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1. OBJETIVO 
O presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os efeitos 
de uma possível contaminação da população do Centro de Solidariedade Social Da Adémia com o 
SARS-CoV-2. 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
O presente plano de contingência aplica-se a toda a população da instituição e terceiros que se 
encontrem nas instalações da mesma. 

A elaboração deste Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-
2, assim como os procedimentos a adotar perante um trabalhador com sintomas desta infeção, 
devem seguir a informação disponibilizada nas orientações da DGS, nomeadamente a Norma 
006/2020 de 26/02/2020 e Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro.  

Toda a informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do 
quadro epidemiológico da doença. 

 

3. O QUE É O CORONAVÍRUS 
O Coronavírus pertence a uma família de vírus que causam infeções respiratórias. Alguns 
coronavírus podem causar síndromes respiratórias mais complicadas, como a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave que ficou conhecida pela sigla SARS, da síndrome em inglês 
“SevereAcuteRespiratorySyndrome”.  

A nova estirpe de coronavírus, foi descoberta em 31/12/19 após casos registados na China, na 
cidade de Wuhan; até à data, nunca tinha sido identificado em Humanos. Inicialmente designada 
de 2019-nCov, foi posteriormente titulada pelo CoronaVirus Study Group, como SARS-CoV-2. 
Rapidamente demonstrou a sua capacidade de transmissão, sendo certa e inevitável a sua 
propagação global. 

 

4. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 
De acordo com a Orientação n.º 006/2020 da DGS, considera-se caso suspeito, o seguinte: 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória 
aguda (febre ou tosse ou 
dificuldade respiratória) 
requerendo ou não 
hospitalização  

E 

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 



 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

 
 

Este documento após impressão deixa de ser um documento controlado. Pág. 4 / 16 
 

5. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

- Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 
- Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 
- Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os 
primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. 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 pousar na boca, nariz ou 
olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o 
novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas orais, nasal ou ocular (boca, nariz ou 
olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.  

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela instituição têm em conta as vias de 
transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 
contaminados). 

 

6. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

6.1. Especificidades dos Públicos-alvo e formas de intervenção 

 

O Centro de Solidariedade Social da Adémia integra as seguintes respostas sociais: 

- Creche; 

- Pré-escolar; 

- Centro de Atividades de Tempos Livres; 

- Centro de Dia; 

- Serviço de Apoio Domiciliário. 

Fornece ainda refeições escolares à Escola EB1 da Adémia.  

Segundo a Direção Geral de Saúde o grupo de maior risco dentro da nossa instituição são os 
Idosos. Não obstante, o presente plano terá de atender a outros grupos também vulneráveis, tais 
como as crianças que frequentam as respostas sociais da infância e os profissionais da instituição. 
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6.2. Plano de Intervenção 

 

6.2.1. Funções e responsabilidades da equipa interna 
 

A cadeia de comando será composta por: 
 

1. Direção – Supervisão Geral 
Aprovar o Plano de Contingência. 
Responsável pelo contacto com o Delegado Regional de Saúde, caso seja necessário. 

 
2. Diretora de Serviços – Coordenação 

Elaborar e fazer cumprir o plano de contingência e divulgá-lo a nível interno e externo. 
Formar os prestadores de cuidados ou garantir a sua formação. 
Identificação dos casos existentes na Instituição. 
Assegurar-se da existência de uma base de dados de contactos atualizada das 
crianças/idosos/ trabalhadores.  
Responsável pelo contacto com: 
- a Técnica de Serviço Social da Segurança Social 
- linha Saúde 24 (808 24 24 24), em caso de doença, ou 
- a equipa de enfermagem Apoio COVID-19 – Contacto: 911031105 
- a GNR Souselas; 
- o Delegado Regional de Saúde, caso seja necessário. 

