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1. INTRODUÇÃO 

Tendo em conta a atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde 

Nacionais determinam que todo e qualquer serviço e/ou estabelecimento elaborem planos de 

contingência, de forma a minimizar o risco de contágio e a promover o bom funcionamento das 

atividades rotineiras. 

Dado que o principal foco de trabalho da Casa do Povo de Abrunheira são os idosos, e uma 

vez que estes estão inclusos no que é considerado o maior grupo de risco desta pandemia, torna-

se imperativo criar medidas de proteção e de atuação no caso de contágio. Assim, foram  criadas 

medidas que são transversais a todos os edifícios da instituição, que visam cumprir o objetivo 

principal deste Plano de Contingência, o de regular o bom funcionamento enquanto ERPI, face aos 

possíveis efeitos desta pandemia. 

A elaboração deste plano é da responsabilidade da Direção, Direção Técnica e Coordenação 

de Saúde da Casa do Povo de Abrunheira. 

 

2. O VÍRUS 

 Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o 

COVID-19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser 

semelhante a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

2.1 TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

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

• Por gotículas respiratórias; 

• Por contato direto com secreções infeciosas; 

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

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

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

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou 
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pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contato das 

mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contato com as 

mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz, ou olhos). 

2.2 PRINCIPAIS SINTOMAS 

Os Sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

• Febre; 

• Tosse; 

• Falta de ar (dificuldade respiratória); 

• Cansaço. 

 

2.3 PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

Estima-se que período de incubação (entre a exposição e o aparecimento de sintomas) seja 

entre os 2 e os 14 dias, segundo as últimas informações publicadas pela DGS. Como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da 

última exposição a caso confirmado. As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em 

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

(superfícies/objetos contaminados). 

 

3. INSTALAÇÕES 

 Foi elaborado um plano de higienização dos diferentes espaços de forma a diminuir e/ou 

erradicar possíveis focos de contágio. A acompanhar esse plano, foram colocadas várias 

sinaléticas, a sensibilizar para a correta lavagem das mãos e medidas de proteção, para além disso, 

foram colocadas várias inibições de entrada por parte de pessoas externas à instituição, limitando 

as entradas a espaços delimitados. 

 

 



 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

COVID-19 
 

Cópia não controlada quando impresso 

 Elaborado  Aprovado 
4/14 

Revisão 00  Data:  DIREÇÃO Data:  

 

3.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 Todas as instalações sanitárias da Casa do Povo de Abrunheira são acessíveis, dispondo de 

condições de acesso a pessoas portadoras com deficiência física e são higienizadas e desinfetadas 

várias vezes ao dia. Em cada instalação sanitária encontra-se: 

• Instruções de lavagem correta das mãos; 

• Dispositivos de sabonete em espuma; 

• Dispensador de papel para secagem das mãos; 

• Recipientes de depósito de lixo com pedal, revestidos com saco higiénico; 

 

3.2 SALAS DE CONVÍVIO/REFEITÓRIOS 

Todas as salas de convívio/refeitórios da CPA são acessíveis, dispondo de condições de 

acesso a pessoas portadoras de deficiência física, sendo higienizadas várias vezes ao longo do dia e 

arejadas em permanência. Estes espaços dispõem de: 

• Instruções sobre gestos de proteção contra o COVID-19; 

• Instruções de lavagem correta das mãos; 

• Dispositivos de sabonete em espuma; 

• Dispensador de papel para secagem das mãos; 

• Recipientes de depósito de lixo, revestidos com saco higiénico; 

 

3.3 ÁREAS COMUNS (CORREDORES) 

As áreas de utilização comum da CPA são higienizadas e desinfetadas ao longo do dia, sendo 

arejadas em permanência. 

