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Siglas  

 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde 

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

ARS – Administração Regional de Saúde  

DGS – Direção Geral da Saúde  

DSAO – Divisão de Saúde Ambiental e Ocupacional 

OAS – Organização de Apoio Social  

UCCI – Unidade de Cuidados Continuados Integrados 

UCCI-SCMFEC – Unidade de Cuidados Continuados Integrados Santa Casa Misericórdia Freixo 

de Espada à Cinta 

ULS – Unidade Local de Saúde  
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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Plano de Contingência Específico Saúde Sazonal Módulo Inverno da Unidade de Cuidados 

Continuados da santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta -2020-2021. 

2. ENQUADRAMENTO 

 

O período do Outono-Inverno constitui, habitualmente, uma época com desafios para os 

prestadores de cuidados de saúde. Porém, este ano, para além do impacto das baixas 

temperaturas na saúde e da epidemia de gripe sazonal, existirão desafios adicionais 

relacionados com a pandemia da COVID-19. 

O Plano de Contingência Regional Saúde Sazonal, Módulo Inverno 2020/2021 da ARS Norte, IP, 

considera que ao nível desta UCCI deverá ser elaborado e desenvolvido um Plano de 

Contingência Específico, de acordo com as áreas de influência respetivas, o qual deverá definir 

orientações estratégicas que permitam preparar a resposta dos serviços de saúde, e assim 

operacionalizar medidas de forma mais organizada e eficiente perante a perspetiva de um 

aumento de incidência de Infeções Respiratórias. 

Este Plano deverá reconhecer os grupos de população vulnerável ao frio, desenvolver a 

articulação interinstitucional, divulgar os alertas definidos e promover a implementação de 

medidas para minimização dos efeitos do frio na saúde humana, com o objetivo de reduzir a 

incidência e o impacto das infeções respiratórias na Saúde da população e no funcionamento 

dos serviços. 

Considerando tratar-se de uma questão de saúde pública, a Unidade de Cuidados Continuados 

da Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta, delineou o presente Plano de 

Contingência Específico, com a finalidade de operacionalizar o Plano de Contingência Regional, 

em articulação com a ECR competente. 
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

• Contribuir para a minimização dos efeitos do frio na saúde dos utentes da Unidade de 

Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta, 

reduzindo a incidência e o impacto das infeções respiratórias na saúde daqueles 

utentes. Neste sentido, com vista a enfrentar o impacto das baixas temperaturas na 

saúde, a ocorrência de uma epidemia de gripe, o crescimento epidémico da COVID-19 e 

as necessidades de saúde não satisfeitas (cancelamento de consulta, exames e cirurgias 

aos nossos doentes, tanto antes de o serem, como após a entrada na unidade), o nosso 

Plano de Contingência Específico para Temperaturas Extremas Adversas 2020/2021 

Módulo Inverno, assim como o Plano da Saúde para o Outono-Inverno 2020-21 da DGS, 

tem como principais objetivos: 

 

o Preservar vidas humanas; 

o Proteger os mais vulneráveis; 

o Preparar a resposta face ao crescimento epidémico da COVID-19. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.  Identificar grupos de utentes mais vulneráveis ao frio; 

2.  Reforçar as medidas de higiene das mãos (visitantes e profissionais); 

3.  Recomendar medidas de etiqueta respiratória nomeadamente “distanciamento social”; 

4.  Promover a utilização de máscaras quer pelos utentes e familiares/visitantes, quando 

não seja possível evitar o seu contacto com terceiros (idas ao SU ou a consultas programadas);  

5.  Levantamento da situação na UCCI com o objetivo de desencadear medidas de 

prevenção e de tratamento das infeções respiratórias; 

6.  Efetuar a vacinação de todos os utentes, nos moldes estabelecidos na Norma da Direção 

Geral de Saúde a propósito da matéria, desde que os mesmos não se oponham;  

