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2. INTRODUÇÃO  

 O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência da Santa 

Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta, (SCMFEC),para a Doença por Coronavírus (COVID-

19) estabelecido pela SCMFEC, fornece e reforça informação aos colaboradores da Instituição sobre esta 

nova doença, sobre as medidas de prevenção e controlo desta infeção, e sobre os procedimentos e 

medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados. O Plano de Contingência 

da SCMFEC, para a Doença por Coronavírus (COVID-19) foi desenvolvido com base nas orientações da 

Direção-Geral da Saúde (DGS) e na melhor evidência científica disponível até ao momento. Os 

colaboradores da SCMFEC serão informados sobre a doença por coronavírus (COVID19) e sobre as 

formas de evitar a transmissão, através dos meios mais adequados: Boletim Informativo, por correio 

eletrónico, afixação de cartazes nos espaços comuns, etc. De igual modo, a informação sobre as 

recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência da SCMFEC para a Doença por 

Coronavírus (COVID-19) será amplamente divulgada, através dos meios mais adequados. A SCMFEC está 

comprometida com a proteção da saúde e a segurança dos seus colaboradores, tendo também um papel 

importante a desempenhar na limitação do impacto negativo deste surto na comunidade, face às valências 

de conhecimento que detêm em diversas áreas.  

 

3. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19)  

 Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano e são 

bastante comuns em todo o mundo. A infeção origina sintomas inespecíficos como tosse, febre ou 

dificuldade respiratória, ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia. O novo coronavírus 

(SARS-CoV-2), agente causador da doença por coronavírus (COVID-19), foi identificado pela primeira vez 

em dezembro de 2019, na Cidade de Wuhan (China). O período de incubação do novo coronavírus é de 2 

a 14 dias. Isto significa que se uma pessoa permanecer bem 14 dias após contactar com um caso 

confirmado de doença por coronavírus (COVID-19), é pouco provável que tenha sido contagiada. Após 

exposição a um caso confirmado de COVID-19, podem surgir os seguintes sintomas:  

➢ Dificuldade respiratória; 

➢ Tosse; 

➢ Febre. 

 De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema 

imunitário mais fragilizado, pessoas mais velhas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro 

e doenças respiratórias.  

 

4. A TRANSMISSÃO DO COVID-19  

 Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece quando existe 

contacto próximo (perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada. O risco de transmissão aumenta 

quanto maior for o período de contacto com uma pessoa infetada. As gotículas produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse ou espirra (secreções respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão 

mais importante. Existem duas formas através das quais uma pessoa pode ficar infetada: 

 
✓ As secreções podem ser diretamente expelidas para a boca ou nariz das pessoas em redor 

(perímetro até 2 metros) ou podem ser inaladas para os pulmões;  

✓ Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies ou objetos que possam ter sido 

contaminados com secreções respiratórias e depois tocar na sua própria boca, nariz ou olhos.  
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5. O QUE É UM CASO SUSPEITO  

 A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve obedecer 

a critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na informação atualmente disponível 

no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença (ECDC). 

 

Critérios clínicos 

E 

Critérios epidemiológicos 

Febre  
OU 

 Tosse  
OU  

Dificuldade respiratória 

História de viagem para áreas com 
transmissão comunitária ativa nos 14 
dias anteriores ao início de sintomas  

OU  
Contacto com caso confirmado ou 

provável de infeção por 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 
 

6. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ISOLAMENTO 

Em todas as respostas Sociais da SCMFEC, (ERPI, UCCI, Prolongamento da ERPI, CATL, PRE-

ESCOLAR), é estabelecida uma área de isolamento. A colocação de um colaborador ou utente 

suspeito de infeção por COVID-19 numa área de isolamento visa impedir que outros possam ser 

expostos e infetados. Esta medida tem como principal objetivo evitar a propagação de uma doença 

transmissível. 

 Na SCMFEC todas as áreas estão equipadas com: 

✓ telefone; 

✓ cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do colaborador suspeito de infeção por COVID-

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

✓ kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

✓ contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 

✓ solução antisséptica de base alcoólica; 

✓ toalhetes de papel; 

✓ máscara(s) cirúrgica(s); 

✓ luvas descartáveis; 

✓ termómetro. 

Localização áreas isolamento 

 
ERPI 
UCC 
C. Día 
Estalagem 
Infância 

  
Dois quartos individuais, com ventilação situados no corredor da zona antiga. 
 Quarto Situado do piso longa duração devidadmente identificado 
 Sala apoio piso R/C 
 Receção 
 Sala Video 
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 Nestas áreas, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com 
doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do caso suspeito. Os colaboradores 
deverão ser informados da localização da área de isolamento na sua instituição. 
 