3.4 QUARTOS 

Todos os quartos são acessíveis, dispondo de condições de acesso a pessoas portadoras de 

deficiência física. São higienizados quando os utentes se encontram nas áreas comuns e 

devidamente arejados. O seu acesso está vedado aos utentes e aos colaboradores de serviço.  
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3.5 ISOLAMENTO 

Ficaram definidos seis quartos (12 camas) da Residência do Baixo Mondego como espaço de 

isolamento da CPA, por dispor de condições de acesso a pessoas portadoras de deficiência física, 

por ter uma entrada independente dos restantes edifícios e por ser facilmente higienizada e 

desinfetado. Para além disso dispõe de: 

• Condições para receber a qualquer momento um utente ou colaborador que 
apresente algum dos sintomas da doença; 

• Mobiliário confortável para aguardar o tempo de espera; 

• Máscaras cirúrgicas; 

• Luvas de latex; 

• Recipientes de depósito de lixo, revestidos com saco higiénico; 

• Instalações sanitárias privativas; 

No caso de algum utente ou colaborador da instituição ser encaminhado para o espaço de 

isolamento, terá de colocar de imediato máscara cirúrgica e aguardar por instruções da Linha de 

Saúde 24. A máscara apenas poderá ser retirada aquando da saída dos espaços da instituição, ou 

no caso de não se confirmarem os sintomas do COVID-19 após consulta da Linha de Saúde 24. 

4. EQUIPA DE COLABORADORES DA CPA 

 Toda a equipa de trabalho da instituição está consciente da importância da 

implementação das medidas constantes neste plano, para as suas tarefas diárias: 

• Direção Técnica; 

• Departamento Financeiro, de Recursos Humanos, Serviços e Compras; 

• Serviços de saúde; 

• Técnicos; 

• Encarregados de obras e serviços gerais; 

• Auxiliares de Ação Direta; 

• Auxiliares de limpeza; 

• Cozinheiras; 
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• Estagiários/as; 

5. CADEIA DE COMANDO E CONTROLO 

5.1 DIREÇÃO TÉCNICA 

É responsável pela supervisão geral da aplicação do plano de contingência e pelo contato 

com o Delegado Regional de Saúde e demais entidades, caso seja necessário. Tem ainda como 

função a comunicação com os familiares e Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) em caso de doença e 

contabilizar o número de casos existentes em toda a instituição. No caso de ausência da direção 

técnica, esta função é assumida pela Coordenação de Saúde. 

5.2 DEPARTAMENTO FINANCEIRO, DE RECURSOS HUMANOS, SERVIÇOS E COMPRAS 

É responsável por todas as compras inerentes ao material para garantir o cumprimento das 

normas aqui estabelecidas neste plano. 

5.3 TÉCNICOS 

Como forma de segurança e de tentar minimizar o risco de contágio, as atividades de 

animação/estimulação/motoras, cada técnico passam a ser sempre no mesmo edifício para 

minimizar a circulação entre os vários equipamentos ERPI. 

5.4 SERVIÇOS DE SAÚDE 

Os serviços de saúde são responsáveis pela manutenção de saúde geral do utente, 

assegurando que só se desloca da instituição em caso de urgência e assegurando que se cumprem 

as normas de higiene e segurança. 

5.5 AUXILIARES DE AÇÃO DIRETA 

São responsáveis pela higienização geral dos espaços e da verificação de controlo de stocks 

de material essencial para a aplicação das medidas de prevenção estipuladas; 

No que toca ao padrão de procedimentos a adotar pelas auxiliares de ação direta, foram 

implementadas algumas medidas: 

• À entrada dos edifícios devem fazer uso do gel desinfetante e desinfetar as mãos; 
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• Devem tomar banho antes de entrar ao serviço; 

• Devem vestir farda de trabalho devidamente higienizada; 

• Em caso de sintomas gripais, devem abster-se de vir trabalhar; 

5.6 AUXILIARES DE LIMPEZA 

Responsáveis pela higienização geral dos espaços. 

