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Pelas Pessoas Utentes! 

Pelas Pessoas que delas cuidam! 

Por todas as Famílias! 

 

Este Plano foi elaborado a pensar nas Pessoas que habitam, usufruem  

e trabalham nas respostas sociais da Obra de Santa Zita para pessoas 

idosas. Utentes, Cuidadores, Familiares, Voluntários – todos partilhamos  

a preocupação e a vontade de superar todos os desafios  

para proporcionar serviço, apoio, segurança e bem-estar.  

Cada rosto lembra-nos a dignidade da Pessoa Humana e faz-nos querer 

dar o melhor de nós. É sempre um rosto irmão. É sempre o rosto de Cristo. 

Esta missão de resistir o proteger, que exige regras, procedimentos, 

profissionalismo e rigor, é também uma missão de amor ao próximo.  

Com o coração entregue à fé em Deus, com a inspiração nos 

ensinamentos do Monsenhor Alves Brás, fundador da Obra de Santa Zita, 

continuaremos a fazer o que for preciso para que as nossas respostas 

sociais sejam um abrigo seguro e feliz.  

E contamos com a colaboração de todos. 

 

Lisboa, 31 de agosto de 2020 

 

A direção da OSZ 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Origem e Finalidade deste Plano 

No dia 1 de março de 2020, a Obra de Santa Zita (OSZ) estabeleceu a primeira versão do seu 
Plano de Contingência, abrangendo todas as localidades onde a instituição está presente. Ao 

longo do ano, esse plano foi sendo atualizado e acrescentado com novas medidas, 
acompanhando a evolução da pandemia e as medidas anunciadas pelo governo e pelas 

autoridades de saúde.  
 

O objetivo deste novo PLANO é atualizar, completar e sistematizar toda a informação num novo 
documento que irá substituir o anterior e que servirá de referência para todas as localidades da 

OSZ; 
 

 Atualizar para ter em conta as mais recentes normas e orientações das autoridades de 
saúde, bem como a experiência adquirida pelas equipas das localidades e respostas 

sociais da OSZ ao longo de seis meses; 
 

 Completar, para descrever melhor as medidas e procedimentos de prevenção, mas 
também para acrescentar informações úteis sobre a doença COVID-19 e para definir 
novos hábitos de prevenção que passem a ser regra mesmo para além da situação de 
“contingência”; 

 

 Sistematizar, para que a informação seja ordenada e mais fácil de encontrar por todos 
os interessados. 

 
A finalidade deste PLANO exprime-se em palavras muito simples e diretas:  

 

Orientar a execução das medidas e procedimentos necessários para que não haja casos 

de infeção nas localidades e respostas sociais da OSZ para pessoas idosas. 

 

1.2. Fundamentação 

As medidas e procedimentos que constam deste PLANO fundamentam-se no atual estado do 
conhecimento sobre a COVID-19, tendo como fontes principais as normas e orientações da 

Direção Geral da Saúde (DGS)1, as medidas legislativas e regulamentares adotadas pelo 
Governo2, a informação de outras entidades e instituições, nacionais ou internacionais, e ainda 

diversas fontes de informação científica e técnica sobre as boas práticas de prevenção e 
proteção contra doenças e especialmente sobre a COVID-19. 

 
Tem-se em conta também a experiência adquirida nas diversas localidades e respostas sociais 
ao longo de quase seis meses de trabalho em contexto de pandemia. 

 

                                                
1 Em especial, a: Orientação n.º 009/2020 de 11/03/2020, actualizada a 23/07/2020, sobre Procedimentos 
para Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), inicialmente muito sintética e posteriormente acrescentada com duas 
actualizações (clicar para aceder versão atualizada). Como se pode ver pelas datas, o Plano de Contingência 
adotado pela OSZ no início de março teve de antecipar medidas e procedimentos que ainda não tinham sido 
detalhados pela DGS para as repostas sociais para pessoas idosas. 
2 Em especial o Despacho 4097-B/2020, de 2 de abril, mantido em vigor pelo Despacho n.º 5436/2020 ( Diário 
da República n.º 92/2020, Série II de 2020-05-12) e alterado pelo Despacho n.º 6876/2020 (Diário da República 
n.º 128/2020, Série II de 2020-07-03) (clicar para aceder ao texto destes despachos). 
 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/131051270
https://dre.pt/application/conteudo/133480423
https://dre.pt/application/conteudo/133480423
https://dre.pt/application/conteudo/137053647
https://dre.pt/application/conteudo/137053647
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1.3. A importância da prevenção  

A execução deste PLANO, com as suas múltiplas medidas e exigências pode parecer excessivo e 

vai certamente acarretar acréscimo de trabalho e de incómodo. Para que se possa perceber a 
justificação desse esforço, são de ter em conta as realidades seguintes: 

 

 Princípio da prevenção:  é melhor prevenir que remediar, é melhor jogar pelo seguro 
que lamentar (better safe than sorrow). O acréscimo de trabalho, de incómodo e de custos 

com a prevenção é menor que as consequências da infeção com COVID-19. 
 

 A prevenção resulta: por mais “inevitável” que a contaminação possa parecer, o 
cumprimento das medidas e procedimentos de prevenção é eficaz para a evitar. Se 

todas as medidas e procedimentos estabelecidos neste PLANO forem cumpridas, pode 
evitar-se a transmissão da COVID-19 nos espaços da OSZ. Dito de modo mais simples: 

mesmo que uma pessoa (utente, colaborador, visita) venha a estar infetada com 
COVID-19, e não saiba que está infetada, as medidas de prevenção e proteção 

podem evitar que ela transmita a doença a outras pessoas. 
 

  A prevenção é um trabalho de equipa: a eficácia da prevenção depende da adesão e 
participação de todas as pessoas envolvidas. Uma só pessoa pode comprometer os 

objetivos da prevenção. 
 

 O risco é demasiado grande: o cumprimento incompleto das medidas e procedimentos 
deste PLANO pode ter consequências drásticas. Por mais “insignificante” que pareça a 
omissão pontual de um procedimento (desinfeção das mãos, dos utensílios e 
dispositivos, uso da máscara, distanciamento, etc., etc.), é preciso compreender que 

essa simples falha pode dar origem a um surto de COVID-19, com consequências 
humanas imprevisíveis! 

 

 A prevenção não é temporária: algumas das medidas previstas neste PLANO vão 
deixar se ser necessárias quando o contexto de pandemia estiver afastado. Assim 

acontecerá, por exemplo, com o uso das máscaras e a existência de salas de isolamento. 
As medidas de prevenção, sobretudo na área da higiene e desinfeção, vão tornar-se 

permanentes e vão passar a fazer parte da normalidade, depois da pandemia.  
 
O contexto de pandemia fez com que a generalidade das pessoas tenha uma experiência de 

vários meses. O facto de se ter passado por uma fase mais drástica de estado de emergência, 
de confinamento, de suspensão de atividades letivas, e o facto de essa etapa ter sido superada, 

faz com que possa surgir uma sensação de alívio que pode levar as pessoas a reconquistar a 
confiança e a diminuir os cuidados de prevenção. Como se costuma dizer, a melhoria da situação 

pode induzir-nos a “facilitar”. Esta tendência natural deve ser combatida porque, terminado o 
confinamento, voltam a estabelecer-se as situações de contacto e, por conseguinte, as 

possibilidades de transmissão direta e indireta. 
 
Em certo sentido, o risco de transmissão é agora maior. Duas pessoas confinadas em duas casas 

separadas dificilmente podem contrair COVID-19 uma da outra. Se essas duas pessoas se 
encontrarem no trabalho (contacto direto), se encontrarem em separado com uma terceira 

pessoa (contacto indireto) ou ainda se enviarem um objeto de uma casa para outra (contacto 
indireto), ficam mais expostas ao risco de infeção. A função das medidas de proteção é 

substituir o confinamento. Por isso, o fim do confinamento não pode ser interpretado como 
uma fase em que já não são necessárias tantas medidas de prevenção. Tudo se passa 
exatamente ao contrário! 