 As respostas infantis, (CATL e PRE-ESCOLAR), tem um guia COVID-19, que podem ser 
consultados em www.scmfe.pt  onde são explicados os procedimentos de segurança adotados dentro e 
fora das salas de atividades. Por questões de segurança, na eventualidade da existência de um caso 
confirmado na comunidade estudantil que frequenta estas respostas, ou num agregado familiar de uma 
criança, a SCMFEC, encerra as valências, até que estejam reunidas as condições de segurança para a 
sua reabertura,  
 
 Se a criança apresentar sintomas dentro das instalações do (CATL ou PRE-ESCOLAR), os 
responsáveis designados para o efeito, iniciam imediatamente o isolamento da criança, seguindo todos os 
parâmetros mencionados no plano de contingência, 
 
 Na resposta social do SAD, a zona definida para isolamento em caso suspeito será a própria 

habitação, onde o utente é aconselhado a permanecer, devendo a técnica ou auxiliar da SCMFEC, afeta 

ao SAD, comunicar imediatamente com as autoridades de Saúde. 

 A SCMFEC, suspende imediatamente e durante 14 dias, todos os serviços de contacto 

acordados com o utente do SAD, quando se verifiquem as seguintes situações; 

✓ receba visitas de familiares ou amigos vindos de outras localidades; 

✓ venha de uma unidade hospitalar, onde tenha permanecido mais de 24 horas; 

✓ faça visitas a familiares ou amigos fora do concelho, ou dentro do concelho na situação do familiar 

ou amigo tenha vindo de outra localidade ou unidade hospitalar. 

  

 

7. DESIGNAÇÃO DO PONTO FOCAL  

 A SCMFEC designou os Responsáveis (Ponto Focal) pela gestão de qualquer caso suspeito de 

COVID-19. Os colaboradores serão informados de quem é o Responsável. É a este Ponto Focal que deverá 

ser reportada uma situação de doença enquadrada de um colaborador ou utente com sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19. Sempre que for reportada uma 

situação de um colaborador ou visitante com sintomas, o Ponto Focal deverá assegurar o cumprimento dos 

procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência da SCMFEC para a Doença por Coronavírus 

(COVID-19). O Ponto Focal será o elemento que acompanhará o caso suspeito até à área de isolamento 

designada, prestará o apoio necessário e desencadeará os contactos estabelecidos no Plano de 

Contingência da SCMFEC. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scmfe.pt/
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Responsáveis e respetivos substitutos 

Provedor da SCMFEC  Responsável por toda a coordenação 

Dr. João Palas,            935582234 
Vitor Remédios,           968495365 
Susana Santos,           968495321 
Laura Xambre,             925953860  
Fabiana Fileno             939156267  

 
Colaboram diretamente na efetivação das medidas 
previstas no plano de contingência. 

Responsavel ERPI 

 
Responsavel UCC 
 
Responsavel Prolongamento 
Centro de Dia 
 
Responsavel CATL / Pre-Escolar 

Vitor Remédios ------------------ 968495365  

Laura Xambre -------------------- 925953860  

Fabiana Fileno ------------------- 939156267 

 Susana Santos ------------------- 968495321  

 

Felicia Palavras ------------------- 962989749 

Responsavel Estalagem 
 

Laura Xambre --------------------- 925953860 

Responsavel SAD  Ligia Madeira ---------------------- 965386448 

 
 

Responsáveis 
(equipa operativa / substitutos) 

Sara Lopes----------------------- 932785751 

Ana Luisa Sapage ------------- 914316855 

Daniela Martins ----------------- 933533393 

Serviço de Apoio e limpeza à Sala de Isolamento 

ERPI Ana Maria------------------------ 961646247  

 Maria João --------------------- 965759858  

UCC Margarida Martins -----------  966206831   

 Sonia Gabriel -----------------  961382681 

Prolongamento ERPI 

Centro de Dia 
Julia Ribeiro -------------------  934585656  

Cristiana Vieira ---------------- 963956160 

Estalagem Silvia Xambre ------------------ 935026740 

 Natália Morgado ------------- 936446140 

CATL Ana Remédios ---------------- 934029282 

Pre-Escolar Diana Alves -------------------- 937890622 
Claudia Eugenio --------------  

SAD  Ana Paula Leonor ------- Lagoaça 
 Graça Madeira ------------ Mazouco 

   Delegado de Saúde do Concelho de Freixo de Espada à Cinta 279658240 

Linha SNS24 808242424 

Medicina do Trabalho Visão&Ambição Lda. Telefone 276518299 

Diretor Clínico Dr. Nuno Lima 
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8. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

 Na situação de caso suspeito validado: 

▪ O colaborador ou utente doente deverá permanecer na área de isolamento (com máscara 

cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto 

Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o 

hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para realização de exames 

laboratoriais; 

▪ O acesso dos outros colaboradores ou utente à área de isolamento fica interditado (exceto ao 

ponto focal); 

▪ O caso suspeito validado deverá permanecer na área de isolamento até à chegada da equipa do 

INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste caso 

com outro(s) colaboradores ou utente. Devem ser evitadas deslocações adicionais do caso 

suspeito validado nas instalações. 

 A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 

informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa a direção da unidade orgânica 

dos resultados dos testes laboratoriais e: 

➢ Se o caso não for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais da unidade orgânica, incluindo limpeza e desinfeção da área de 

isolamento. 

