confirmado na Instituição. Não deve ser 

utilizado equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco de recirculação de 

aerossóis;  

Ø Produtos de higiene e limpeza. O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo 

aos revestimentos, aos equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies 

que são mais manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador). A 

limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, 

seguido de desinfetante, de hora a hora.  
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4. ESTABELECIMENTO DE ÁREAS DE ISOLAMENTO:  

A colocação da pessoa numa área de “isolamento” visa impedir que outros 
trabalhadores/utentes possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a 
propagação da doença transmissível na Instituição e na comunidade. 

Pode ser uma sala, gabinete, secção, zona e tem como finalidade evitar ou restringir o 
contacto direto do trabalhador / utentes com a pessoa suspeita de infeção e permitir um 
distanciamento social deste, relativamente aos restantes.  

A área de “isolamento” deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, e 
possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados). 
Esta área deverá estar equipada com: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de isolamento do LSI

LSI

Quarto 430 

LSI

Quarto 421

LSI

Quarto 501

LSI

Quarto 307

CRECHE 

Sala de 
Isolamento da 

Creche

ATUAÇÃO EM CASO DE SUSPEITA  
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Equipamento a constar na área de isolamento: 

Ø Telefone / Telemóvel 

Ø Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador/utente, enquanto 

aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM);  

Ø Solução antisséptica de base alcoólica toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); 

luvas descartáveis; termómetro.  

Ø Desinfetante (disponível no interior e à entrada desta área); 

Ø Contentor de resíduos (com abertura por pedal e saco de plástico); 

Ø Na área ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente 

equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a 

utilização exclusiva do Trabalhador com Sintomas/Caso Suspeito. 

 

5. ESTABELECIMENTO DE RECOMENDAÇÕES 

a. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo 

menos 20 segundos (anexo I – Técnica de higiene das mãos);   

b. Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos ou as refeições, 

após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;  

c. Usar em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;  

d. Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

e. Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

f. Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

g. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias. 
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6. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

6.1 PROCEDIMENTO NUM “CASO SUSPEITA” – TRABALHADOR 
 

Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 

identifique um trabalhador na Instituição com critérios compatíveis com a definição de caso 

suspeito, informa a chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área 

de “isolamento”, definida no Plano de Contingência. 

A chefia direta deve contactar, de imediato, o empregador pelas vias estabelecidas no Plano 

de Contingência da Instituição. Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do 

trabalhador) o empregador (ou chefia direta) assegura que seja prestada, a assistência 

adequada ao Trabalhador até à área de “isolamento”. Sempre que possível deve-se assegurar 

a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente. O(s) trabalhador(es) que 

acompanha(m)/presta(m) assistência ao Trabalhador com sintomas, deve(m) colocar, 

momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para 

além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene 

das mãos, após contacto com o Trabalhador doente. O Trabalhador doente (caso suspeito de 

COVID-19) já na área de “isolamento”, e equipa de enfermagem contacta o SNS 24 (808 24 24 

24). 

 

Fluxograma em caso de suspeita num colaborador 

 

Colaborador com sintomas

Colaborador informa chefia direta da 
situação (via telefónica)  e dirige-se 

para a área de "isolamento".

Equipa de Enfermagem contacta SNS24 
(808 24 24 24) e segue as instruções  de 

acordo com a situação clínica
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UTILIZAÇÃO DA MÁSCARA: 

Se necessário acompanhar o trabalhador, o colaborador que acompanha deve utilizar máscara 
cirúrgica e luvas descartáveis, bem como cumprir a higiene das mãos. 

A máscara deverá ser colocada pelo próprio trabalhador. Deve ser verificado se a máscara se 
encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão 
completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma 
adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre 
que a máscara estiver húmida, o trabalhador deve substituí-la por outra. 
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6.2 PROCEDIMENTO EM CASO DE SUSPEITA – UTENTE 
 

Fluxograma em caso de suspeita num utente 

 
 
 
 

Tabela 1. Equipamento de Proteção Individual (EPI) aplicado à prestação de cuidados não 
invasivos prestados a menos de 1 metro.  

EQUIPAMENTO 

BATA Com abertura atrás, de uso único e impermeável 

Máscara  Cirúrgica 

Proteção ocular   Se necessário 

Luvas  De uso único, não esterilizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utente com sintomas

AAD / Enfermeiro(a) deteta a 
situação, dá intruções para 

colocação máscara cirúrgica no 
utente que deve  ficar na área de 

"isolamento".