 
Em síntese, a palavra de ordem é: “não facilitar!” 
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1.4. A importância do planeamento de contingência 

A prevenção resulta, mas as falhas podem acontecer. Por isso é necessário um plano de 
contingência que estabeleça o que se deve fazer face a determinadas ocorrências. 

 
O planeamento de contingência significa prever os vários “cenários” possíveis e estabelecer os 

procedimentos a adotar caso eles ocorram. Nesta matéria, aplica-se um princípio similar ao da 
arte da defesa militar: “se queres a paz, prepara-te para a guerra” (do latim si vis pacem, para 

bellum), ou, se queres o melhor, prepara-te para o pior. 
 
O planeamento de contingência visa reduzir o tempo de reação a ocorrências imprevisíveis, 

tornando-as menos imprevistas. Em cada localidade e resposta social, devem adaptar-se as 
orientações fornecidas neste PLANO, para que, em concreto, e face a cada “cenário” cada 

pessoa saiba o que lhe compete fazer. 
 

Nos capítulos respetivos deste PLANO, são dadas indicações relativas aos “cenários” mais 
óbvios, tais como suspeita de infeção, infeção confirmada, faltas devidas à COVID-19, etc.  

 
 

1.5. Caráter obrigatório deste plano 

As medidas e procedimentos concretamente estabelecidos neste PLANO não são meras sugestões 
ou orientações. São diretrizes de caráter OBRIGATÓRIO que devem ser recebidas e assumidas 

como ordem emitida por entidade hierarquicamente superior. Este PLANO é distribuído a todas 
as pessoas que colaboram com a OSZ ao abrigo de contratos de trabalho, ou a qualquer outro 

título. Por isso, a ninguém será legítimo alegar o desconhecimento das medidas e procedimentos. 
 

O incumprimento de quaisquer medidas ou procedimentos obrigatórios deste PLANO, incluindo o 
cumprimento incompleto, são, por conseguinte, passíveis de procedimento disciplinar, de acordo 

com as regras gerais. 
 
Este PLANO é destinado a todas as pessoas envolvidas nas 

atividades da OSZ nas diversas localidades onde funcionam 
respostas sociais para pessoas idosas. Por isso, interessa e envolve 

também os familiares das pessoas utentes. As medidas e 
procedimentos que envolvem os familiares de modo mais direto são assinalados com a marca 

“Familiares” a negro, para serem mais fáceis de localizar. 
 

 

1.6. Dever de reportar 

Todos os colaboradores têm o dever de reportar qualquer situação de perigo ou suspeita de 

contaminação, quer diga respeito a si próprio, quer a outras pessoas. A informação deve ser 

dada a pessoa da direção de forma discreta, mas logo que possível. 

Em situações normais e pouco gravosas, o estado de saúde de uma pessoa é um assunto privado. 

Em contexto de pandemia, em que os riscos para a saúde pública são muito elevados, o valor da 

saúde pública prevalece sobre o da privacidade. A ninguém é lícito invocar os seus direitos de 

privacidade para esconder o facto de estar infetado ou a possibilidade séria de estar 

infectado. 
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Os familiares devem ser alertados para o dever de reportar toda e qualquer situação de risco 

que tenha envolvido a pessoa utente ou qualquer outra pessoa do agregado familiar. Essa 

informação deve ser dada: 

 Atempadamente, isto é, logo que a situação é conhecida; 

 Discretamente, isto é, sem alarmar outros utentes ou 

familiares; 

 A pessoa da direção ou outra pessoa indicada. 

 
 

1.7. Usar informação fidedigna 

O impacto humano, social e económico da pandemia COVID-19 faz com que seja um tema 

constante da comunicação social, das chamadas redes sociais e das conversas privadas. Uma das 
consequências dessa presença constante do tema é a proliferação de “informações” e “notícias”, 

que são terreno fértil para alarmismos, sensacionalismos, notícias falsas e publicidade enganosa. 
 

Para estar prevenido contra todas essas manifestações, há que ser rigoroso e criterioso na 
seleção e na verificação da informação. Para isso, há dois procedimentos básicos:  
 

 Teste de autenticidade: a fonte de informação é oficial? Por exemplo, as informações 
básicas sintetizadas neste capítulo 2 têm por fonte a DGS (www.covid19.min-saude.pt) e 
diversos estudos publicados em revistas científicas.  

 

 Teste de verificação: a informação é confirmada por mais do que uma fonte 
independente e credível. Se apenas for repetida com base na mesma fonte, nada 
garante que a informação seja fidedigna. A repetição de uma falsidade pode criar uma 

aparência de verdade, mas não garante que seja verdade. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/0%20NOVOS%20PLANOS%20DE%20CONTINGÊNCIA/www.covid19.min-saude.pt


PLANO DE PREVENÇÃO E CONTINGÊNCIA  |  Obra de Santa Zita  |  Respostas Sociais para Pessoas Idosas 

 

Página 7 

2. O QUE SE SABE SOBRE O RISCO DE INFEÇÃO 

Neste capítulo, sintetiza-se a informação essencial sobre o coronavírus e a COVID-19 que 

fundamente e permite compreender a razão de ser das diversas medidas de prevenção e 
contingência. 

 

2.1. O novo coronavírus  

O novo coronavírus é referido com a sigla SARS-CoV-2, que abrevia a expressão Severe Acute 
Respiratory Syndrome (Síndrome Respiratória Aguda Grave) – Coronavírus – 2. Utiliza-se o n.º 2 

porque já tinha identificada em 2002 uma Síndrome Respiratória Aguda Grave. 
 

A sigla COVID-19 advém da expressão Coronavirus Disease (Doença por Coronavírus) e do ano 
em que a doença foi descoberta, 2019. 
 

A COVID-19 foi identificada pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, e em poucos 
meses espalhou-se pelo mundo, tendo a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarado a 

pandemia no dia 11 de março de 2020. Pandemia significa que a doença ultrapassou as 
escalas local (surto) e regional (epidemia), atingindo a escala mundial, isto é, com casos de 

contágio/infeção declarados em todos os continentes. 
 

2.2. Como ocorre a infeção direta 

A fonte original de infeção não é ainda conhecida e as vias de transmissão ainda estão a ser 

investigadas. Isto torna esta doença especialmente perigosa e justifica medidas de prevenção 
mais rigorosas. Mais vale prevenir que remediar. 
 

A COVID-19 transmite-se de forma direta ou indireta. A transmissão direta ocorre por contacto 
próximo com pessoa infetada. A transmissão indireta ocorre através do contacto com superfícies 

e objetos contaminados. 
 

A transmissão por contacto próximo ocorre principalmente através de gotículas libertadas 
pelo nariz ou boca de pessoas infetadas, quando falam, tossem ou espirram. As gotículas 

transportam consigo partículas virais que podem atingir a boca, nariz e olhos de quem 
estiver próximo. Estas partículas podem atingir o rosto ou as mãos de outra pessoa e quando 
esta leva as mãos ao rosto (um gesto que toda e qualquer pessoa repete muitas vezes por 

dia), é provável que as partículas venham a entrar na boca ou a ser inaladas. As mãos são, 
por conseguinte, um “meio de transporte” das partículas virais e daí a importância da 

lavagem frequente das mãos. 
 

Não existe evidência de transmissão entre pessoas e animais.  
 

Facilmente se percebe que a prevenção básica consiste em restringir o contacto pessoa-a-pessoa 
e a “viagem” das gotículas de uma pessoa para outra. Isto consegue-se com uso de máscaras e 
com o distanciamento entre pessoas. Estas medidas visam reduzir quer a emissão, quer a receção 

de gotículas. 
 

