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SIGLAS E ABREVIATURAS

COVID-19 – Infeção por SARS-Cov-2
DGS – Direção Geral da Saúde
ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control
EPI - Equipamento de Proteção Individual
HSM – Hospital Sousa Martins
LAM – Linha de Apoio ao médico
OMS - Organização Mundial da Saúde
PBCI - Precauções Básicas de Controlo de Infeção
PBVT - Precauções Baseadas nas Vias de Transmissão
GCLPPCIRA – Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e
Resistência aos Antimicrobianos
SABA – Solução Antisséptica de Base Alcoólica
SARS-Cov-2 - Novo coronavírus
SSO – Serviço de Saúde Ocupacional
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1. INTRODUÇÃO

A 31 de dezembro de 2019, a China reportou à Organização Mundial da Saúde um cluster de
pneumonia de etiologia desconhecida em trabalhadores e frequentadores do mercado de peixe,
mariscos vivos e aves na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. A 7 de janeiro de 2020
as autoridades chinesas identificaram um novo coronavírus (inicialmente designado 2019-nCoV e
posteriormente designado como SARS-CoV-2) como agente causador da doença. A 30 de janeiro, o
Comité de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional declara a infeção por novo
coronavírus como Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional.
A transmissão pessoa-a-pessoa foi confirmada, mas são necessárias mais informações para melhor
avaliar a extensão desse modo de transmissão. Os sintomas da doença assemelham-se aos de uma
gripe, com febre, tosse, dificuldade respiratória e cansaço, podendo, nos casos mais graves,
evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência de orgão e morte.
De acordo com o European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), o impacto
potencial do surto por COVID-19 (infeção por SARS-CoV-2) é elevado, sendo provável a
propagação global do vírus. As orientações emanadas pela OMS e pelo ECDC para a estratégia de
prevenção e controlo de infeções, em casos de suspeita de infeção pelo novo coronavírus,
nomeadamente a prevenção da transmissão nas unidades de saúde, são baseadas nas
recomendações emanadas anteriormente para o MERS-CoV e para a SARS-CoV.
Assim, e de forma a cumprir as orientações da DGS, elaborou-se o presente plano de
contingência, que tem como principal objetivo minimizar o risco de transmissão da COVID-19,
utilizando como estratégia:
●

Informação da população;

●

Identificação e contenção precoce de infeção por COVID-19;

●

Correta utilização de equipamentos de proteção individual;

●

Controlo ambiental;

●

Gestão adequada de recursos humanos.
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2. ENQUADRAMENTO EPIDEMIOLÓGICO E ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O enquadramento epidemiológico será atualizado e revisto através do microsite do Novo
Coronavírus da Direção Geral da Saúde (DGS) (https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx)
Serão seguidas as orientações estratégicas definidas pela Direção Geral da Saúde.
O enquadramento epidemiológico e as orientações estratégicas definirão as alterações ao plano.
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2.1 INFORMAÇÃO E PREPARAÇÃO
GRUPO ALVO
População

O QUÊ
Alertar o utente

COMO





QUEM

Afixação de cartaz da DGS de forma bem visível para a
necessidade de informar o segurança ou administrativo
das unidades, sobre: História de viagem para áreas com
transmissão comunitária ativa nos 14 dias antes do
início de sintomas
Ou: Contacto com caso confirmado ou provável de
infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do
início dos sintomas
Ou: Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado
numa instituição de saúde onde são tratados doentes
com COVID-19 e a existência de sinais e sintomas de
infeção respiratória (febre, tosse ou dificuldade
respiratória aguda)

Gabinete de
comunicação

População

Informar a
população das
medidas de
higiene das mãos,
etiqueta
respiratória e de
controlo de
contactos



Afixação de cartazes da DGS de forma bem visível com
as recomendações em vários locais estratégicos
(balcões de atendimento, secretarias de unidade,
entradas)

Gabinete de
comunicação

Profissionais

Reforçar a
importância das
Higiene das mãos

−

A solução antisséptica de base alcoólica (SABA) deve
estar disponível no local de prestação de cuidados de
saúde, em local bem visível, ao alcance do braço;

GCLPPCIRA

(Norma da DGS nº
007/2019)

−

A SABA deve estar acessível aos utentes e profissionais,
e ser a primeira escolha para a higiene das mãos, desde
que as mãos estejam visivelmente limpas. Se as mãos
estiverem contaminadas com secreções respiratórias ou
outra matéria orgânica, higienizar as mãos com água e
sabão;

Gabinete de
comunicação

−

Para uma maior segurança do profissional e do doente,
deve ser adotado o modelo da Organização Mundial da
Saúde (OMS) - “5 Momentos para a Higiene das Mãos”

−

A utilização de luvas não dispensa a higiene das mãos,
antes e depois da prestação de cuidados.