 
3. Assistente Social/Educadoras de Infância/ Animadores 

Garantir o normal funcionamento da instituição em todas as suas respostas sociais e 
promover a aplicação de todas as medidas preventivas. 
Identificar casos suspeitos de COVID-19 e estabelecer medidas preventivas/isolamento 
interno (sala de isolamento). 
Acionar a rede nacional de referenciação prevista pela Direção Geral Saúde: Linha de 
Saúde 24 (808 24 24 24), em caso de doença de outros ou de si próprio. 
Informar de imediato a Diretora de Serviços, quanto ao número de casos Covid-19 
verificados e respetiva identificação das pessoas. 
Responsáveis pela comunicação com Encarregados de Educação e/ou Familiares dos 
utentes. 
Assegurarem-se da existência de uma base de dados atualizada das crianças/ 
idosos/famílias.  
 

4. Escriturária. 
Assegurar-se do normal funcionamento da cozinha. 
Controlar o material necessário (toucas, máscaras, aventais, sacos, toalhetes sabonete 
líquido, álcool gel, luvas descartáveis, desinfetantes para limpeza das superfícies e chão…) 
nunca descurando o stock mínimo (material necessário para uma semana). 
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Responsável pelas encomendas referentes à alimentação, consumíveis de WC e cozinha, 
consumíveis de escritório, produtos de limpeza. 
Assegurar-se da existência de uma base de dados atualizada dos fornecedores. 
 

5. Todos os trabalhadores do Centro. 
Devem adotar as medidas de higienização dos espaços e dos equipamentos, instituídas; 
Aplicar as medidas de proteção e higiene individual; 
Reconhecer sinais e sintomas; 
Comunicar dúvidas e alterações de funcionamento à equipa operativa, que indicará o 
procedimento a executar. 
 
 

6.2.2. Identificação de serviços essenciais e prioritários 
 

Identificação dos serviços 
imprescindíveis de dar continuidade 

Identificação das atividades inerentes ao serviço 

 
 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Alimentação: Pequeno almoço; Almoço; Lanche. 

Cuidados de higiene e conforto dos Idosos: Limitados à 
higiene pessoal e tratamento de roupas 

Administração da medicação e/ou controlo. 

Higienização do espaço necessário á prestação dos 
serviços. 

 
Serviço Social 

Identificar situações de emergência social. Contacto 
permanente com os utentes e famílias. Adequação dos 
serviços. 

Cozinha Confeção das refeições. 

 

Serviços ou atividades passíveis de serem reduzidos ou fechados 

Serviços Administrativos 
Creche 
Pré-escolar 
CATL 
Centro de Dia 
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6.2.3. Organização dos recursos humanos 
 

Em caso de pandemia com elevado grau de disseminação prevê-se o absentismo dos 
trabalhadores, sendo necessária a sua reafectação de forma a não colocar em causa o 
funcionamento dos serviços considerados prioritários. 

Em termos de serviços, apenas o Serviço de Apoio Domiciliário e as refeições escolares às crianças 
provenientes de famílias carenciadas serão mantidos em permanência, com os recursos humanos 
disponíveis e, em última análise com recurso ao voluntariado. 

Trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão ser colocados em teletrabalho: 

- Diretora Serviços 

- Assistente Social; 

- Escriturária 

Serão postas em prática as formas alternativas de trabalho ou de realização de tarefas, 
designadamente pelo recurso ao teletrabalho, reuniões por vídeo e teleconferências, 
comunicação através de mail e telefone, por exemplo.  

Assim: 

Atividades que podem recorrer a formas alternativas de trabalho 
Reuniões da Direção 
Reuniões de trabalho 
Reuniões de técnicas 
Reuniões com elementos externos (encarregados educação, familiares, fornecedores) 
Formação 
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6.2.4. Estratégias de Comunicação e Contactos de Emergência 
 

Interna 

1. Divulgação das medidas gerais de prevenção e contenção e atualização regular da 
informação sobre a doença através da afixação e distribuição de material informativo da 
DGS nos edifícios da instituição; 

2. Divulgação do Plano de Contingência interna; 
3. Ações de formação e de sensibilização destinadas aos colaboradores: 

a. Específicas do COVID-19; 
b. Reforço de medidas de higienização (plano de higienização da instituição); 
c. Medidas de proteção individual: fardamento, lavagem das mãos, utilização de 

equipamentos de proteção individual e etiqueta respiratória. 
 

Externa 

1. Divulgação de informação relevante e atualizada no site e redes sociais; 
2. Comunicação via mail/telefónica com familiares e significativos; 
3. Articulação com via mail e telefónica com fornecedores; 
4. Divulgação do Plano de contingência no site da instituição. 