A infeção pessoa-a-pessoa pode ocorrer em “cadeia”, isto é, uma pessoa infeta outra ou outras 
e cada uma delas passa a infetar novas pessoas, e assim sucessivamente. Quando se torna 

impossível identificar as cadeias de transmissão, fala-se então de “transmissão comunitária”. 
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2.3. Como ocorre a infeção indireta 

Todo o contágio ocorre pessoa-a-pessoa, mas a “viagem” das gotículas pode ser indireta, ou 

seja, com uma “passagem” intermédia das partículas virais por um objeto ou superfície. 
Existe evidência abundante da persistência do vírus em objetos ou superfícies dos mais 

diversos materiais. Depois, quando alguém toca nesses objetos ou superfícies, as partículas 
virais passam para as mãos criando o risco de infeção.  

 
Numerosos estudos científicos3 indicam que os Coronavírus podem permanecer ativos – isto é, 

infeciosos - em superfícies desde várias horas até 9 dias! Estes estudos referem-se a 
superfícies metálicas, madeiras, plásticos, borracha, vidro, cerâmicos ou mesmo papel. 
Outros estudos confirmam que o vírus pode ser inativado através da desinfeção com 

soluções com pelo menos 0,1% de hipoclorito de sódio (lixívia) ou com pelo menos 70% de 
etanol (álcool), com tempo de exposição de pelo menos 1 minuto. Daí a importância da 

desinfeção frequente dos objetos ou superfícies frequentemente tocados pelas mãos. Outra 
medida preventiva para neutralizar o risco de infeção consiste em manter os objetos intocados 

durante o tempo suficiente para a inativação do vírus. 
 

As possibilidades de infeção indireta são múltiplas e na sua maior parte, ocultas ou não 
evidentes. Essa é uma das razões pelas quais o risco é elevado e exige uma atenção 
permanente e rigorosa. As partículas virais podem estar onde menos se espera. A atitude de 

atenção permanente é como se fosse um jogo mental: como é que o vírus pode atingir-me neste 
preciso momento ou no momento que imediatamente se segue? 

 

2.4. Sintomas de infeção com COVID-19 

A infeção por COVID-19 pode revelar-se em situações mais graves de pneumonia, síndrome 
respiratória aguda, septicémia, choque sético ou mesmo morte. Na esmagadora maioria dos 

casos, os sintomas típicos da COVID-19, quando ocorrem, são: 
 

 Febre acima dos 38 ºC, 

 Tosse (“tosse seca”) persistente, 

 Dor de garganta, 

 Sensação de cansaço (astenia, dores musculares), 
 
Menos frequentes, mas reconhecidos como sinais de COVID-19, são também: 

 

 Perda do olfato, 

 Perda do paladar. 
 

Estes sintomas, ainda que ligeiros, devem ser encarados como “sinais de alarme”, pelo que 
requerem uma atenção especial. Apesar de estes sintomas serem comuns a situações de 
resfriado, constipação ou gripe, a sua ocorrência deve ser levada a sério. Mesmo que a hipótese 

de infeção seja remota, a pessoa deve tomar algumas medidas imediatas: 

 Evitar os contactos interpessoais e a proximidade física com outras pessoas, mesmo as 
mais próximas, mesmo que se trata de uma mera suspeita e até que os sintomas deixem 

de se manifestar, 

                                                
3 Ver G. Kampf et al., Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents, in 
The Journal of Hospital Infection, vol. 104, 3, pp. 246-251, 1/3/2020. Este artigo contém uma síntese e uma lista de 
referências de estudos científicos sobre o assunto.  

https://www.journalofhospitalinfection.com/action/showPdf?pii=S0195-6701%2820%2930046-3
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 Reforçar as medidas de proteção pessoal (máscara), mesmo em casa, se viver com outras 
pessoas, 

 Registar e verificar a persistência dos sintomas, 

 Lembrar os contactos que teve nas semanas anteriores. 
 
A mera possibilidade de infeção só passa a ser suspeita de infeção se, para além dos sintomas, 

a pessoa teve contactos de risco nas duas semanas (14 dias) precedentes. As principais 
situações que podem ser consideradas como “contactos de risco” ou “risco de exposição” são as 

seguintes: 
 

 Ter feito uma viagem aérea ou ter frequentado um aeroporto; 

 Ter estado em contacto com pessoa infetada ou suspeita de infeção com COVID-19; 

 Ter estado em hospital ou unidade de saúde onde são atendidos e ou tratados doentes 
com COVID-19. 

 
Nos casos em que se conjuga a persistência de algum dos sintomas com uma das situações 

acima referidas, a pessoa deve procurar conselho médico. É então altura de ligar para a 
linha SNS 24. 

 
Os sintomas de COVID-19 são semelhantes nas crianças e nos adultos. As crianças mostram, de 

uma forma geral, sintomas mais ligeiros e parecem registar, em proporção, menos casos de 
doença. Os sintomas relatados em crianças são inicialmente idênticos às constipações, como 
febre, corrimento nasal e tosse. Nalguns casos, foram também reportados vómitos e diarreia. 

Ainda não se sabe se algumas crianças podem estar em maior risco de doenças graves, por 
exemplo, crianças com condições médicas subjacentes e necessidades especiais de cuidados de 

saúde. Há muito mais a aprender sobre como a doença afeta as crianças e estão em curso 
investigações nesse sentido. 

 
A semelhança de sintomas entre a COVID-19 e a gripe é uma preocupação adicional, sobretudo 

na altura do ano em que podem ocorrer surtos de gripe. Para fazer face a este problema, as 
medidas principais são duas: 
 

 Assumir e cumprir os cuidados e regras de prevenção da gripe, incluindo a vacina; 

 Logo que sejam percetíveis os sintomas, reportar a situação à direção local e evitar os 
contactos com utentes; 

 Procurar e obter aconselhamento médico. 
 

2.5. Infeção pré-sintomática e assintomática 

A COVID-19 tem um período de incubação de 1 a 14 dias, com mediano de 5-6 dias. Período 
de incubação é o tempo entre a exposição ao vírus e o aparecimento dos sintomas. A COVID-19 

tem características que geram dificuldades acrescidas: 
 

 Os sintomas podem ser ligeiros ou mesmo impercetíveis, o que faz com que possa ser 
difícil determinar o dia da exposição. A ausência de sintomas não garante que não se 
está infetado. Isto significa que cada pessoa deve estar muito atenta aos seus sintomas. 

Significa também que o facto de uma pessoa não apresentar sintomas (pessoa 
assintomática) não é garantido que não possa infetar outras (infeção assintomática) e 

não significa que se possam dispensar as medidas de proteção; 
 

 Uma pessoa infetada pode transmitir o vírus a outra cerca de dois dias antes de 
manifestar sintomas (infeção pré-sintomática), o que significa que a pessoa infetada 

pode transmitir a outra sem ter consciência de o estar a fazer. Isto significa que as 
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medidas de proteção devem ser cumpridas sempre e não existem só para quem está 
infetado; 

 

 O período infecioso de cada pessoa pode durar 7 a 14 dias (tanto quanto se sabe ou 
julga saber). Em todo o caso, a incerteza quanto às datas de início das várias etapas, e a 

sobreposição entre as mesmas recomendam que não se abrandem as medidas de 
proteção mesmo depois de ultrapassado o período infecioso. 

 

 Os sintomas da COVID-19 são similares aos da gripe. As duas doenças virais são muito 
diferentes entre si. A existência de imunidade, de vacina e de retrovirais específicos 
reduz a perigosidade e mortalidade da gripe. A COVID-19 (ainda) não tem vacina, nem 

retrovirais e desconhece-se se a população desenvolve ou não anticorpos. Apesar destas 
diferenças, a semelhança de sintomas é uma dificuldade adicional. Enquanto não for 

possível determinar o significado dos sintomas, são de adotar as medidas de 
proteção recomendadas para a COVID-19 - a doença mais grave. 