Apresentação e divulgação de Fluxogramas de
abordagem de caso suspeito (Anexo 1)



Reforço da importância das PBCI e PBVT



Apresentação dos EPI indicados na abordagem de
doente suspeito ou confirmado de COVID-19 nos vários
níveis de prestação de cuidados de saúde, não invasivos
e invasivos (Anexo 2)



Treino de colocação e remoção de EPI perante um caso
suspeito ou confirmado (Anexo 3)

Utentes

Profissionais:
Enfermeiros,
Médicos,
Assistentes
operacionais,
Assistentes
técnicos e
Seguranças

Formar os
profissionais para
a abordagem de
casos suspeitos de
COVID-19

GCLPPCIRA
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3 - MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE PROPAGAÇÃO DO VÍRUS
3.1 MEDIDAS GERAIS
GRUPO ALVO
Profissionais

Profissionais

População
Profissionais

O QUÊ

COMO

QUEM

Definição de caso
suspeito e contacto
próximo



Aplicação dos critérios constantes na orientação da
DGS nº 002A/2020 de 25/02/2020 (Anexo 10)

Implementar as
PBCI e PBVT
indicadas em
doente suspeito de
COVID-19 após
validação



Formação/informação dos profissionais sobre PBCI e
PBVT com reforço na utilização de EPI.
Divulgação atualizada das orientações e normas da
DGS.
Disponibilidade para esclarecimentos

GCLPPCIRA
Gabinete de
Comunicação

Restrição de visitas
/ Acompanhantes



Suspender as visitas aos doentes internados.
Apenas será permitida a presença da pessoa de
referência designada como “Acompanhante”, no
período entre as 12h00 e as 14h00 e entre as 18h00
e as 20h00.

Órgão de Gestão






Nos Serviços de Pediatria e Neonatologia continua a
ser permitida apenas a entrada de pai e mãe, sem
limitação de horário. No Serviço de Obstetrícia
continua apenas a ser permitida a entrada do pai ou
acompanhante designado no período entre as 12h00
e as 20h00.



No Serviço de Cuidados Paliativos mantém-se a
autorização de permanência do acompanhante de
referência de cada doente, sem limitação de
horário, podendo ser autorizadas, caso a caso, a
realização de visitas.



Restringir a presença do acompanhante no serviço
de urgência aos menores e doentes com situação
clínica justificativa da necessidade do mesmo,
validada pelo chefe de equipa.

Comissão COVID-19

A ULS Guarda reserva-se no direito de proibir a entrada
de pessoas que apresentem sinais de infeção
respiratória e desaconselha a quem tenha regressado
recentemente do estrangeiro, visitas ao hospital.
Antes e depois da visita deverá o acompanhante
desinfetar as mãos com os produtos disponíveis.
Limitação de
Acesso geral aos
bares/refeitório

Cirurgias/
Consultas /
Tratamentos/
Exames



Os doentes não podem aceder aos bares e espaços
comuns (quiosque, hall)



Os utentes e acompanhantes em regime de
ambulatório não podem aceder ao refeitório,

HOSPITAIS:




Restringir a Cirurgia Programada (convencional e de
ambulatório) à Cirurgia Oncológica, Obstétrica,
Trauma Ortopédico e outras situações de urgência
diferida ou muito prioritárias que não possam ser
adiadas sem prejuízo grave para a situação clínica
do doente;

Órgão de Gestão
Comissão COVID-19
Órgão de Gestão
Comissão COVID-19

Limitar a Cirurgia Adicional à Cirurgia de Trauma
Ortopédico que não seja susceptível de ser
resolvida, dentro do tempo clinicamente aceitável,
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através da programação base.