➢ Se o caso for confirmado, a área de isolamento deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só 

poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde Local. 

9. PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO  

 Na situação de caso confirmado, o Responsável deve: 

✓ Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento; 

✓ Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e 

mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar 

especial atenção à limpeza e desinfeção da sala de estar, quarto, refeitório, incluindo materiais e 

equipamentos utilizados pelo caso confirmado; 

✓ Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico. 

✓ A SCMFEC, tem preparadas zonas destinadas a doentes COVID-19 dentro das suas 

instalações, devidamente identificadas.  

 

10. PROCEDIMENTOS NA VIGILÂNCIA DE CONTACTOS 

PRÓXIMOS 

 Considera-se contacto próximo uma pessoa que não apresenta sintomas no momento, mas que 

teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do contacto 

próximo, determinará o tipo de vigilância. O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser 

de: 

✓ Alto risco de exposição, definido como: 

➢ Colaborador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do caso; 
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➢ Colaborador ou utente que esteve cara-a-cara com o caso confirmado ou que esteve com este em 

espaço fechado; 

➢ Colaborador ou utente que partilhou com o caso confirmado louça (pratos, copos, talheres), 

toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, 

sangue, gotículas respiratórias). 

 

✓ Baixo risco de exposição (casual), definido como: 

➢ Colaborador ou visitante que teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. 

em movimento/circulação durante o qual houve exposição a 15 gotículas/secreções respiratórias 

através de conversa cara-a-cara superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

➢ Colaborador ou utente que prestou(aram) assistência ao caso confirmado, desde que tenha(m) 

seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos). 

 

 Além do referido anteriormente, perante um caso confirmado por COVID-19, deverão ser 

ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início de 

sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação 

com o Responsável, deve: 

✓ Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

✓ Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, 

aconselhar e referenciar, se necessário). 

✓ O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição 

a caso confirmado. 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguinte: 

Alto Risco de Exposição Baixo Risco de Exposição 

✓ Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde 
Local durante 14 dias desde a última exposição. 

✓ Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade 
em respirar. 

✓ Restringir o contacto social ao indispensável. 

✓ Evitar viajar. 

✓ Estar contactável para monitorização ativa 
durante os 14 dias desde a data da última 
exposição. 

✓ Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar.  

✓ Acompanhamento da situação pelo médico 
do trabalho. 

 

É importante sublinhar que: 

❖ A auto monitorização diária, feita pelo colaborador ou visitante, visa a avaliação da febre (medir a 

temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a verificação de 

tosse ou dificuldade em respirar; 

❖ Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o colaborador ou visitante estiver no local de trabalho, 

devem-se iniciar os PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO; 

❖ Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada 

para COVID-19. 
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11. USO DE MÁSCARAS NA COMUNIDADE 

De acordo com a Informação n.º 009/2020 emitida pela DGS deve ser considerada a utilização de máscara 

de proteção na comunidade, de forma a limitar a propagação do COVID-19. 

Existem 3 tipos de máscaras: 

1. Respiradores (Filtering Face Piece, FFP): equipamento de proteção individual destinado aos 

profissionais de saúde, de acordo com a Norma 007/2020 da DGS;  

2. Máscaras cirúrgicas: dispositivo que previne a transmissão de agentes infeciosos das pessoas 

que utilizam a máscara para as restantes;  

3. Máscaras não-cirúrgicas, comunitárias ou de uso social: dispositivos de diferentes materiais 

têxteis, destinados à população geral, não certificados. 

É obrigatória a utilização de máscara nos seguintes casos: 

▪ Todos os profissionais de saúde, pessoas com sintomas respiratórios e pessoas que entrem e 

circulem em instituições de saúde. 

▪ Alguns grupos profissionais que durante o exercício de determinadas funções não consigam 

manter uma distância de segurança entre pessoas, ou seja, onde não esteja garantido o 

distanciamento social (ex.: profissionais das forças de segurança e militares, bombeiros, 

distribuidores de bens essenciais ao domicílio, trabalhadores nas instituições de solidariedade 

social, lares e rede de cuidados continuados integrados, agentes funerários e profissionais 

que façam atendimento ao público). 

▪ Todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas (ex.: 

supermercados, farmácias, lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes públicos, etc.), 

como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta 

respiratória. 

▪ A crianças com idade igual ao superior a 10 anos. 

O uso de máscara implica o conhecimento das técnicas de colocação, uso e remoção e não anula as 

medidas fundamentais como o distanciamento social e a higiene das mãos. 

No anexo VII estão descritas as técnicas para correta colocação, uso e remoção da máscara de proteção. 

12. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

A SCMFEC deverá adotar as seguintes medidas: 

➢ Aplicar os procedimentos de triagem descrito no anexo I. 

➢ Alertar o Trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a definição de 

caso suspeito de COVID-19), procedendo de forma célere à comunicação interna entre o 

Trabalhador com sintomas - ou o trabalhador que identifique um trabalhador com sintomas na 

instituição – e a chefia direta e o empregador (ou alguém por este designado). 