 

2.6. Pessoas mais vulneráveis e “pessoas de risco” 

Até prova em contrário, a COVID-19 pode atingir todas as pessoas. As pessoas mais vulneráveis 

aos efeitos da COVID-19 são as pessoas que apresentam debilidades especiais, 
designadamente: 

 

 As pessoas idosas; 

 As pessoas com doenças crónicas, nomeadamente doença cardíaca, pulmonar, neoplasia, 
hipertensão arterial, diabetes, entre outras; 

 Pessoas com sistema imunitário comprometido, designadamente as sujeitas a 
quimioterapia, tratamentos para doenças autoimunes (artrite reumatoide, lúpus, esclerose 

múltipla ou algumas doenças inflamatórias do intestino), infeção VIH/sida ou doentes 
transplantados. 

 
Existe um dever especial de proteção destas pessoas, dado que a sua situação e a sua 

debilidade as expõe a riscos de infeção acrescidos. Por isso aos referidos grupos correspondem 
as percentagens mais elevadas de internamento e de mortalidade por COVID-194.  

 
A experiência dos seis meses mais recentes, com vários casos e surtos de COVID-19 em ERPIS, 
“lares” e estabelecimentos similares para acolhimento de pessoas idosas, veio confirmar a 

especial vulnerabilidade das pessoas idosas, e a necessidade de serem tomadas medidas 
especiais de prevenção e proteção. Esta necessidade é reforçada pelo facto de as pessoas 

idosas poderem ter dificuldades, naturais e expectáveis, de mudar repentinamente de gestos e 
hábitos. Independentemente do seu estado de saúde e ou do seu grau de autonomia, o simples 

facto de serem pessoas idosas justifica uma atenção especial destinada a compensar as 
referidas dificuldades. 

 
A vulnerabilidade pessoal faz com que se usem expressões como “pessoas de risco” ou “grupos 
de risco”. Mas há que distinguir bem os conceitos e as situações. Uma pessoa pode ser 

considerada como “de risco” sempre que o risco de infetar ou ser infetada for superior à média. 
Esse risco pode advir de razões muito diferentes, que se podem agrupar em três espécies: 

 

 Vulnerabilidade pessoal (características pessoais),  

 Vulnerabilidade social, 

 Frequência de exposição (hábitos). 

                                                
4 A DGS produziu uma orientação específica sobre esta matéria: a Orientação n.º 035/2020 de 13de julho, sobre 
Populações em Situação de Maior Vulnerabilidade Social e Económica (clicar para aceder). 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026463.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026463.pdf
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A vulnerabilidade pode estar relacionada com motivos de saúde, idade ou de frequência de 
exposição. Os motivos de saúde são as doenças acima indicadas. Os motivos de idade estão 

relacionados com a maior fragilidade e com a provável dificuldade de modificar hábitos para 
evitar a exposição (tocar ou apoiar-se com as mãos, etc.).  

 
A vulnerabilidade social pode advir das mais diversas circunstâncias que possam afetar a 
capacidade de proteção contra a infeção: carências socioeconómicas, migrantes e refugiados, 

sem-abrigo, comportamentos aditivos, etc.. 
 

Também pode ser “pessoa de risco” sem ter nenhuma das referidas vulnerabilidades. Os motivos 
relacionados com a frequência de exposição ocorrem, por exemplo, em pessoas que, em razão 

da sua profissão ou dos seus hábitos, estão mais expostos à infeção. Por exemplo: 
 

 As pessoas que circulam por muitos locais diferentes. É o caso de trabalhadores de obras 
de construção, distribuição e transporte, serviços ao domicílio, professores que circulam 
alternadamente entre várias escolas, etc.; 

 As pessoas que trabalham em locais com maior risco de exposição. É o caso dos 
profissionais de saúde e cuidadores, especialmente os que trabalham em locais onde 

estão pessoas infetadas com a COVID-19.  
 

A má perceção destes conceitos pode dar lugar a preconceitos e comportamentos antissociais, 
como veremos mais adiante. 

 

2.7. Inexistência de vacina 

Não existe vacina contra a COVID-19. Atendendo ao nível de conhecimento que ainda falta 
adquirir sobre esta doença, às etapas que é necessário percorrer para se dar como válida, 
eficaz e segura uma vacina, e ainda ao tempo necessário para a produzir e distribuir de forma 

generalizada, é aconselhável: 
 

 Adotar uma atitude crítica face a inevitáveis “notícias” de descoberta de vacinas (ver 
acima, ponto 1.7.); 

 Adotar e cumprir todas as medidas de proteção no pressuposto de que a vacina só 
surgirá dentro de um ano ou mais. 

 

Para o tratamento das pessoas infetadas com COVID-19 são seguidas estratégias terapêuticas 
definidas em função dos sintomas que os pacientes apresentam. São sobretudo terapêuticas 

preventivas, paliativas e de conforto5. 
 

Os antibióticos são antibacterianos e não antivirais. Por conseguinte, não servem para 
prevenir nem para tratar a COVID-19. Quando muito, os antibióticos podem ser prescritos em 

situações de doenças virais se for necessário aumentar o repor a resistência antibacteriana do 
sistema imunológico. As bactérias são organismos vivos unicelulares com metabolismo próprio, 
que se dividem e multiplicam. Causam doenças como o tétano ou a tuberculose, entre outras. Os 

vírus não são considerados organismos vivos mas partículas infeciosas que afetam as células de 
organismos vivos. Causam doenças como a gripe, sarampo, a hepatite, o SIDA ou a COVID-19, 

entre muitas outras. 
 

 
 

                                                
5 Sobre esta  matéria, podem ver-se as seguintes normas da DGS: Norma 004/2020, de 23/03/2020, atualizada 
a 31/8/2020 - Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2; Norma 010/2020, de 
15/04/2020 - Abordagem de Assintomático com Teste Laboratorial Positivo (clicar para aceder). 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0102020-de-15042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0102020-de-15042020-pdf.aspx
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2.8. O significado dos testes COVID-19 

Existem dois tipos principais de testes relacionados com a COVID-19: os testes de diagnóstico e 

os testes de imunidade.  
 

2.8.1. Testes de diagnóstico PCR 

Os testes de diagnóstico permitem confirmar se a pessoa está ou não infetada com COVID-19. 

Atualmente, faz-se uso generalizado do teste PCR, sigla de Polimerase Chain Reaction, ou seja, 
reação em Cadeia da Polimerase, um processo de diagnóstico que consiste em pesquisar a 

existência do material genético do vírus (concretamente o ácido ribonucleico, RNA ou ARN) na 
amostra de exsudado nasal (nasofaríngeo) colhido com uma zaragatoa (que se assemelha a um 

cotonete comprido). O teste PCR envolve, por conseguinte, duas etapas: a colheita e a análise da 
amostra. A colheita das amostras pode ser efetuada nos laboratórios ou postos de colheita 
referenciados pela DGS (clicar para aceder). Também pode ser efetuada no domicílio ou 

instituição, sendo depois as amostras enviadas para o laboratório referenciado. Para a etapa 
de análise das amostras, o laboratório referenciado é o Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge (INSA).  Regra geral, os resultados são conhecidos decorridas 24 a 48 horas. 
 

A realização do teste é recomendada nas situações seguintes: 
 

 Suspeita de infeção confirmada em avaliação clínica por profissional de saúde 
habilitado para o efeito. A suspeita resulta da observação e confirmação dos sintomas 

típicos: quadro respiratório agudo de tosse persistente ou agravamento da tosse 
habitual, febre com temperatura igual ou superior a 38ºC ou dificuldade respiratória. 