Suspender a realização de primeiras consultas
com prioridade Normal. Deverá continuar a ser
assegurada a realização de primeiras consultas
triadas como “Muito Prioritárias” e “Prioritárias”,
sendo as restantes oportunamente reagendadas.



Privilegiar as consultas não presenciais, sempre
que tal for clinicamente adequado. Previamente à
data de marcação, o médico assistente deverá
contatar telefonicamente o utente, no sentido de
aferir com ele a necessidade de deslocação ao
Hospital, possibilitando a requisição de exames
e/ou a renovação do receituário, a ser enviada por
SMS, email ou por correio, de acordo com a
preferência do doente. Tais consultas deverão ficar
registadas informaticamente como consultas não
presenciais.



Limitar as consultas subsequentes (que não
possam ser convertidas em consultas não
presenciais) às situações clinicamente relevantes
cuja não realização implique prejuízo para a
saúde do doente ou para o respetivo processo de
reabilitação. As situações que não se enquadrem no
descrito deverão ser adiadas e reagendadas
oportunamente.



Restringir os pedidos de consulta interna a
situações urgentes de descompensação aguda da
patologia.



Organizar as salas de espera de forma a cumprir
preferencialmente o afastamento de 1 metro entre
utentes.



Só será permitido um acompanhante a menor ou
pessoa que manifestamente apresente situação de
dependência e/ou doença em estado avançado.



Nas Unidades Hospitalares, o secretariado deverá
facultar aos utentes a possibilidade de pagamento
das taxas por via não presencial, emitindo a
respectiva nota de débito, com referência
multibanco.



De forma a limitar o número de pessoas nas salas de
espera, deverão os diretores dos Serviços Clínicos,
que ainda não têm consulta por hora marcada,
fazer chegar ao Coordenador da Consulta Externa
nova agenda para marcações de consultas em
conformidade.



Limitar a realização de colheitas, exames e meios
complementares de terapêutica às situações
clinicamente relevantes, cuja não realização
importe prejuízo para a saúde do doente ou para o
respetivo processo de reabilitação. As situações que
não se enquadrem no descrito deverão ser adiadas e
reagendadas oportunamente.

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS:


Suspender a realização de consultas de “Saúde
Infantil” a crianças com idade superior a dois anos;
“Planeamento
Familiar”
e
“Diabetes”
e
“Hipertensão”
a
doentes
controlados,
salvaguardando as necessidades específicas de cada
utente;
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Profissionais
Utentes

Limitação do fluxo
de pessoas às
Unidades de Saúde



Suspender a realização de consultas do Rastreio
Visual Infantil e do Cancro do Colo do Útero,
salvaguardando as necessidades específicas de cada
utente;



Privilegiar as consultas não presenciais, sempre que
tal for clinicamente adequado. Previamente à data
de marcação, o médico assistente deverá contatar
telefonicamente o utente, no sentido de aferir com
ele a necessidade de deslocação à unidade,
possibilitando a requisição de exames e/ou a
renovação do receituário, a ser enviada por SMS,
email ou por correio, de acordo com a preferência
do doente. Tais consultas deverão ficar registadas
informaticamente como consultas não presenciais.



Suspender a realização de sessões de preparação
para o parto e pós-parto, nos Hospitais e Cuidados
de Saúde Primários.



Todos os pedidos de informação e entrega de
documentos deverão passar a ser efetuados,
preferencialmente
por
via
não
presencial
(telefónica, email, correio interno e CTT).



Nos processos de recrutamento, suspender a
aplicação de métodos de seleção que impliquem a
presença dos candidatos (entrevistas)



Fica temporariamente suspensa a realização de
estágios clínicos dos estudantes das Universidades,
Escolas Superiores, e Escolas profissionais por
período a determinar



Fica temporariamente interrompida a atividade de
voluntariado nas instituições de saúde da ULS



Encontram-se provisoriamente suspensas as visitas
dos delegados de informação médica nos espaços da
ULS da Guarda



Fica suspensa a celebração eucarística no interior
do hospital, de forma a limitar a circulação e
reunião de pessoas em espaços fechados;



Privilegiar, sempre que possível, o teletrabalho

Alunos
Delegados de
Informação
Médica

Órgão de Gestão

Profissionais

Controlo de
assiduidade



Todos os funcionários deverão utilizar a SABA, antes
e depois do registo biométrico, que está disponível
junto aos terminais de controlo.