➢ Formar e sensibilizar os trabalhadores para: 

▪ Procedimentos básicos para higienização das mãos (ex. lavar as mãos com água e sabão 

durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem disponíveis utilize um desinfetante 

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

e esfregando-as até ficarem secas; sabão e água devem ser usados preferencialmente se as 

mãos estiverem visivelmente sujas). É disponibilizado a todos os trabalhadores solução 

anticética em dispositivo doseador individual. 

▪ 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); 
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▪ Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes 

de colocar e após remover a máscara); 

▪ 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). 

▪ Entrega de máscaras aos utentes do SAD, e Centro de Dia; 

▪  Sensibilizar todos os utentes não residentes para a importância do uso da máscara, mesmo 

em espaços abertos. 

▪  

13. MEDIDAS DE PREVENÇÃO ESPECÍFICAS 

A SCMFEC vai reforçar e implementar de imediato as seguintes medidas: 

✓ Disponibilização de dispensadores de solução alcoólica em todos os espaços comuns, 

condicionada à sua existência no mercado; 

✓ Divulgação de informação aos colaboradores e eventuais visitantes (quando necessário); 

✓ Criação de novas áreas de isolamento e enfermarias para casos com doença confirmada; 

✓ Distribuição de EPI´s: máscaras e luvas; 

✓ Implementação de Plano de Higienização; 

✓ Testagem aos funcionários de forma aleatória, através de testes rápidos SARC-CoV-2 IgM/IgG 

Antibody Rapid Test , registo 501275 do Infarmed, com prioridade aos que regressam de ferias 

com períodos prolongados, ou Baixa médica; 

✓ Todos os funcionárias que são admitidas, ou que se entenda que o deve fazer por outros 

indicadores ou informações, inclusive dos profissionais da saúde, são efetuados os testes PCR 

em que a amostra é colhida com uma Zaragatoa, pois este é o teste que determina de forma 

objetiva a existência ou não do vírus. 

✓ Formação e treino aos profissionais e voluntários relativamente à implementação de medidas de 

automonitorização de sinais e sintomas; 

✓ Uso obrigatório de máscara a todos os colaboradores no desempenho de funções profissionais; 

✓ Não deve usar a mesma máscara em locais de trabalho diferentes; 

✓ Em caso de sintomas de constipação num utente, deve ser imediatamente colocada uma máscara 

e monitorar a temperatura; 

✓ Em caso de sintomas de constipação num colaborador com registo de temperatura acima do 

normal, não deve ir trabalhar, ficando em casa, durante o tempo necessário e facultar prova na 

unidade hospitalar que o acompanhou para justificação dos dias de falta; 

✓ Os colaboradores que recebam visitas de familiares ou amigos, vindos de outras localidades onde 

o foco de infeção seja ativo, ou que os mesmos se desloquem para fora do concelho a localidades 

de focos ativos, são imediatamente suspensos dos serviços por um período não inferior a 14 dias; 

✓ Todos os trabalhadores que se encontrem na situação de suspensão preventiva, só podem sair 

da sua residência para aquisição de bens essenciais, consultas, pratica de desporto e atividade 

ao ar livre, passear animais domésticos; 

✓ Ficam impedidos de frequentar as instalações da SCMFEC, os colaboradores que se encontrem 

de ferias, ou baixa medica; 

✓ Os funcionários estão expressamente proibidos de trazer bens ou alimentos para os utentes; 

✓ Na eventualidade do colaborador da SCMFEC, desempenhar outra atividade extra-horário, pode 

a instituição não autorizar que esse funcionário continue a prestar esses serviços, mesmo que 

prove que estão reunidas as condições de segurança e os devidos cuidados protocolados e 

mencionados nas orientações e normas da DGS. 

✓ A farda de trabalho e cartão de identificação, são de uso obrigatório; 

✓ Desinfeção e descontaminação dos quartos, zonas de estar, gabinetes e viaturas com OZONO.   
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14. EQUIPAS DE SUBSTITUIÇÃO / ESCALAS  

 

Na situação de uma eventual segunda vaga da doença COVID-19, a SCMFEC, tem preparado um 

plano de trabalho para os colaboradores de forma a não comprometer a segurança e bem-estar dos utentes 

e equipas de trabalho. 

Com o inicio do Estado de  Contingência, decretado pelo Governo, a 15 de setembro 2020, a coordenação 

do Plano de contingência, não achou necessário alterar os turnos de trabalho, situação que só será 

ponderada se o cenário epidemiológico se agravar, ou numa situação de recurso a medidas excecionais 

para garantir o bem estar e segurança dos utentes.  

Infelizmente não podemos colocar de parte a hipótese de uma segunda vaga. O sacrifício de entrega por 

parte das equipas de trabalho durante a primeira vaga da doença COVID-19, levou-nos a alterar o método 

da constituição das equipas de espelho/substituição, em situação de agravamento. 