Equipa de Enfermagem contacta SNS24 
(808 24 24 24) e segue as instruções  de 

acordo com a situação clínica
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Tabela 2. Cuidados específicos para Controlo de Infeção pelo nCoV no ERPI:  

PROCEDIMENTO ORIENTAÇÕES 
 
 
TRANSPORTE 
DA PESSOA EM 
CASO DE 
SUSPEITA DE 
INFEÇÃO POR 
CORONAVÍRUS 

O transporte da pessoa que está sob suspeita de infeção por nCoV deve ser 
efetuado da seguinte forma:  
• após validação pela Linha de Apoio – SNS 24  
• o doente deve utilizar máscara cirúrgica, desde que a sua condição 

clínica o permita; 
• Transporte efetuado por INEM, após ativação pela DGS; 
• Manter o caso sob investigação em isolamento até à chegada da equipa 

do INEM – evitar o contacto direto com o doente, privilegiando a sua 
vigilância indireta 

 
 

ISOLAMENTO 
Casos sob investigação devem ser isolados até à chegada de transporte (pelo 
INEM) para unidade hospitalar (confinado à sua habitação ou em sala isolada 
da unidade de saúde, com medidas de restrição social). 
No ERPI, uma pessoa com suspeita não deve descer para refeitório e fica 
em isolamento até novas medidas.  

 
VISITAS 

Restrição total de visitas aos utentes. 
Na ERPI deve constar o registo da identificação das visitas e na portaria os 
vigilantes serem sensibilizados para a triagem das mesmas em caso de 
sintomas (cartaz de divulgação para portaria).  

 
 
EQUIPAMENTO 

Utilizar equipamento dedicado no quarto de isolamento. Individualizar todos 
os materiais necessários, incluindo a bacia de higiene, arrastadeira, urinol, 
termómetro, material de higiene, entre outros; − Todo o equipamento de uso 
único deve ser considerado contaminado; − Equipamento reu�lizável deve 
ser lavado e desinfetado segundo instruções do fabricante e norma interna. 

 
 
 
 
 

LIMPEZA 

• Limpeza realizada por pessoal com formação e treino para a utilização de 
EPI para cuidados clínicos não invasivos prestados a menos de 1 metro ; 

• Utilizar equipamento de limpeza dedicado ou descartável, sendo 
descontaminado após utilização; 

• Utilizar desinfetantes desengordurantes na limpeza (o Coronavírus 
apresenta membrana lipídica que é destruída pela maioria dos 
desinfetantes);  

• Limpeza de rotina do quarto de isolamento deve ser efetuada depois da 
restante área do serviço, com especial atenção para superfícies com 
maior manipulação 

 
TRATAMENTO 

DE ROUPA 

• Acomodada em saco próprio para roupa contaminada, deve ser 
reservada em contentor próprio e identificada até ao transporte para a 
lavandaria;  

• Entidade responsável pela lavagem deve ser informada do risco biológico 
elevado da roupa. 

 
RESÍDUOS 

• Todos os resíduos devem ser considerados contaminados e seguida a 
política de resíduos hospitalares; 

• Manipulação e transporte dos recipientes dos resíduos devem ser 
limitados ao estritamente necessário. 

 
ÓBITO 

• Cuidados post-mortem efetuados com proteção adequada aos 
procedimentos perante um óbito;  

• Utilizar Saco de Transporte de Cadáveres impermeável com informação 
relativa a risco biológico;  

 



17 
 

7. PROCEDIMENTO – UTENTES DE CENTRO DE DIA 
 

 Suspensas atividades de Centro de Dia. 

 

8. PROCEDIMENTO – CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA 

Preconizam-se as medidas preventivas já citadas e a divulgação dos cartazes e informação 
explicativa face à comunidade escolar.  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR: 

Ø Caso alguém esteja doente deve ficar em casa; 

Ø Adotar comportamentos de conduta social (evitar beijo, aperto de mão, etc...) 

Ø Ensinar as crianças a lavar frequentemente as mãos com água e sabão;  

Ø Evitar tocar nos olhos, nariz e boca;  

Ø Ao espirrar e tossir, tapar o nariz e boca com o braço ou lenço de papel que deverá ser 

colocado de imediato no lixo;  

Ø Evitar partilhar material escolar ou brinquedos (lápis, borracha...) 

Ø Evitar partilhar comida e outros bens pessoais (troca de chuchas, copos, telemóveis...) 

Ø Caso sejam identificados alguns dos sintomas referidos, devem contactar a equipa de 

enfermagem e ligar para SNS24 - 808 24 24 24 e seguir as recomendações 

 

Ø Reposição da solução de base alcoólica nos dispensadores;  
 
 

Ø Poderão ser necessárias medidas de limitação de acesso ou mesmo encerramento das 
instalações, se risco acrescido ( em atualização mediante diretivas da DGS / USP).   

 

 

9. OUTRAS SITUAÇÕES  
 
9.1 MOTORISTAS 
 
Deve ser disponibilizada solução de base alcoólica e 1 máscara a cada motorista. 
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