7.  Reforçar a vacinação dos profissionais de saúde, disponibilizando a vacina e 

sensibilizando para a sua importância; 
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8.  Agilizar e otimizar a resposta da UCCI face à possibilidade de uma segunda vaga da 

COVID-19; 

9.  Garantir os EPI necessários e aumentar os stocks de segurança; 

10.  Ajuste dos horários e substituições dos profissionais/equipas em função da eventual 

evolução da situação epidemiológica atual; 

 

 

4. RECURSOS HUMANOS RESPONSÁVEIS 

• Médicos; 

• Enfermeiros; 

• Fisioterapeutas; 

• Outros Técnicos de Saúde; 

• Administrativos; 

• Auxiliares de Acão Direta. 

Em relação aos nossos recursos humanos, a comunicação interna é uma ferramenta de gestão 

das equipas e de promoção de uma articulação fluída entre os elementos de trabalho. A 

articulação entre os diferentes profissionais, de acordo com os níveis de acesso e fluxo de 

informação já estabelecidos, reveste-se da maior importância, de forma a uniformizar as 

mensagens e os elementos de comunicação a divulgar. 

Somos, como unidade e como indivíduos, agentes de saúde pública. É imperativo aproveitar 

todas as oportunidades de aumentar a literacia dos nossos colegas e dos utentes sobre a forma 

mais eficaz de quebrar cadeias de transmissão de doenças. Devemos manter o espírito de 

Missão que permitiu que esta primeira vaga viesse e não deixasse marcas profundas. Devemos 

manter o espírito de disponibilidade para uma resposta rápida de acordo com a situação, tal 

como já feito no passado. 

Em especial nesta fase, a adoção de medidas de limpeza e higienização, por rotina, de superfícies 

e objetos, sem esquecer viaturas, teclados e ratos de computador, corrimãos, maçanetas das 

portas, elevador, e interruptores elétricos, em contexto de prevenção COVID-19 está 

fortemente recomendada, já que diminui o potencial de autoinoculação por transmissão. Neste 

contexto, devem ser consultadas e seguidas as recomendações de limpeza e higienização 

previstas em contexto de serviços de saúde – orientação 014/2020 de 21/03/2020 - limpeza e 
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desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares. 

Tratamento de resíduos com segurança, seguindo as orientações – orientação 012/2020 de 

17/03/2020 Recolha, Transporte e Tratamento dos Resíduos Hospitalares. Arejamento das salas, 

abrindo as janelas. Verificar os dispositivos com soluções de limpeza das mãos à base de álcool, 

em espaços que não possibilitem a lavagem das mãos e no espaço de isolamento. Verificar a 

existência nas casas de banho de dispositivos de sabonete líquido e de toalhetes de papel e 

papel higiénico com regularidade. Manter sempre o distanciamento recomendado. 

OUTROS PROFISSIONAIS: 

• Médicos, Enfermeiros e outros Técnicos das Unidades de Saúde Freixo de Espada à 

Cinta. 

 

 

5. PARCEIROS 

ENTIDADE REPRESENTANTE TELEFONE E-MAIL 

Centro de saúde de Freixo 

de Espada a Cinta 

Drº Artur Lemos 279658240  

Serviço Local de Segurança 

Social 

Drª Arminda 279653362  

Bombeiros Voluntários 

Freixo de Espada à Cinta 

Srº Edgar Gata 279653230 bvfreixo@sapo.pt 

Intervenção Social Drª Liliana Santos 279658600 uccsecretariafec 

@hotmail.com 

Outros 

 

Drª Susana Santos 279653016 scmfec@sapo.pt 
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6. GRUPOS VULNERÁVEIS  

 

Consideram-se grupos vulneráveis aos efeitos das Temperaturas Extremas Adversas – Módulo 

Inverno a população com as seguintes características: 