Primeira fase; 

• Constituição de uma equipa de intervenção interna com elementos das várias respostas com 

duração máxima de 15 dias, regime de rotatividade; 

• As equipas são constituídas por 1 enfermeiros, 4 Ajudantes Lar, 4 Auxiliares.  

• Os elementos que constituem as equipas de intervenção, trabalham durante 15 dias, 

intercalando turnos de 12:00horas e 8.00 horas, com 2 descansos obrigatórios 2 descansos 

complementares, ficando no seu domicílio de prevenção nos 15 dias seguintes; 

• Na eventualidade de uma possível entrada em funções da equipa de substituição, que se 

encontra em descanso preventivo, a SCMFEC, procedera ao pagamento de serviço prestado 

que exceda a carga de horas mensais; 

• Durante os dias de prevenção, os trabalhadores que estão em casa, recebem o subsídio de 

alimentação correspondente a 11 dias de trabalho efetivo;  

• Os colaboradores que não constituem as equipas de substituição fazem o horário normal de 

trabalho. 

Segunda fase; 

• Nesta fase a coordenação do plano de contingência, vai atuar conforme a gravidade da situação, 

e orientações das autoridades nacionais, procedendo á respetiva atualização e divulgação do 

plano de contingência. 
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15. PROCEDIMENTOS E REGRAS de SEGURANÇA  

Admissão de utentes  

• Qualquer admissão de utentes nas respostas da SCMFEC, só é efetuada com teste COVID-19 

NEGATIVO, realizado nas últimas 24 horas; 

• Os utentes residentes, ficam obrigados a permanecer de quarentena durante 14 dias 

imediatamente á sua admissão; 

• A quarentena é feita num quarto específico para o efeito; 

• Os utentes não residentes, ficam privados durante 14 dias de qualquer serviço de contacto. 

Transporte/ atividades e consultas 

• Durante a viagem é obrigatório o uso de máscaras a utentes e colaboradores; 

• A lotação do veículo deverá ser reduzida a metade devendo os passageiros posicionar-se de 

forma de cruz (diagonal) para aumentar o afastamento; 

• Durante a viagem devem, se possível, manter a janela aberta para potenciar a renovação do ar. 

Evitar a recirculação mecânica do ar através do sistema de ventilação; 

• Diariamente o responsável da viatura deverá promover a higienização, com solução alcoólica das 

superfícies da viatura: volante, alavanca da velocidade e tablier; 

• Todas as consultas são avaliadas e monitoradas com a unidade de saúde, a fim de verificar a 

necessidade ou não da presença do utente; 

• Por questões de segurança, a SCMFEC, pode suspender as consultas menos urgentes, 

agendando para mais tarde ou recorrendo a consulta não presencial; 

• Existência de quartos de quarentena, onde os utentes permanecem durante 14 dias quando tem 

ausências das respostas superiores a 24 horas. 

Quartos/ Individuais, Duplos e Triplos 

• Os utentes residentes da SCMFEC, estão alojados em quartos Simples, Duplos e Triplos, todos 

com instalações sanitárias para seu uso exclusivo; 

• A organização e distribuição dos utentes pelos quartos, depende de vários fatores, tendo em 

especial atenção o seu relacionamento e afinidade; 

• Os utentes só podem entrar ao seu quarto. 

Refeições/Salas de Convívio 

• Durante as refeições o trabalhador deve procurar manter-se o mais afastado possível dos seus 

colegas, mantendo pelo menos dois lugares entre cada um e sentar-se de forma cruzada. Nunca 

frente a frente; 

• Procurar gerir os horários de refeições de forma reduzir a nº de pessoas presentes no mesmo 

espaço. (Ex: horas de pausas por grupos). 

• Desencontrar as horas das refeições dos utentes, através da existência de grupos, para diminuir 

o contacto; 

• Foram criadas mais salas de convívio, com o devido distanciamento de 2 metros entre utentes; 

• Os utentes não podem frequentar duas salas em simultâneo. 

• Sempre que possível deve-se manter os DISTANCIAMENTOS entre Utentes e mesmo entre as 

funcionárias, evitando ajuntamentos ou conversas de Grupo; 

• As refeições, o deitar e o levantar, deve ser feita de forma alternada e com o devido tempo, SEM 

PRESSAS; 
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Visitas 

• A SCMFEC, criou em todas as suas respostas, salas de visitas, com separação física entre utente, 

familiar ou amigo; 

• Todas as normas internas, Guias COVID-19 das respostas e guias de visitas podem ser 

consultados em www.scmfec.pt; 

• As visitas continuam a ser marcadas previamente, onde se deve manter a privacidade entre o 

utente e o seu familiar, apesar de haver a necessidade de supervisionar as mesmas, para se 

garantir na integra as regras definidas pela DGS; 

• Conforme definido pela DGS, não são autorizados ENTREGA DE OBJECTOS ou bens 

alimentares diretamente aos utentes no período das visitas; 

• Por questões de segurança, podem ser suspensas as visitas a qualquer momento.  