Nestas situações, é desejável realizar o teste no 7.º ou 8.º dia após a mais recente 
exposição ao risco (ou seja, logo após o período mediano de incubação), para reduzir o 

risco de obter um resultado de “falso negativo”; 

 Surto de COVID-19, ou seja, ocorrência de casos de infeção num local específico, em 
número superior à média esperada; 

 Prevenção, como é o caso de respostas sociais para pessoas vulneráveis, 
designadamente ERPIs. Por exemplo, a admissão de um novo utente numa ERPI deve 

ser precedida de teste PCR. 
 

Caso não seja possível levar a cabo os testes para todas as situações, têm prioridade: 
 

 Os doentes com critérios de internamento hospitalar; 

 Os recém-nascidos e grávidas; 

 Os profissionais de saúde sintomáticos; 

 Os doentes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, asma, insuficiência cardíaca, 
diabetes, doença hepática crónica, doença renal crónica, neoplasia maligna ativa, ou 

estados de imunossupressão; 

 Os doentes em situações de maior vulnerabilidade, tais como residência em lares e 
unidades de convalescença; 

 Os doentes com contacto próximo com pessoas com as patologias indicadas acima. 
 

Importa saber interpretar corretamente o resultado do teste PCR. O resultado NEGATIVO 
significa que não foram encontrados vestígios de ARN do Coronavírus o que permite 

presumir que a pessoa não estava infetada no momento da colheita. Não significa que a 
pessoa esteja imune, que não tenha estado infetada antes, ou que não venha a ser infetada 

depois. Por outras palavras, uma pessoa pode ser infetada no minuto seguinte a ter 
realizado o teste. Isto significa que o resultado NEGATIVO não é motivo para reduzir os 

cuidados e procedimentos de prevenção. 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/20200817_LAB.REFERENCIADOS.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/20200817_LAB.REFERENCIADOS.pdf
http://www.insa.pt/
http://www.insa.pt/


PLANO DE PREVENÇÃO E CONTINGÊNCIA  |  Obra de Santa Zita  |  Respostas Sociais para Pessoas Idosas 

 

Página 13 

2.8.2.  Testes de imunidade - serológicos 

Como o nome indica, os testes de imunidade destinam-se a detetar a presença de anticorpos 

produzidos pelo organismo como resposta à infeção pelo vírus SARS COv 2. A serologia tem por 
objetivo detetar e medir a presença de anticorpos, daí a designação “testes serológicos”.  

 
Os “anticorpos” são proteínas especiais – imunoglobulinas (Ig) - produzidas pelo sistema 

imunitário (o “sistema de defesa” do organismo) para combater os “invasores” microscópicos 
(bactérias, vírus, químicos, toxinas). Os anticorpos são classificados por letras (IgA, IgD, IgE, IgG 

e IgM). Para os estudos de imunidade a vírus interessam especialmente os anticorpos IgG e IgM. 
A presença de IgM significa que a pessoa já foi exposta e está na fase aguda da doença. A 
presença de IgG pode indicar que a pessoa está na fase de convalescença ou já teve contacto 

com a doença. Por conseguinte, só tem anticorpos quem já teve contacto com o vírus e é possível 
uma pessoa ter anticorpos no sangue e não estar com infeção aguda. A finalidade destes testes 

é auxiliar a investigação e ou os estudos de imunidade.  
 

Os testes de imunidade utilizam soro, sangue total ou plasma. Para os testes serológicos, são 
recolhidas duas amostras de soro, uma na fase aguda da doença e a segunda no período de 

convalescença, 2 a 4 semanas após o início dos sintomas. A deteção de anticorpos também pode 
ser feita com a colheita e análise de uma pequena quantidade de sangue (picada no dedo). A 
análise é feita com reagentes especiais e o resultado pode ser obtido em cerca de 10 minutos. 

 
 

Para interpretar corretamente os resultados dos testes serológicos, importa considerar o seguinte: 
 

 IgM e IgG negativas – a pessoa não teve contacto com o SARS-CoV-2 e portanto, pode 
vir a ser infetada pelo novo Coronavírus; 

 

 IgM negativa e IgG positiva – a pessoa esteve infetada há, pelo menos, 3 semanas e, 
supostamente, poderá estar imune a nova infeção; 

 

 IgM positiva e IgG negativa – a pessoa esteve provavelmente infetada nas semanas 
mais recentes. O teste deve ser repetido após 7 dias para confirmar o aparecimento da 

IgG; 
 

 IgM e IgG positivas - a pessoa teve a infeção há menos de 3 semanas. 
 

As situações em que se justifica especialmente a realização de testes de imunidade são as 
seguintes:  

 

 Pessoas que contactaram com doentes COVID-19 confirmados; 

 Pessoas com alta suspeita clínica para COVID-19, mas com resultado negativo neste 
teste; 

 Pessoas que apresentaram sintomas de COVID-19, mas que não tenham sido submetidos 
ao teste de diagnóstico; 

 Pessoas assintomáticas que pretendam saber se tiveram contacto prévio com o vírus. 
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3. PREVENIR E AGIR  

CONTRA COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS 

A pandemia não gerou apenas efeitos na saúde e na economia. Gerou também alarme e medo 

que deram origem a múltiplos preconceitos e comportamentos antissociais, que podem ser muito 
perigosos. Daí a importância de compreender esses fenómenos e de estar preparado para os 

enfrentar. 
 

Os principais comportamentos antissociais diretamente relacionados com a COVID-19 são os 
seguintes: 
 

 Incumprimento das regras e recomendações de proteção. Seja intencional ou apenas 
negligente, o incumprimento de regras simples como a desinfeção das mãos, o 
distanciamento social ou o uso de máscara é um comportamento não cívico e causador de 

perigo para a própria pessoa e para todas as demais. Ninguém está dispensado de 
cumprir essas regras. O facto de ser médico, chefe ou de ter obtido resultado negativo 

num teste COVID-19 não justifica esse incumprimento. Especialmente grave é o 
incumprimento da obrigação de isolamento ou quarentena por parte de pessoa infetada 
ou suspeita de infeção. 

 Intolerância. Podem ocorrer situações de intolerância contra pessoas infetadas ou 
suspeitas de infeção, ou contra pessoas que, em locais públicos, não cumprem as regras 
de prevenção. Nada se ganha em culpabilizar, insultar ou humilhar os outros, até porque 

essas atitudes raramente têm utilidade preventiva. 

 Discriminação. Embora a COVID-19 já tenha sido considerada uma pandemia 
“democrática” (por não escolher pessoas nem condições), subsistem ainda preconceitos e 
comportamentos discriminatórios contra pessoas com determinada condição social, local 

de residência, origem étnica, ou até mesmo com determinada profissão. O medo da 
pandemia já levou a atitudes de discriminação de profissionais de saúde ou de 

cuidadores de pessoas idosas, pelo simples facto de lidarem com pessoas de risco. Os 
preconceitos discriminatórios raramente se justificam. No caso da COVID-19, os 

comportamentos discriminatórios são inúteis e mesmo prejudiciais à prevenção da doença. 

 Poluição. Deitar máscaras ou luvas usadas no chão é o comportamento poluidor típico e 
mais frequente associado à COVID-19. Independentemente do risco de infeção que esse 

comportamento possa causar, ele deve ser evitado e condenado. 

 Egoísmo e açambarcamento. A pandemia criou limitações e dificuldades adicionais para 
a vida das pessoas. Por exemplo, as restrições de acesso a locais de atendimento 
público, a diminuição do número de lugares sentados em salas de espera, o aumento dos 

custos de aquisição de máscaras ou luvas, etc.. Os comportamentos egoístas no contexto 
de pandemia são irracionais por natureza. Resistir à infeção por COVID-19 é uma luta 

que não se pode ganhar a sós. 
 