GRUPOS VULNERÁVEIS ESTIMATIVA (N.º)  

a) Pessoas idosas (˃ 65 anos) referenciadas nesta UCCI 39 

b) Pessoas com doenças crónicas (cardíacas, respiratórias, renais, 

diabetes, alcoolismo e outras), doentes imunodeprimidos, 

referenciadas nesta UCCI 

 

39 

 

 

 

 

7. CARACTERIZAÇÃO DO PLANO  

 

1. Aumentar a cobertura vacinal dos profissionais e dos utentes internados; 

2. Levantamento das necessidades em máscaras, EPI, dispensadores de solução 

desinfetante e de solução desinfetante; 

3. Cartazes na UCCI de Freixo de Espada à Cinta sobre prevenção da gripe e etiqueta 

respiratória, favorecendo esta forma de comunicação face aos folhetos; 

4. Disponibilização de máscaras a todos os profissionais e a doentes, sobretudo aquando 

de sintomatologia respiratória; 

5.  Separação dos utentes que apresentem sintomas respiratórios dos que apresentem 

outras patologias; 

6.   Reforçar os stocks e manter a reserva estratégica de medicamentos, dispositivos 

médicos, equipamentos de proteção individual e testes laboratoriais; 

7.  Reforço das medidas de controlo de infeção; 

8.  Garantir a climatização dos espaços da UCCI; 

9. Reforçar as respostas de proximidade, incluindo dispensa de medicamentos de forma 

urgente;  

10.  Adaptar os atuais isolamentos dedicadas à suspeita COVID-19 em isolamentos 

dedicadas aos Doentes Respiratórios; 
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11. Garantir a adequação dos cuidados; 

12. Disseminar e reforçar o cumprimento das medidas de prevenção e controlo por todos 

os profissionais e utentes da UCC periodicamente. 

 

Tal como o próprio Plano da Saúde para o Outono-Inverno 2020-21 da DGS, também este plano 

de contingência não se trata de um documento fechado e será alvo de revisão e atualização 

bimestral, de forma a acompanhar a evolução epidemiológica e os contributos dos diversos 

intervenientes. 

 

 

8. VACINAÇÃO DE UTENTES/PROFISSIONAIS 

 

A vacina contra a gripe sazonal vai ser gratuita na época 2020-2021 para pessoas com 

idade igual ou superior a 65 anos, bem como para outros grupos prioritários definidos 

em norma anual da Direção-Geral da Saúde, como é o caso dos profissionais de 

saúde. 

 

Prevê-se que seja necessário, as seguintes quantidades para a nossa instituição: 

 

Nº Utentes UCCI Nº Funcionários Afetos à 

UCCI 

39 42 

 

 

Logo que esteja disponível uma vacina contra o SARS-COV-2, deverá ser uma prioridade a  

Vacinação dos utentes e profissionais da unidade, devendo esta ocorrer em consonância com  

as futuras indicações da DGS. 
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9. Possibilidade de Segunda Vaga da COVID-19 

 

Perante a eventualidade de uma segunda vaga de COVID-19 em Portugal a UCCI 

tomou as seguintes medidas preventivas: 

 

• A UCCI-SCMFEC, está preparada com os meios considerados necessários para atuar 

nesse cenário. As normas implementadas através do Plano de Contingência da Santa 

Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta em vigor, bem como o respeito e 

cumprimento das normas e orientações da DGS, são os pontos de orientação para a 

prevenção de uma possível segunda vaga de COVID-19; 

• A UCCI-SCMFEC, tem os stocks necessários de EPIs para a proteção diária dos seus 

colaboradores e utentes, nomeadamente máscaras, luvas e álcool-gel. Todas as pessoas 

que frequentam as instalações são obrigadas a cumprir o distanciamento físico, bem 

como o uso da etiqueta respiratória; 

• Definidos e criados circuitos de circulação e zonas de estar para grupos distintos, 

permitindo assim, um distanciamento físico nas salas de estar e refeitório, e um melhor 

controlo dos grupos na eventualidade de uma possível contaminação; 