Locais de trabalho 

• Em espaços fechados é obrigatório o uso de máscaras. (Ex. gabinetes, interior de edifícios); 

• Utilização de barreiras físicas (ex. janelas de vidro, acrílico, postigo) entre trabalhador e 

utente/cliente/público; 

• Gestão e monitorização equilibrada do acesso ao interior das respostas sociais; 

• Restrição do acesso de utentes/clientes/ a determinadas áreas, hall de entrada dos edifícios, 

enfermarias, quartos e zonas de estar que não sejam as suas; 

• Marcação prévia para o atendimento de utentes/clientes/público; 

• Implementação de circuitos/fluxos específicos de atendimento;  

• Disponibilização de máscaras sociais/comunitárias a visitantes, fornecedores e clientes/utentes, 

da instituição da obrigatoriedade do seu uso enquanto permanecem no interior; 

• Ao final do dia, cada trabalhador deve proceder à higienização do seu posto de trabalho 

nomeadamente, ferramentas, mesa de trabalho, teclado e demais superfícies do seu posto; 

• Reforço da limpeza e higienização de pontos de grande contacto:  telefones, teclados, 

ferramentas, maçanetas das portas, corrimãos, interruptores de luz, botões de máquinas, etc, 

conforme plano de higienização – COVID19 em anexo IX 

• Ventilar o mais possível os espaços (janelas, portas) e não promover a recirculação do ar. 

 

 

16. SERVIÇOS IMPRESCINDÍVEIS / DISPENSAVEIS 

 

 

Identificação dos serviços ou atividades 

imprescindíveis de dar continuidade 

Serviços ou atividades passíveis de serem 

reduzidos ou fechados 

Internamento em ERPI 
Internamento Unidade Cuidados Continuados 
Prolongamento 
Cozinha 
Lavandaria 
Estalagem 

Serviços Administrativos       
Animação Sociocultural       
Terapias ocupacionais 
Fisioterapia manutenção 
CATL, Pré-escolar 
Centro de Dia 

Serviço de Apoio Domiciliário 
Acompanhamento ao exterior 

Aquisição de bens e serviços não essenciais 

http://www.scmfec.pt/
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17. MEDIDAS PREVENTIVAS OUTONO-INVERNO 

Decorridos mais de seis meses desde a identificação dos primeiros casos de COVID-19 

em    Portugal, a Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta, tem vindo a 

fortalecer as   linhas                de   intervenção na prevenção. Com         base na experiência entretanto 

adquirida e na necessidade de continuar a responder a todas as necessidades da prevenção, 

a pandemia da COVID-19 obrigou-nos a adotar medidas excecionais, provocando grande 

pressão não só sobre o normal funcionamento da Instituição, mas também sobre a vida social 

e profissional dos nossos colaboradores. Agora, torna-se essencial preparar a fase resposta 

da SCMFEC, para os desafios adicionais que os próximos meses irão colocar. 

Com efeito, as necessidades de cuidados de saúde sofrem variações sazonais, 

registando-se, durante o período do Outono-Inverno, um  aumento expressivo da incidência de 

doenças infeciosas (com particular  relevo para a gripe sazonal), bem como uma maior 

exacerbação de doenças respiratórias crónicas e de doenças cardiovasculares potenciadas 

pelas baixas temperaturas. 

Assim, no Outono-Inverno 2020-21, a SCMFEC, enfrentara desafios adicionais, 

devido ao potencial aparecimento de utentes e colaboradores com gripe sazonal e outras 

infeções respiratórias, que colocará maior pressão sobre a capacidade de resposta dos 

serviços.  

É um contexto de elevada complexidade e incerteza, com necessidade de adaptação 
e ajustamento contínuo  das medidas implementadas, de forma a responder a todas as 
necessidades de saúde dos utentes e funcionários.  

Ao longo da pandemia, a SCMFEC, apoiada por instrumentos legais que o 
permitiram, deu provas da sua capacidade de ajustamento, designadamente, através da 
célere implementação de planos de contingência, do investimento na aquisição de 
equipamentos de prevenção, desinfeção e de proteção individual (EPI).  

Neste sentido, com vista a enfrentar o impacto das baixas temperaturas, ou ocorrência de 
uma epidemia de gripe, a SCMFEC para o Outono-Inverno 2020-21 tem como principais 
objetivos: 

1. Preservar vidas humanas; 

2. Proteger os mais vulneráveis; 

3. Preparar a resposta face ao crescimento epidémico da COVID-19. Com estes 
objetivos, as medidas de preventivas Outono-Inverno 2020-21 assumem como sua 
finalidade principal garantir respostas na SCMFEC às necessidades de saúde dos seus 
utentes e funcionários. 