 
 
 
Contactos dos Profissionais envolvidos 

 

Internos 

Presidente da Direção – Rogério Gomes 239432185 direcao@cssademia.com 

Direção Técnica – Ângela Gomes 239432185 diretora.tecnica@cssademia.com 

Assistente Social – Fátima Almeida 93 135 89 95 assistente.social@cssademia.com 

Escriturária – Isabel Lourenço 93 725 87 87 geral@cssademia.com 
 

Externos 

Linha de Saúde 24 808 24 24 24 

Delegado de Saúde – Dr.º José Almeida  

Equipa de Enfermagem Apoio COVID-19 91 103 11 05 

Técnica da Segurança Social – Drª Sandra Cardoso  
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6.3. Plano de Higienização da Instituição 
 

Regras de higienização das mãos e etiqueta respiratória: 

1. Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água e sabão 
durante pelo menos 20 segundos; 

2. Utilização duma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) disponibilizada em locais 
estratégicos, onde se verifica maior afluência e/ou passagem de pessoas;  

3. Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais 
onde seja possível a higienização das mãos; 

4. Procedimentos de etiqueta respiratória: evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou 
espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou então usar um lenço de 
papel que deve ser colocado logo no lixo; higienizar as mãos após o contacto com 
secreções respiratórias; 

5. Obrigatório o uso de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes de colocar 
e após remover a máscara) quer no contacto com os utentes, idosos e crianças, quer entre 
trabalhadores; 

6. Procedimentos de conduta social: os horários de almoço dos trabalhadores serão o mais 
desencontrados possível, os trabalhadores devem almoçar a uma distância mínima de 
1,50m, devem evitar reunirem-se em espaços fechados, devem estar sempre de máscara 
colocada quando na presença de outro(s) colega(s), com exceção do momento da refeição, 
o contacto físico deve ser evitado. 

 

Higienização e limpeza das instalações: 

1. Higienização e limpeza dos revestimentos, dos equipamentos, utensílios e viaturas, assim 
como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas, ex. corrimões, maçanetas de 
portas, interruptores, puxadores, mesas, cadeiras, brinquedos... 

2. Cumprir com os planos de higienização e limpeza existentes para cada espaço. 
3. A limpeza e desinfeção das superfícies, deve ser realizada com os produtos identificados 

nos planos de higienização cumprindo escrupulosamente com as regras de utilização. 
4. Existência de contentores próprios para a colocação de lixo e restantes resíduos. 
5. Proceder à renovação do ar das salas e espaços fechados. Quando possível as janelas e 

portas das diferentes divisões devem estar abertas. 
6. Limitar os acessos externos ao estritamente necessário. 
7. Os fornecedores devem entrar pelo portão das viaturas, deixar as mercadorias na parte 

exterior do edifício junto às despensas em balcão próprio para o efeito. 
8. As mercadorias só podem ser levadas para as despensas depois de desembaladas (retirar 

das caixas de cartão) e desinfetadas. 
O CSSA reserva-se ao direito de controlar visitas/acessos exteriores de acordo com a evolução do 
surto e recomendações / diretivas da DGS ou órgão de soberania.  
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6.4. Circuito de intervenção face a um possível caso de infeção por Covid-19  

 

A instituição tem preparada uma sala de isolamento para a colocação do trabalhador/utente 
(crianças/idosos)/visitante, que visa impedir que outros trabalhadores/utentes possam ficar 
expostos e infetados, ou seja, com o principal objetivo de evitar a propagação da doença 
transmissível na Instituição e na comunidade.  

Este espaço de isolamento está dotado de: 

  Termómetro 
   

  Uma cadeira 
   

  Uma marquesa 
   

  Doseador de sabão 
   

  Doseador de solução antisséptica de base alcoólica  
   

  Máscaras cirúrgicas 
   

  Luvas descartáveis 
   

  Toalhetes de papel 
   

  KIT com garrafa de água e alguns alimentos não perecíveis 
   

  Contentor de resíduos 
 

No acesso à sala de isolamento há um 2.º contentor para, aquando da saída da área, permitir a 
recolha dos EPI – Equipamentos de Proteção Individual usados na intervenção, toalhetes de papel, 
máscaras, luvas descartáveis. 