Lado a lado com as medidas concretas de prevenção, como o uso de máscara e a desinfeção 
das mãos, toda e qualquer estratégia de prevenção e contingência fica incompleta se não 
incluir medidas especialmente destinadas a prevenir e combater estes comportamentos 

antissociais. Para agir de modo eficaz, importa ter em conta algumas recomendações 
essenciais: 

 

 Em boa parte os preconceitos e comportamentos antissociais têm a sua origem na 
ignorância, no défice de educação ou no preconceito, os quais que se podem e devem 

combater com informação, sensibilização e persuasão. As pessoas e instituições com 
responsabilidades profissionais na área da informação e da educação não podem 
deixar de se envolver nesta tarefa. 
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 A impunidade dos comportamentos antissociais deve-se à falta de intervenção adequada 
e oportuna que os contrarie. Essa intervenção não deve ser apenas a das “autoridades”. 
Toda e qualquer pessoa deve agir, de forma adequada e proporcional, perante um 

comportamento antissocial, através da denúncia, da crítica direta ou mesmo da 
intervenção direta, se o caso for mais grave. Lá diz o ditado: ‘para que o mal triunfe 

basta que as pessoas de bem nada façam’6. 

 A prevenção e a proteção contra a pandemia só é eficaz se for solidária e inclusiva. 
Cada pessoa só se pode sentir verdadeiramente protegida se as outras também 
estiverem. 

 Entre a justificação para “agir com firmeza” e a necessidade de evitar a tolerância, há 
que procurar o equilíbrio e a proporcionalidade da reação. Por vezes uma “chamada de 
atenção” em forma de pedido pode ser suficiente para convencer alguém a corrigir o seu 

comportamento.   

 Os comportamentos antissociais não são exclusivos da pandemia, mas manifestações de 
falta de educação, de civismo ou de caráter que provavelmente têm razões mais 
profundas. São portanto válidas e aplicáveis todas as estratégias para evitar e agir 

contra a intolerância, o racismo, o egoísmo social, etc.. 
 

No trabalho educativo e lúdico com crianças, as medidas de proteção podem ser usadas como 
oportunidade para ensinar e cultivar a tolerância, a solidariedade e a entreajuda. 

 
 

4. PROTEÇÃO PESSOAL 

4.1. Lavagem frequente das mãos 

Conhecidos os modos de infeção, direta ou indireta, por COVID-19, facilmente se percebe que a 
desinfeção das mãos é ESSENCIAL como medida de prevenção. Suspeita-se que a maior parte 

das infeções ocorre através das mãos, por serem elas que transportam as partículas virais para 
o nariz, olhos ou boca. As mãos estão normalmente expostas, tocam noutras pessoas, noutras 
mãos e em quase todos os objectos e superfícies. Tal como o gesto de tocar, também o gesto de 

levar a mão ao rosto é um dos mais frequentes que toda e qualquer pessoa tem. 
A experiência mostra que a lavagem frequente das mãos é eficaz na redução das infeções7. 

 
Como as moléculas do sabão neutralizam o coronavirus 

 
Para os seres humanos, o sabonete aparenta ter uma ação suave, mas para os microrganismos e 

outros agentes patogénicos, ele é destrutivo. Vale a pena ilustrar e explicar esta boa notícia8, 
porque enquanto não houver vacina, teremos que contar com a prevenção. 
 

O sabão ou sabonete é formado por moléculas em forma de alfinete, com uma cabeça hidrófila 
(que atrai a água) e uma cauda hidrófuga (que repele a água e atrai os óleos e gorduras). 

Quando suspensas na água, estas moléculas movimentam-se e agrupam-se em micelas, com as 
cabeças viradas para fora e as caudas viradas para dentro. Algumas bactérias e vírus têm 

membranas lípidas com duas camadas de caudas hidrófugas entre dois anéis de cabeças 
hidrófilas. Essas membranas lípidas transportam proteínas em forma de espinhos, que alimentam 

bactérias e podem infetar as células do corpo. As membranas lípidas podem transportar agentes 

                                                
6 Embora a frase seja atribuída a Edmond Burke, o verdadeiro autor é John Stuart Mill: “Bad men need nothing more 
to compass their ends, than that good men should look on and do nothing” (Discurso Inaugural na Universidade de St 
Andrew's em 1867 (edição Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1867). 
7 A OMS/WHO (Organização Mundial da Saúde) sintetizou os estudos dessa matéria no artigo “Evidence of hand 
hygiene as the building block for infection prevention and control”, publicado em 2017 (clicar para aceder). 
8 A síntese explicativa que se segue tem como fonte o artigo de Ferris Jabr, Why Soap Works, publicado a 13 de 
março de 2020 pelo jornal The New York Times (clicar para aceder). 

https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/evidence.pdf?ua=1
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/evidence.pdf?ua=1
https://www.nytimes.com/2020/03/13/health/soap-coronavirus-handwashing-germs.html
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patogénicos tais como coronavírus, HIV, os vírus causadores das hepatites B e C, herpes, ébola, 
zika, dengue, ou ainda bactérias que atacam os intestinos e o sistema respiratório. 

Durante a lavagem das mãos, as moléculas do sabão cercam os microrganismos que estiverem 
na pele. As caudas hidrófugas procuram afastar-se da água e acabam por se ligar às 

membranas lípidas das bactérias ou vírus, acabando por as romper. As proteínas são 
arrancadas e o vírus é neutralizado. Algumas moléculas do sabão rompem as ligações químicas 
entre as bactérias ou vírus e a pele. As micelas, por seu turno rodeiam as partículas e os 

fragmentos de vírus ou bactérias, que ficam “aprisionados” em “gaiolas” em suspensão, 
acabando por ser removidas pela água. E é assim que uma lavagem correta das mãos, que 

demora entre 30 a 60 segundos, é suficiente para neutralizar o novo coronavírus. 
 

Se a lavagem for feita aplicando e esfregando o sabão com vigor, as moléculas do sabão têm a 
mesma ação destruidora contra bactérias e vírus mais resistentes, isto é, que têm as membranas 

lípidas mais protegidas. É o caso das bactérias que estão na origem da meningite, pneumonia, 
diarreia e infeções da pele, e dos vírus da hepatite A, poliomielite, rinovírus ou adenovírus. Já os 
desinfetantes baseados no álcool, como o álcool gel, não têm a mesma eficácia. 

 
A evolução do conhecimento sobre os fenómenos químicos e sobre os microrganismos e agentes 

patogénicos veio dar razão à enfermeira Florence Nightingale que já em meados do século XIX 
recomendava a lavagem das mãos. Hoje, podemos afirmar com propriedade que a vida – a 

nossa e a dos outros – está nas nossas mãos. 
 

 
Ilustração: Jonathan Corum e Ferris Jabr (adaptação OSZ) 
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Não se deve pensar que o uso de luvas é suficiente para evitar a contaminação das mãos. 
Embora o uso das luvas seja recomendado para situações específicas, esse uso não é suficiente 

para prevenir a infeção através das mãos. Tal como a pele, a superfície das luvas também pode 
transportar as partículas virais. Por isso, o uso de luvas não substitui a desinfeção das mãos. 
 

Sobre a desinfeção das mãos, importa reter (ou seja, transformar em conhecimento e em hábito) 
as indicações seguintes: 

 

 Frequência: as mãos devem ser lavadas várias vezes ao dia, tantas quantas forem 
necessárias, e especialmente quando se chega do exterior, quando se muda de uma 

divisão para outra, antes e depois das refeições, quando se tocou num objeto ou 
superfície, depois de usar a instalação sanitária, depois de tossir ou espirrar, depois de 

mexer na máscara, etc.. Nos ambientes de respostas sociais, todas pessoas que lidam 
com os utentes devem lavar as mãos com frequência acrescida. Mesmo que não exista 
razão especial e evidente para o fazer, a lavagem das mãos é uma medida preventiva 

fácil que se justifica por si própria. Em princípio, se todos os procedimentos forem 
observados, a sala está higienizada, o que pode levar a pensar que a lavagem das 

mãos é desnecessária. Ainda assim, deve insistir-se na lavagem. A segurança depende 
muitas vezes da redundância, isto é, se um procedimento falhar (o que pode sempre 

suceder), é necessário que haja outro procedimento que evite a infeção.  
 