5.7 COZINHEIRAS 

Responsáveis por toda a confeção da comida consumida nos vários edifícios da instituição, 

estas devem adotar os seguintes comportamentos: 

• Tomar banho antes de iniciar o serviço; 

• Vestir a farda devidamente higienizada; 

• Durante o período de trabalho não sair dos espaços inerentes à preparação, confeção 

e distribuição de alimentos; 

• Preparar todos os pratos de refeição dos utentes e colaboradores; 

6. UTENTES 

Todos os utentes deverão adotar comportamentos defensivos de prevenção de possíveis 

contágios virais, nomeadamente: 

• Fazer uma alimentação equilibrada, rica em proteínas e vitaminas; 

• Cumprir as regras de prevenção e higiene; 

• Lavar as mãos várias vezes ao dia; 

• Manter o isolamento social (evitar apertos de mão, beijos, etc); 

• Evitar partilhar comida ou objetos pessoais; 

• Seguir as instruções da direção técnica; 
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• Caso tenham de se deslocar a hospitais/consultas, no seu regresso serão colocados 

em isolamento por 14 dias, acompanhando sempre o seu estado de saúde; Consultas 

de caráter rotineiro estão a ser adiadas; 

• Em caso de apresentarem febre ou estado gripal, deverão permanecer nos quartos. 

7. FAMÍLIAS 

O papel da família é fundamental na manutenção das condições de saúde dos utentes, na 

sensibilização para a adoção por parte destes comportamentos defensivos no seu quotidiano, bem 

como o reforço da necessidade em tomar medidas preventivas evitando comportamentos de 

risco. É ainda responsabilidade das famílias: 

• Cumprir o horário das visitas entre as 15h e as 16h; 

• Respeitar o espaço destinado para as visitas: 

o No Complexo Social Sénior: no topo sul da sala panorâmica; 

o No Centro Sénior: na ex-sala de serviços administrativos, devidamente equipada 

para o momento/situação; 

o Residência do Baixo Mondego: no rés do chão no ex-espaço de leitura e animação; 

• Ser submetido a avaliação de temperatura corporal; Após avaliação e caso não apresente 

temperatura/febre e sintomas de gripe, poderá ser feita a visita. 

• Cumprir a instrução de não levar os utentes para fora da instituição, quer seja para ir a 

casa de familiares, ou a passear a algum local; Caso o façam, só será aceite o seu regresso depois 

das condições de saúde pública estarem devidamente controladas, e sujeitando-se ainda a 14 

dias de isolamento. 

8. CONTROLO DE ACESSOS 

De forma a reduzir a permanência e circulação de pessoas tanto da instituição, como 

externas, foram delimitados os espaços onde se podem circular. As visitas entram apenas para o 
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espaço destinado a esse fim, e os colaboradores passam a circular o mínimo possível pelos 

corredores da instituição. 

Posto isto, enquanto vigorar este Plano de Contingência, e até indicações contrárias, estas 

são as medidas de circulação a adotar. Esta é uma medida que se considera fundamental para 

assegurar as melhores práticas na defesa da saúde dos nossos utentes, bem como da comunidade 

onde a CPA se insere. 

8.1 PROCEDIMENTOS NAS VISITAS 

Depois das medidas já anteriormente mencionadas a tomar em relação ao visitante, este 

não circula pela instituição, deve sim, aguardar que algum dos colaboradores traga o seu 

familiar/amigo junto de si. 

9. ATIVIDADES ESSENCIAIS E ÁREAS PRIORITÁRIAS 

A Casa do Povo de Abrunheira dispõe de um conjunto de atividades no sentido de colmatar 

as necessidades funcionais e ocupacionais dos nossos utentes que considera como 

essenciais/prioritárias, nomeadamente nas áreas de: 

• Animação; 

• Psicomotricidade; 

• Cognição, dando especial atenção à memória; 

• Comunicação; 

• Terapias ocupacionais; 

• Manutenção da saúde em geral. 

 

10. PREVISÃO DO IMPACTO DO POSSÍVEL ABSENTISMO DE RECURSOS HUMANOS 

Uma das principais consequências em caso de alargamento epidémico do COVID-19 é o 

absentismo forçado por isolamento e/ou quarentena dos recursos humanos das instituições. 