Na área definida para isolamento existe uma instalação sanitária devidamente equipada, 
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do 
trabalhador/utente com sintomas. Existe também um acesso fácil que permite a saída para o 
exterior de modo a evitar contacto com os restantes trabalhadores. 

O circuito definido a partir de todas as zonas deverá ser sempre realizado em espaço de 
corredores livres em direção à área de isolamento, sem nunca passar no interior de qualquer tipo 
de compartimento. 

 

Em nenhuma circunstância será permitido ao colaborador que acompanha o utente com sintomas, 
deslocar-se às áreas sociais, nomeadamente, refeitório, vestiários, lavandaria, secretaria, outros. 
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6.4.1. Área de isolamento 

 

Sala de Isolamento GABINETE DE ENFERMAGEM 

WC referente à sala de isolamento WC em frente à sala de isolamento 

 

 

6.4.2. Procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito na instituição 

 

O trabalhador/utente em caso de suspeita deve reportar à sua chefia direta, uma situação de 
suspeita enquadrada no seguinte princípio: Trabalhador/Utente COM sintomas E COM ligação 
epidemiológica. 

Nas situações em que o trabalhador/utente com sintomas necessita de acompanhamento por 
exemplo, por se tratar de uma criança, ou de um idoso, ou por dificuldade de locomoção, fica 
definido que é o colaborador mais próximo que o acompanha até ao local de isolamento e lhe 
presta auxílio, colocando-lhe todos os equipamentos de proteção obrigatórios e colocando em si 
também. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caso suspeito 

Trabalhador/Utente com sintomas, ou trabalhador que o 
identifique, informa a chefia direta da situação. 

Trabalhador/Utente dirige-se para a área de isolamento 
através do circuito de deslocação definido 

Trabalhador com sintomas ou com o utente com sintomas 
contacta o SNS24 (808 24 24 24) e segue as instruções que lhe 

forem fornecidas.  

Chefia direta assegura a assistência 
necessária ao trabalhador/utente 
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6.5. Procedimentos num caso suspeito após contacto com o SNS24/Delegado de Saúde 
Pública 

 

Caso não suspeito;  
 
Caso suspeito, mas não validado. 

 
Nas duas situações, o trabalhador/utente deverá ser tratado de forma adequada, do ponto de 
vista clínico, seguindo eventualmente as orientações da Linha Saúde 24 
 

Caso suspeito validado:  
1) O trabalhador/utente permanece na área de isolamento até à chegada do INEM 

para transporte até ao Hospital de referência; 
2) Vedar acesso à área de isolamento; 
3) Identificar os contactos próximos do trabalhador/utente e transmitir à Unidade de 

Saúde Pública; 
4) Informar os trabalhadores do edifício e demais utilizadores, sobre os 

procedimentos a adotar; 
5) Assegurar a limpeza e desinfeção da área de isolamento; 
6) Comunicar à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfeção da área de 

isolamento e solicitar o levantamento da interdição da área de isolamento. 
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Fluxograma 

 
Fluxograma de situação de trabalhador com sintomas de COVID-19 

 

 

 

 
O empregador: 

- Veda acesso à área de 
“isolamento” 

- Colabora com a Autoridade 
de Saúde local na identificação 
de contatos proximos do 
trabalhador 

- Informa os trabalhadores dos 
procedimentos 

- Informa o médico do 
trabalho 

Chefia direta do Trabalhador 
informa o empregador do caso 

validado 

 
INEM transporta Trabalhador para 

Hospital de referência 

 
Caso Suspeito Validado 

 
Autoridade de Saúde Local informa a DGS 

das medidas implementadas 

 
Autoridade de Saúde Local levanta 
interdição após descontaminação 

 
Empregador providencia a limpeza e 
desinfeção da área de “isolamento" 

 

Autoridade de Saúde Local: 
informa o empregador dos resultados 

laboratoriais positivos 
procede à gestão de contactos 

 
Caso Confirmado 

 
Caso Infirmado 

Colheita de amostras biológicas no Hospital de 
referência 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