Órgão de Gestão

Profissionais

Comissões Gratuitas
Serviço/Formações
Externas



Encontram-se
provisoriamente
suspensas
as
comissões gratuitas de serviço; apenas serão
excecionados os pedidos relativos a elementos
intervenientes
nos
eventos
(palestrantes,
comunicações orais, pósteres)

Órgão de Gestão



Encontra-se suspensa, ainda que previamente
aprovada pelo Conselho de Administração, a
realização de eventos públicos (congressos,
comemorações) dentro das instalações da ULS
Guarda



Serão cancelados todos os eventos formativos e
reuniões que não sejam urgentes ou relacionadas
com a COVID-19. Para situações de carater urgente
deverá ser utilizado o auditório com acesso através
da porta principal, localizado nas traseiras do
edifício. Todos os profissionais com sintomatologia

Utentes
Alunos

Formação
Eventos
Férias
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gripal não poderão aceder ao espaço formativo.


Ficará suspensa a aprovação dos Planos de Férias
para 2020;



A autorização do gozo de férias ficará condicionada
à necessidade de assegurar o funcionamento dos
serviços.

3.2 ABORDAGEM DE UM CASO SUSPEITO
Grupo Alvo
Profissionais

Profissionais
Utentes

O quê

Como

Quem

Identificação de
Caso Suspeito

Sinais e sintomas de infecção respiratória
(febre, tosse ou dificuldade respiratória aguda)
+
História de viagem para áreas com transmissão
comunitária ativa nos 14 dias antes do início de
sintomas
OU
Contacto com caso confirmado ou provável de infeção
por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início
dos sintomas
OU
Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa
instituição de saúde onde são tratados doentes com
COVID-19
OU
Doente com infeção respiratória aguda grave,
requerendo hospitalização, sem outra etiologia.

Seguranças

− Os profissionais devem promover a aplicação de
medidas de etiqueta respiratória junto dos utentes
considerados caso suspeito que entrem na unidade de
saúde e oferecer de imediato uma máscara cirúrgica,
se a situação clínica deste o permitir.

Assistentes técnicos

Promover as
medidas de
Etiqueta
Respiratória

− A máscara deverá ser colocada pelo próprio doente,
sob orientação do profissional, sendo realizado teste de
ajuste.

Assistentes técnicos
Assistentes
operacionais
Médicos
Enfermeiros

Enfermeiros
Médicos
Assistentes
operacionais

− O utente deve ter acesso à solução alcoólica para a
desinfeção das mãos após a colocação da máscara e
deve ser orientado para:
 Manter a máscara cirúrgica sempre bem colocada e
ajustada;
 Retirar a máscara apenas quando tiver autorização
do profissional de saúde;
 Sempre que a máscara se encontrar molhada,
retirá-la, pegando numa das extremidades, e
descartar para o contentor de resíduos,
apropriado: Grupo III – Saco branco, higienizando
as mãos de seguida e antes de colocar nova
máscara.
Profissionais

Isolamento de caso
suspeito

−

Encaminhamento do caso suspeito de COVID-19,
para a área de isolamento definida - SU - Sala E.
o

Seguir fluxogramas (Anexo 1)

Enfermeiro da
Triagem
Ext 11952
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Profissionais

Implementar
medidas de
prevenção e
controle de infeção

−

Aplicação das medidas constantes da Orientação DGS
nº 003/2020 de 30/01/2020. (Anexo 11)

Enfermeiros
Médicos
Assistentes
operacionais

Profissionais

Gestão dos
contactos

Médico

Validação ou
invalidação do caso

LINHA DE APOIO
AO MÉDICO
300 015 015

−

Limitar o número de profissionais em contacto com o
caso suspeito ou confirmado

Enfermeiros

−

Profissionais de saúde dedicados exclusivamente à
prestação de cuidados do caso – Coorte de
profissionais;

Assistentes

−

Elaborar registo de todas as pessoas que contactaram
com o caso suspeito na Unidade de Saúde e contactos
próximos (Anexo 4) .

−

Se a suspeição clínica não for validada pelo médico
da Linha de Apoio ao Médico da DGS, o doente é
encaminhado como habitualmente, cumprindo as
normas institucionais, para abordagem clínica de
acordo com a situação. As PBCI deverão manter-se
sempre.