 Estratégias para as crianças: a lavagem das mãos não é uma novidade para as 
crianças, mas existem dois aspetos que a transformam num hábito novo – a frequência 

(ver ponto anterior) e o modo (ver ponto seguinte). Para induzir este hábito, devem ser 
postas em prática “estratégias” educativas que ajudem a criar o hábito e a torná-lo 

natural e até mesmo divertido9. É de assumir que este hábito da lavagem frequente 
deva permanecer, mesmo depois de a pandemia ser dominada. 

 

 Modo: para ser eficaz, a lavagem deve ser completa, ou seja, todas as partes (palmas, 
dorso, dedos, junção dos dedos, pulsos) devem ser esfregadas com sabão. Deve ser 
criada uma sequência fácil de fixar e de seguir, e deve ter-se o cuidado de a executar 

sempre, sem “abreviar”. A lavagem completa, feita por um adukto, demora cerca de 
meio minuto. A sequência completa, com crianças, pode durar pelo menos um minuto. As 

crianças devem ser auxiliadas para que a lavagem seja adequada e mesmo quando se 
tornarem autónomas a lavar as mãos, a operação deve ser supervisionada. A DGS 

disponibiliza um cartaz ilustrando o modo de lavar as mãos. 
 

 Produto: água e sabão/sabonete são os produtos mais adequados para a lavagem 
das mãos e por isso devem ser usados sempre que possível. Para as mãos das crianças, 

deve evitar-se o uso de desinfetantes, incluindo o álcool gel (pelas razões que se 
explicarão mais adiante, a propósito desse produto). O sabão e o sabonete resultam do 

mesmo processo de fabrico, diferindo quanto à composição10.  
 

 Secagem: deve ser feita com toalhas de papel. A utilização de toalhas partilhadas pode 
acarretar o risco de inutilizar o efeito da lavagem (se a toalha estiver contaminada. O 
uso de secadores com sopro de ar é também contraindicado porque são de evitar todos 
os sistemas que forcem a projeção de gotículas da respiração. 

                                                
9 Sobre este tema, ver, p. ex., a tese de mestrado de Daniela Inácio Rema, VAMOS LAVAR AS MÃOS! 
Um Estudo sobre a Aquisição de Hábitos de Higiene em Creche, ISEC, Lisboa, 2017 (clicar para aceder). 
10 O sabão e o sabonete têm origem no mesmo processo (saponificação, ou seja, hidrólise de matérias gordas e 
álcalis, como hidróxido de sódio ou soda cáustica), diferindo quanto às proporções. O sabão é mais alcalino, 
enquanto o sabonete tem mais matérias gordas e é normalmente adicionado com “óleos nobres” para proteger a 
pele e aromas. 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/21801/1/RFM%20-%20VAMOS%20LAVAR%20AS%20M%C3%83OS%21%20-%20Daniela%20Rema.pdf
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/21801/1/RFM%20-%20VAMOS%20LAVAR%20AS%20M%C3%83OS%21%20-%20Daniela%20Rema.pdf
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 Acessórios: anéis, pulseiras e relógios devem ser removidos antes da lavagem; devem 
também ser higienizados. No trabalho profissional, os acessórios são um obstáculo à 

eficácia da lavagem das mãos. Por isso, deve ser evitado o seu uso. 
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A lavagem das mãos é uma das medidas de higiene especificadas nas orientações da DGS para 

praticamente todos os contextos, incluindo as ERPI e similares. A essas orientações, o governo 
conferiu obrigatoriedade legal11. Mesmo sem a referida norma legal, as regras e procedimentos 

previstos neste PLANO são obrigatórias, no âmbito do poder de direção conferido à OSZ 
enquanto entidade empregadora12. 
 

Se a lavagem for correta, as mãos estarão desinfetadas, mas é necessário lembrar que esta 
segurança é ténue. As mãos podem ser infetadas no minuto seguinte… 

 
 

 
 

4.2. Etiqueta respiratória 

Convencionou-se usar a expressão “etiqueta respiratória” para os procedimentos destinados a 

evitar a projeção de gotículas respiratórias que possam conter partículas virais. A etiqueta 

respiratória destina-se, por conseguinte, a reduzir o risco de transmissão do coronavírus. Os 

principais procedimentos são os seguintes: 

 Ao tossir ou espirrar, proteger o nariz e a boca, 

 Não usar a palma da mão, mas o antebraço, no canto oposto ao cotovelo, ou usar 

um lenço descartável, 

 Se se usar um lenço, deitá-lo de imediato no recipiente do lixo, de forma que não 

volte a ser tocado nem fique ao alcance de pessoa alguma. Se o lenço cair no chão ou 

ficar sobre uma mesa, o lugar onde ficou deve ser imediatamente desinfetado; 

 Lavar de imediato as mãos (ou o antebraço) depois de tossir ou espirrar. A peça de 

roupa para onde se tossiu deve ser lavada logo que possível. 

 Sem máscara, não falar, cantar ou soprar perto de outra pessoa. 

As regras de etiqueta respiratória devem ser rigorosamente respeitadas por todos os 

colaboradores bem como por todos os visitantes. A etiqueta respiratória vai manter-se depois 

de afastada a pandemia. Por isso não deve ser encarada como exceção nem como um ritual 

temporário. 

É de esperar que os utentes com menor grau de autonomia não consigam respeitar as regras 

acima referidas, razão pela qual se justificam as medidas de proteção adequadas a prevenir os 

riscos de infeção entre utentes ou entre utentes e colaboradores. 

 

 

 

 

 

                                                
11 Artigo 25.º-D do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 
39-A/2020, de 16 de julho. 
12 Artigo 97.º do Código do Trabalho. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/139876391/202008251159/73860054/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/139876391/202008251159/73860054/diploma/indice?p_p_state=maximized
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4.3. Distanciamento social/interpessoal  

A distância entre pessoas destina-se a evitar que as gotículas emitidas pela respiração de cada 

pessoa possam atingir a outra, correndo-se o risco de infeção por inalação. Tal como em relação 

às medidas de higiene, também as medidas relativas a distanciamento são obrigatórias por lei 

(o governo estabeleceu a obrigatoriedade legal das regras que constam das orientações da 

DGS). 

A distância mínima recomendada pela DGS é de 1 a 2 m. Neste PLANO, adota-se a 

recomendação máxima de 2 m. Em condições normais, esta distância evita a contaminação 

direta, porque as gotículas tendem a cair por simples ação da gravidade. Em todo o caso, existe 

a possibilidade de serem projetadas até mais longe, em caso de ar forçado ou corrente de ar. 

Por isso, o distanciamento interpessoal não dispensa o uso de máscara. 

É evidente que o trabalho profissional com pessoas idosas envolve vários procedimentos que, por 

natureza envolvem proximidade e contacto físico com os utentes. Em contexto de pandemia, há 

que ter presentes duas regras a cumprir: 

 Reduzir a proximidade e o contacto físico ao que for indispensável para assegurar o 

cuidado e o bem-estar do utente. Por exemplo, a higiene do utente, o tratamento de 

enfermagem, o auxílio ao vestir e despir, não podem deixar de ser feitos. Do mesmo 

modo, os contactos físicos que sejam necessários para tranquilizar, dar apoio ou 

acarinhar o utente não devem ser omitidos.  

 

 Em todos os casos em que o contacto físico ou proximidade são inevitáveis ou 

necessários, é indispensável usar todo o equipamento de proteção pessoal indicado 

para o efeito. Para além dos procedimentos que já existiam, a pandemia veio obrigar 

ao uso de proteções adicionais. Por mais incómodas que sejam. Todas essas proteções 

têm de ser usadas: batas, aventais, toucas, luvas, máscaras fazem parte do quotidiano 

de todo o profissional ao serviço de uma resposta social para pessoas idosas.  