4. Com este pano de fundo, as medidas preventivas Outono-Inverno 2020-21 definem 
dois domínios estratégicos, nos quais assenta a implementação e 
operacionalização das medidas e ações  nele previstas: 

• Resposta ao risco sazonal, incluindo COVID-19; 

• Manutenção da resposta não-COVID-19; 
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RESPOSTA AO RISCO SAZONAL 

O Outono-Inverno aumenta os riscos para a saúde dos utentes e funcionários; 

1. O risco para a saúde das condições ambientais e baixas temperaturas, 

2. O risco da gripe e outras infeções respiratórias agudas, 

3. O risco imposto pela pandemia provocada pela COVID-19. 

A resposta ao risco continua a alicerçar-se em dois pilares fundamentais:  

• Avaliação do risco; 

• Gestão do risco;  

De  acordo  com   a    Organização  Mundial da Saúde (OMS), a Comissão Europeia e o Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) a resposta efetiva à epidemia COVID-

19 durante o período sazonal de circulação de outros vírus respiratórios, depende da 

implementação de estratégias robustas para a limitação da propagação da  COVID-19. A 

SCMFEC, tomou e reforçou algumas medidas que considera essenciais para a não 

propagação e combate a outros vírus, nomeadamente o da gripe, dentro das suas 

respostas; 

1. O cumprimento das medidas não farmacológicas de prevenção e controlo de 

infeção; 

• Distanciamento Social; 

• Uso mascara; 

• Lavagem Frequente mãos; 

• Beber com frequência bebidas quentes; 

• Usar roupas quentes adequadas para a época; 

• Evitar permanência no exterior, principalmente ao sol; 

• Não partilhar objetos de uso pessoal; 

2. A capacidade de monitorização diária de utentes e funcionários; 

3. A aplicação adequada de circuitos internos de circulação; 

4. A deteção ativa e precoce de casos de infeção; 

5. O seguimento clínico adequado dos casos de doença, e administração de medicamentos 

devidamente prescritos pelo medico de família;  

6. O uso obrigatório de máscara, se a sua situação clínica o permitir; 

7. O isolamento rigoroso dos casos de infeção com gripe, quando a sua situação clínica não 

permite o uso de máscara; 

8. As refeições são servidas no quarto, ou no refeitório depois dos outros utentes; 
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VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 

A vacinação é a medida farmacológica mais eficaz na prevenção e controlo de uma 

epidemia. Assim, a estratégia de vacinação contra a gripe no próximo Outono-Inverno foi 

adaptada ao atual contexto epidemiológico, assegurando: 

1. O aumento do número de doses e, consequentemente, da cobertura vacinal aos 

funcionários; 

2. A antecipação do início da época vacinal, para o final de setembro, garantindo uma 

vacinação mais precoce; 

3. A priorização de grupos de risco para a vacinação faseada: 

• Residentes, utentes e profissionais de ERPI, outros estabelecimentos de 

respostas sociais e da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI); 

 

 ESTILOS DE VIDA SAUDAVEL 

Devem ser promovidas campanhas ou produtos comunicacionais especialmente focados 

nas áreas elencadas para, independentemente de outros temas que venham a revelar-se 

prioritários no decurso do período de Outono-Inverno: 

1. Estilos de vida saudável (alimentação, atividade física, abstinência ou redução do uso 

de substância psicoativas, lícitas ou ilícitas, de forma a promover o bem-estar físico, 

psicológico e social); 

2. Vacinação; 

3. Doenças cérebro-cardiovasculares: via verde coronária e via verde AVC; 

4. Saúde Mental; 

5. Outras doenças crónicas; 

6. Programas de saúde e de vigilância prioritários. 

 

 

 

USO MASCARA EM ESPAÇOS ABERTOS 

 

Em concreto, relativamente à utilização de máscaras, a legislação atualmente em 

vigor prevê o uso obrigatório, para pessoas com mais de 10 anos, de máscara em espaços 

públicos fechados, recomendando-se o seu uso em qualquer espaço aberto ou fechado 

sempre que não esteja garantido o distanciamento físico mínimo de 2 metros. A opção por 

máscaras comunitárias (certificadas) deve ser incentivada, não apenas para evitar a 

escassez de máscaras cirúrgicas nas unidades prestadoras de cuidados de saúde, mas 

também em nome da sustentabilidade ambiental. 
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Freixo de Espada à Cinta, 15 de setembro 2020 

  

Afixar nos locais próprios para conhecimento de todos os colaboradores, fazer divulgação no sítio da 

SCMFEC. 

 

O Provedor da SCMFEC, 

______________________________ 

José Manuel Caldeira Santos 

 

 

 

Este Plano, será atualizado assim que as circunstâncias o obriguem. 
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ANEXO I - FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE TRABALHADOR COM 

SINTOMAS DE COVID-19  
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ANEXO II - MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO 

COVID-19 

 A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar a exposição ao vírus. Existem princípios gerais 

que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a transmissão de vírus respiratórios: 

✓ Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel alcoólico se 

não for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser usados 

preferencialmente sabão e água. 

 

 
 

✓ Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário assoar, 

tossir ou espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, em seguida, 

deverão ser lavadas as mãos. Na ausência de lenços de papel descartável, poder-se-á tossir ou 

espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos.  
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✓ As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem contactar 

telefonicamente a pessoa responsável para avaliar a situação e aconselhar quais as medidas a 

tomar.  