−

Se a suspeição for validada pela Linha de Apoio ao
Médico da DGS, o caso passa a “suspeito em
investigação”.
O
Médico
responsável
segue
Fluxogramas (Anexo 1)

Médicos
operacionais

Médicos

3.3 INTERNAMENTO DE UM CASO SUSPEITO EM INVESTIGAÇÃO
Grupo Alvo
Profissionais

O quê

Como

Internamento em
Unidade de
Isolamento a partir
da Sala E

−

Internamento via
INEM

Quem

O caso suspeito em investigação será admitido nas
unidades
de
isolamento
definidas
segundo
Procedimento Interno da ULS de Orientação de casos
COVID-19
o Fluxogramas (Anexo 5)

Médicos
Enfermeiros
Assistentes
Operacionais
Seguranças

3.4 REFORÇO DE MEDIDAS - PBCI
Grupo Alvo
Profissionais

O quê

Como

Descontaminação
do material e
equipamento

− Usar equipamentos exclusivos do quarto ou área de
isolamento (ex.: estetoscópio, esfignomanómetro,
termómetro) e materiais clínicos de uso único;

Quem
Enfermeiros
Médicos
Assistentes

− Se os equipamentos forem partilhados, devem ser limpos
e desinfetados entre doentes, por exemplo com álcool a
70º.

operacionais

− Os protocolos de descontaminação de material e
equipamentos utilizados na prestação de cuidados, são os
mesmos que os utilizados para outro tipo de
microrganismos com os mesmos mecanismos de
transmissão.
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Profissionais

Controlo ambiental

− A sala/quarto de isolamento são consideradas áreas
críticas.

Assistentes
operacionais

− A frequência de limpeza e desinfeção de superfícies
recomendada é, no mínimo, uma vez por turno e sempre
que necessário (Anexo 6);
− O EPI, a utilizar durante os procedimentos de limpeza e
desinfeção pelas equipas de limpeza nas unidades são o
são os descritos na Tabela 1 da Orientação Nº 002/2020
(Anexo 9) para cuidados não invasivos a menos de 1 metro
(Anexo 2)
- O cumprimento dos procedimentos recomendados para
limpeza e desinfeção de superfícies, deve ser reforçada e
monitorizada (Anexo 7).
Profissionais

Manuseamento
seguro da 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

Assistentes
operacionais

Profissionais

Recolha segura de
resíduos

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

Assistentes técnicos

Manipulação e transporte dos recipientes dos resíduos
devem ser limitados ao estritamente necessário
O elevador de transporte de resíduos deve ser exclusivo
para esse efeito.

Enfermeiros
Assistentes
operacionais

3.5 COLABORADOR DA ULS EXPOSTO A CASO SUSPEITO/CONFIRMADO DE INFEÇÃO POR SARSCOV-2
Grupo Alvo
Profissionais

O quê

Como

Quem

No caso de um
trabalhador
apresentar
sintomas de COVID19 e tenha sido
exposto a um caso
suspeito/confirmad
o durante o seu
período de trabalho

Se o início dos sintomas ocorrer no:

Médicos

−

Domicílio: Deverá contactar o SNS 24 e aguardar
indicações. Após ter as indicações do SNS 24, deverá
informar, de forma não presencial (preferencialmente
por telefone e email institucional) o superior
hierárquico e o Serviço de Saúde Ocupacional (SSO)
para acautelar o regresso ao trabalho.

−

No local de trabalho: Deverá higienizar as mãos e
colocar uma máscara, dirigir-se de seguida ao
segurança da urgência que encaminha para a Sala
E/profissionais. Fluxograma (Anexo 1)

−

Em ambos os casos a validação será efetuada através
da LAM.

−

Deverá ser informado o superior hierárquico e o SSO
de forma não presencial (preferencialmente por
telefone e email institucional).

−

O registo de informação de identificação de
contatantes de caso suspeito, deverá ser preenchida
conforme Anexo 4 e enviada ao SSO.

Enfermeiros
SSO

A Comissão COVID-19 elaborou um Procedimento Interno de Orientação de casos COVID-19 em
01/03/2020 que se anexa (Anexo 8)
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