• Definição de horários de pausa para os colaboradores, com máximo de 5 funcionários 

no refeitório da UCCI; 

• Todos os utentes que entrem na UCCI-SCMFEC são obrigados a cumprir 14 dias de 

quarentena;  

• Preparado um quarto de isolamento; 

• Realização de ações de formação interna sobre o Plano de Contingência do 

COVID-19 da Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta em 

vigor, com um número máximo de 10 participantes; 

• Deve manter-se a oferta de SAABA para desinfeção das mãos, à entrada e saída da 

unidade, destinada a profissionais e visitas, bem como a verificação de temperatura por 

infravermelhos à entrada; 

• Deve o visitante ser orientado desde a porta de entrada, por um profissional equipado 

com farda e máscara cirúrgica. Se o visitante não for portador de máscara cirúrgica deve 

ser-lhe oferecida uma, que deve colocar sob supervisão do profissional. 
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• Qualquer suspeita de contágio, são acionadas as orientações do Plano de Contingência 

da Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à Cinta. 

• Leitura de todas as Normas de Orientação Clínica emitidas pela DGS e posterior 

adaptação à realidade da unidade pela direção técnica e clínica. 

 

Perante este cenário além dos serviços mínimos garantidos para os utentes, 

acrescem as seguintes medidas: 

• Mobilidade de profissionais de outras áreas de menor criticidade, (áreas que 

podem reduzir ou parar), preferencialmente com experiência, para garantir a 

prestação de cuidados imprescindíveis; 

• Poderá ser necessária a contratação de profissionais, das várias categorias, para 

fazer face a uma diminuição que a mobilidade interna não seja capaz de suprir. 

Para que esta medida seja executada, é necessário a implementação de um 

processo célere de contratação para que seja eficaz e com suporte legal; 

• Recorrer aos cuidadores formais de outras IPSS, de outras respostas sociais ou 

serviços, de bancos de voluntariado e dos Sócios da Associação; 

 

 

 

 

A coordenação do Plano de Contingência para o módulo de Inverno é da 

responsabilidade do Diretor Clínico que em caso de necessidade articulara com as 

seguintes entidades: 

 

• Responsável pela coordenação do Plano de Contingência da SCMFEC – Vítor 

Remédios. 

• Autoridade de Saúde local - Dr. Artur Lemos  

• Linha SNS24 (808242424) 

• Diretor Distrital da Segurança Social 

10. Coordenação do Plano de Contingência para o Módulo de Inverno 
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Outras situações 

Para a resolução de qualquer outra situação não prevista nestas orientações, esta será discutida  

entre o Diretor Clínico e as entidades previamente mencionadas, tendo como base o Plano da 

Saúde para o Outono-Inverno 2020-21 da DGS, de forma a garantir uma resposta rápida e eficaz. 
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Links: 

 

@ Direção-Geral da Saúde – www.dgs.pt; 

@ Administração Regional de Saúde do Norte – www.arsnorte.min-saude.pt; 

@ Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte – www.ccdr-norte.pt;  

@ Instituto do Mar e da Atmosfera – www.meteo.pt; 

@ Agência Portuguesa do Ambiente – www.iambiente.pt; www.qualar.org; 

www.melhorarnorte.pt; 

@ Autoridade Nacional de Proteção Civil – www.proteccaocivil.pt; 

@ INSA/ONSA - Observatório Nacional de Saúde – www.onsa.pt; 

@ Euro HEART – Improve public health responses to weather extremes and in particular to 

heart-waves – www.euro.who.int/globalchange/Topics/20050524_2; 

 

http://www.dgs.pt/
http://www.arsnorte.min-saude.pt/
http://www.ccdr-norte.pt/
http://www.meteo.pt/
http://www.iambiente.pt/
http://www.qualar.org/
http://www.melhorarnorte.pt/
http://www.proteccaocivil.pt/
http://www.onsa.pt/
http://www.euro.who.int/globalchange/Topics/20050524_2