 

✓ Os colaboradores e eventuais visitantes devem lavar as mãos:  

▪ Antes de sair de casa  

▪ Ao chegar ao local de trabalho  

▪ Após usar a casa de banho  

▪ Após as pausas  

▪ Antes das refeições, incluindo lanches  

▪ Antes de sair do local de trabalho  

 

✓ Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 60% de álcool se não for possível lavar as mãos 

com água e sabão. 

  

✓ Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.  

 

✓ Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória.  

 

✓ Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum. 

  

✓ Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24.  

 

✓ Não se deslocar diretamente para nenhum estabelecimento de saúde. 

  

✓ Consultar regularmente informação afixada e em http://www.dgs.pt 

  

 O uso de máscaras de proteção na população em geral não está recomendado, uma vez que 

não há qualquer evidência de benefício do seu uso fora de estabelecimentos de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgs.pt/
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ANEXO III - FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE TRABALHADOR COM 

SINTOMAS DE COVID-19 
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ANEXO IV – FOLHETO INFORMATIVO: RECOMENDAÇÕES GERAIS 
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Anexo V – FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS 

MÃOS COM ÁGUA E SABÃO 

 



Plano de contingência (COVID-19)   Versão 02 
 

27 
 

Anexo VI – FOLHETO INFORMATIVO: TÉCNICA DE HIGIENE DAS 

MÃOS COM GEL ALCOÓLICO  
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Anexo VII – COMO COLOCAR CORRETAMENTE A MÁSCAR A 

CIRÚRGICA 
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INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA - COVID19  

 

 

 

Local ACESSO AS INSTALAÇÕES  
 

 

 
 
 
 
 

USO OBRIGATÓRIO DE 
MÁSCARA EM TODOS 

OS LOCAIS 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

EM CADA ACESSO ÀS 
INSTALAÇÕES DEVE 

LAVAR/ HIGIENIZAR AS 
MÃOS 

 
Nota: utilize o cotovelo 
para pressionar o 
doseador 
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INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA - COVID19  

 

 

 

Local COPA  

 
 

Durante as refeições o trabalhador 
deve procurar manter-se o mais 

afastado possível dos seus colegas, 
mantendo pelo menos dois lugares 
entre cada um e sentar-se de forma 

cruzada. Nunca frente a frente. 
 
 

 

 
 

Procurar gerir os horários de almoço 
de forma reduzir a nº de pessoas 
presente no mesmo espaço. (Ex: 

horas de almoço por grupos). 
 
  

 
 

Após a refeição o trabalhador 
deverá higienizar o espaço utilizado. 

 
 

 
 
 

Deverá ser mantida a porta aberta. 
 

 
 

 

 



Plano de contingência (COVID-19)   Versão 02 
 

31 
 

INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA - COVID19  

 

 

Local Locais de Trabalho – Instalações da SCMFEC 

 

Os colaboradores e eventuais 
visitantes devem lavar ou 

higienizar as mãos: 

✓ Antes de sair de casa 
✓ Ao chegar ao local de 

trabalho 
✓ Após usar a casa de banho 
✓ Após as pausas 
✓ Antes das refeições, 

incluindo lanches 
✓ Antes de sair do local de 

trabalho 
 

 

É OBRIGATÓRIO O USO DE 
MÁSCARA 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

No final do dia de trabalho o 
trabalhador deve higienizar a sua 

área de trabalho 
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PLANO DE HIGIENIZAÇÃO - COVID19 anexo VIII 

 

Área a higienizar  Produto Material Método Frequência 

Escritórios/ Salas/ Espaços Administrativos 

Mesas de trabalho 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Diária 

PC e periféricos 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies Diária 

Impressoras 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies Semanal 

Puxadores das portas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Diária 

Puxadores dos armários 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Diária 

Corrimão 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Diária 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelo pavimento Diária 

Salas de reunião 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona 
Toalhetes de papel 

Passar pelo pavimento 
Passar pelas superfícies 

A cada utilização 

Áreas de Refeições 

Mesas, tabuleiros, 
bancadas, cadeiras 

Solução detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes de papel 
Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

A cada utilização 

Aparelhos: máq. café, 
microondas, jarro 

Solução detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies A cada utilização 
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Área a higienizar  Produto Material Método Frequência 

elétrico torradeira, 
frigorífico, etc. 

Puxadores das portas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Diária 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelo pavimento Diária 

Puxadores dos armários 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Diária 

Instalações Sanitárias 

WC´s 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona 
Toalhetes de papel 

Passar pelo pavimento 
Passar pelas superfícies 

Diária 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelo pavimento Diária 

Puxadores das portas 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Diária 

Espaços Atendimento 

Balcão da receção 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel 

Passar pelas superfícies de forma que estas fiquem 
humedecidas pelo produto 

Diária 

PC e periféricos 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies Diária 

TPA Multibanco 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies Diária 

Impressoras 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Toalhetes de papel Aplicar no toalhete de papel e passar nas superfícies Semanal 

Pavimento 
Solução detergente/ 

desinfetante 
Balde e esfregona Passar pelo pavimento Diária 
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