Autoridade de Saúde Local 
informa o empregador dos 

resultados laboratoriais 
negativos 

 
Empregador informa o médico do 

trabalho da situação clínica do 
Trabalhador 

 
SNS 24 define os procedimentos 
adequados à situação clínica do 

Trabalhador 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

SNS 24 adota o procedimento de 
acordo com a situação clínica 

 
Caso não Suspeito 

 
Trabalhador com sintomas 

Trabalhador contacta 
SNS 24 (808 24 24 24) 

 
Chefia direta contacta o empregador, alerta para a situação 

e assegura a assistência necessária ao Trabalhador 

 
Trabalhador informa chefia direta da situação e dirige-se para a 

área de “isolamento” 

 
Caso Suspeito 

 
SNS 24 questiona o Trabalhador 

 
Caso Suspeito Não Validado 

 
 

SNS 24 contacta Linha Apoio ao 
Médico (LAM) 

 
Trabalhador informa o 

empregador 
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6.6. Procedimento para vigilância de contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de 
um Caso confirmado de COVID-19: 

 
- Identificação dos contactos próximos; 
- Contacto com a Autoridade de Saúde Pública Local, para determinação do nível de 

exposição: baixo risco de exposição e alto risco de exposição; 
- Para as pessoas determinadas com baixo risco de exposição: assegurar a monitorização 

diária dos sintomas – ver anexo II - (febre, tosse, dificuldade em respirar) e encaminhar os 
trabalhadores para consulta de Medicina do Trabalho; 

- Para as pessoas determinadas com alto risco de exposição: seguir as indicações dadas pela 
Unidade de Saúde Pública, nomeadamente encaminhar os trabalhadores para casa 
(período de restrição social), monitorização diária dos sintomas – ver anexo - (febre, tosse, 
dificuldade em respirar); passado o período de 14 dias e se nenhum sintoma surgir, deve 
procurar o médico de família. 
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7. Procedimentos específicos 
 

Procedimento de frequência das Respostas Sociais 

- Se o utente, ou alguém em contacto direto, tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória 
(febre, expetoração e/ou falta de ar) NÃO DEVE frequentar a resposta social, e deve de imediato 
avisar o responsável da resposta social; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento de comunicação 

 

- Se o utente ou alguém com contacto direto tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória 
(febre, expetoração e/ou falta de ar) DEVE avisar a Direção Técnica da Instituição, a Assistente 
Social, a Educadora de Infância da sala (que fará chegar a informação à sua chefia direta). 

 

 

 

  

SEMPRE QUE HAJA SUSPEITA 
DE INFEÇÃO POR COVID-19 

Criança 

Idoso 

Trabalhador 

FICAR 

EM 

CASA 

- febre ≥ 38 
- tosse 
- dificuldade em respirar 

Sintomas suspeitos 
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ANEXO I – Registo individual em caso de isolamento profilático 

Nome  
Data de Nascimento    
Entidade empregadora  Categoria profissional  
Posto de trabalho  Atividade profissional  
Distrito  Localidade  Freguesia  

 

D
ia

 

Registo de temperatura 

Medição 1: ________º C  (Hora: ____h_____); 

Medição 2: ________º C  (Hora: ____h_____); 

Medição 3: ________º C  (Hora: ____h_____); 

Medição 4: ________º C  (Hora: ____h_____); 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. _____________________ 

Medição nr. _____________________ 

Medição nr. _____________________ 

Medição nr. _____________________ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar,…): 

D
ia

 

Registo de temperatura 

Medição 1: ________º C  (Hora: ____h_____); 

Medição 2: ________º C  (Hora: ____h_____); 

Medição 3: ________º C  (Hora: ____h_____); 

Medição 4: ________º C  (Hora: ____h_____); 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. _____________________ 

Medição nr. _____________________ 

Medição nr. _____________________ 

Medição nr. _____________________ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar,…): 

D
ia

 

Registo de temperatura 

Medição 1: ________º C  (Hora: ____h_____); 

Medição 2: ________º C  (Hora: ____h_____); 

Medição 3: ________º C  (Hora: ____h_____); 

Medição 4: ________º C  (Hora: ____h_____); 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. _____________________ 

Medição nr. _____________________ 

Medição nr. _____________________ 

Medição nr. _____________________ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar,…): 

 