Posto isto, em caso de ausência de um profissional prevalece o sistema vigente de substituição. 
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Em caso de elevado absentismo, são prioritários os serviços de higiene e segurança de todos 

os utentes, dos espaços, bem como de alimentação. 

11. PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 

11.1 REGRESSO DE DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO 

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a 

deslocações ao estrangeiro, recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência 

dessas deslocações, principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra 

mais ativa, identificados pelas Autoridades de Saúde. 

Os colaboradores, utentes e familiares que tenham regressado ou que tenham estado em 

contato próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo 

COVID-19, identificados pela Direção Geral de Saúde, devem, nos 14 dias subsequentes, 

monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando 

os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar 

cumprimentos sociais com contato físico. 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 

24 (808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas 

recomendações/orientações. 

11.2 MEDIDAS DE PREVENÇÃO DIÁRIA 

Como forma de prevenção e redução ou erradicação dos riscos de contágio, todos devemos 

adotar os seguintes comportamentos: 

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo 
menos 20 segundos; 

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de bango 
e sempre que as mãos estejam sujas; 

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

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

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 
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• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 
secreções respiratórias. 

 

12. CASO SUSPEITO 

De acordo com a Direção Geral de Saúde, define-se como caso suspeito quem apresente 

como critérios clínicos, infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), 

associados a critérios epidemiológicos. 

13. PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e 

sintomas de COVID-19, informa a direção da instituição (preferencialmente por via telefónica) e, 

caso se encontre na instituição, deve dirigir-se para a “área de isolamento”, definida no plano de 

contingência. Já na “área de isolamento” contacta a linha de Saúde 24 (808 24 24 24). 

Nas situações necessárias, um colaborador acompanha o utente até à “área de isolamento”. 

Este acompanhante deve cumprir as precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene 

das mãos. 

O profissional de saúde do SNS24 questiona o doente (ou acompanhante) relativamente a 

sinais e sintomas, e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 

Após validação, o SNS 24 informa o seguinte: 

• Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 
situação clínica; 

• Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS24 contacta a Linha de Apoio ao 
Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição. 

 

13.1 CASO SUSPEITO NÃO VALIDADO 

O processo fica encerrado para o COVID-19. O SNS24 define os procedimentos habituais e 

adequados à situação clínica do utente ou colaborador em questão. 
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13.2 CASO SUSPEITO VALIDADO 

A Direção Geral de Saúde ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

A Direção Técnica informa de imediato o Delegado Regional de Saúde Local. 

13.3 PROCEDIMENTO PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO 

A Direção Geral de Saúde 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 dos resultados dos testes laboratoriais e: 

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

os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas 

as medidas do plano de contingência. 

• 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. Neste caso 

a instituição deve: 

o Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da “área de 

isolamento” 

o Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com 

maior probabilidade de estarem contaminadas;  

o Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o 

doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

o Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com 

espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), 



 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

COVID-19 
 

Cópia não controlada quando impresso 

 Elaborado  Aprovado 
13/14 

Revisão 00  Data:  DIREÇÃO Data:  

 

deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de 

resíduos hospitalares com risco biológico. 

14. PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA DE CONTATOS PRÓXIMOS 

Considera-se “contato próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve 

ou pode ter tido contato próximo com um caso confirmado de COVID-19. O contato próximo com 

caso um confirmado de COVID-19 pode ser de: 

14.1 ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO: 

• Quem partilhou os mesmos espaços (sala comum, quartos, instalações sanitárias) do 

caso; 

• Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o 

mesmo; 

• Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou 

outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, 

sangue ou gotículas respiratórias. 

14.2 BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO (CASUAL): 

• Quem teve contato esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções 

respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou 

espirro); 

• Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas 

de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos). 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre 14 

dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 
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15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Este plano de Contingência é suscetível de alterações e adaptações para melhor responder 

às situações que se venham a surgir. 

 

Abrunheira, março de 2020 

 

 

A Direção:______________________________________________ 

(José da Costa Carvalho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