Neste PLANO, mais adiante, são detalhadas regras de utilização dos espaços destinadas a 

concretizar os objetivos de distanciamento. 
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4.4. Uso de máscara 

4.4.1. Função da máscara 

O uso de máscaras é recomendado em múltiplas situações da vida profissional como forma de 

proteger o portador contra os mais diversos efeitos nocivos13. No caso da prevenção e proteção 
contra infeção por COVID-19, a máscara deve ter duplo efeito:  

 

 Evitar que a pessoa que usa a máscara emita gotículas portadoras de partículas virais, e 

 Evitar que as gotículas de outras pessoas atinjam a pessoa que usa a máscara.14 
 
Por conseguinte, o primeiro cuidado a ter é o de verificar se a máscara garante essa proteção 

dos dois sentidos. Se apenas protege o portador, a máscara não é adequada.  
 

Esta caraterística de “duplo efeito” faz com que as máscaras faciais de uso médico devam ser 
consideradas como “dispositivos médicos” (DM) e não como meros “equipamentos de proteção 

individual” (EPI)15. Pode parecer uma questão teórica e terminológica, mas não é. Os EPI 
definem-se pela finalidade de proteger o portador e servem para os mais diversos contextos, 

desde a pintura, obras de construção, etc,. Os DM têm finalidade médica e a finalidade é dupla: 
proteger o doente e o portador da máscara. 
 

 
 

4.4.2. Tipos de Máscaras 

Importa conhecer e distinguir claramente os principais tipos de máscaras, porque não é 

indiferente usar um ou outro tipo: 
 

 Respiradores. Conhecidos pela sigla FFP (Filtering Face Piece), são 
destinados aos profissionais de saúde16. Vedam melhor a entrada e 
saída de ar e têm eficácia filtrante superior à das máscaras 
cirúrgicas, uma vez que evitam a passagem de partículas de menor 

dimensão. Alguns modelos incluem uma válvula de exalação que 
aumenta o conforto do utilizador (permite fazer sair o ar quente) 

mas diminui a proteção das pessoas próximas do utilizador, ou 
seja, a máscara filtra apenas num sentido (o INFARMED usa, por essa razão, a 

                                                
13 Sobre a seleção de máscaras em geral, ver o Guia de Seleção de Aparelhos de Proteção Respiratória Filtrantes, 
difundido pela ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho, pela APSEI (Associação Portuguesa de Segurança) 
e pelo IPQ (Instituto Português da Qualidade) em setembro de 2016. 
14 Sobre esta matéria, ver a Orientação da DGS n.º 019/2020, de 3 de abril, sobre Utilização de Equipamentos 
de Proteção Individual por pessoas não profissionais de saúde (clicar para aceder). Ver ainda a Informação n.º 
009/2020, de 13 de abril, sobre Uso de Máscaras na Comunidade (clicar para aceder). 
15 O INFARMED (Instituto Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) é muito claro a este respeito: “As 
máscaras faciais com finalidade médica, geralmente designadas por máscaras cirúrgicas, são dispositivos médicos 
que se destinam a cobrir a boca e o nariz, do profissional de saúde, funcionando como uma barreira destinada a 
minimizar a transmissão direta de agentes infeciosos entre o profissional e o doente. Neste caso a principal 
finalidade do produto é a de proteger a saúde e segurança do doente, independentemente de simultaneamente 
proteger também o profissional”. In Máscaras Cirúrgicas - Dispositivos Médicos (DMs) versus Aparelhos de Proteção 
Respiratória Filtrantes – Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), informação de 30 de março de 2020 (clicar para 
aceder ao texto integral desta informação). 
16 Ver Norma da DGS n.º 007/2020, de 29 de março sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI) (clicar para 
aceder). 
 

http://www1.ipq.pt/PT/Normalizacao/FerramentasPME/Documents/Guia_APR_Web.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0092020-de-13042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0092020-de-13042020-pdf.aspx
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Mascaras+Versus+EPIs/733267cf-46d3-c102-bc19-bb5e1b6048a0
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Mascaras+Versus+EPIs/733267cf-46d3-c102-bc19-bb5e1b6048a0
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
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designação de “semi-máscara”). Por isso, os respiradores com essa válvula não devem 
ser usados em ambiente hospitalar, nem em situação com risco de infeção por coronavírus 

ou qualquer outra situação com risco de presença de agente patológico. Tem, por isso, 
de existir o cuidado de só utilizar respiradores sem essa válvula, para que a proteção 

filtrante exista nos dois sentidos. Os respiradores podem ser descartáveis ou reutilizáveis. 
Alguns modelos permitem a substituição do filtro. Nas respostas sociais para crianças, 
estas máscaras não são necessárias nem de uso obrigatório, mas podem ser usadas como 

substituto das máscaras cirúrgicas, desde que se tenha a certeza de que o respirador tem 
efeito protetor/filtrante nos dois sentidos.   

 

 Máscaras cirúrgicas. Também destinadas aos profissionais de 
saúde, acabaram, no contexto de pandemia, por ser 

recomendadas, ou mesmo tornadas obrigatórias por lei, para 
determinados estabelecimentos ou instituições, como é o caso das 

escolas e respostas sociais para pessoas idosas. São eficazes na 
filtração de gotículas respiratórias. São máscaras descartáveis e, 
em regra, não reutilizáveis. São produzidas por justaposição de 

várias camadas de “tecido não tecido” (non woven woven), com propriedades filtrantes, 
fabricado a partir de um dos materiais plásticos mais comuns, o polipropileno. Também 

podem ser fabricadas noutros materiais (têxteis) com características filtrantes e com 
possibilidade de lavagem e reutilização17. A máscara cirúrgica opera, isto é, filtra, nos 

dois sentidos, ou seja, protege quer o portador quer as pessoas que o rodeiam. Nas 
respostas sociais para pessoas idosas, o uso de máscara cirúrgica é obrigatório para 

todas as situações de proximidade, ainda que eventual, com utentes.  
 

 Máscaras Sociais ou Comunitárias. Destinam-se unicamente a uso não hospitalar. São 
fabricadas a partir de vários materiais têxteis, o que significa que a sua eficácia filtrante 

pode variar muito. Podem ser reutilizadas, com a lavagem adequada. No contexto de 
pandemia a sua utilização é obrigatória ou recomendada, designadamente em espaços 

interiores abertos ao público e em alguns espaços públicos exteriores.  
 

É necessário exigir, procurar e ter especial cuidado na procura de fontes de informação 
fidedigna sobre as características das máscaras, designadamente sobre a conformidade com 
normas, a composição dos materiais, a eficácia filtrante, a duração e a finalidade18.  

 
A maior parte dos respiradores e das máscaras cirúrgicas é fabricada em países asiáticos, as 

normas em vigor são ainda incipientes e o mesmo sucede com a fiabilidade das alegações de 
garantia de conformidade. Ao longo dos vários meses de contingência, a direção da OSZ 

confrontou-se com estas dificuldades. A necessidade de assegurar o aprovisionamento de 
máscaras para todas as localidades teve de ser feita sob uma enorme pressão económica 

(preços altos) e com o cuidado de selecionar fornecedores e produtos de forma a evitar a 
aquisição de máscaras sem garantias mínimas de qualidade. 

                                                
17 Recomenda-se cautela elevada na reutilização, ou seja, verificar as especificações técnicas da máscara e a 
certificação da possibilidade de lavagem (modo de lavagem, número de lavagens). 
18 De entre as principais normas relevantes nesta matéria, destacam-se: o Regulamento (UE) 2017/745 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos, o  
Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 2016 relativo aos 
equipamentos de proteção individual, transposto para o direito interno português pelo Decreto-Lei n.º 118/2019, 
de 21 de agosto e a Diretiva 92/42/CEE, de 14 de junho de 1943, sobre dispositivos médicos diversas normas 
europeias sobre métodos de medição da capacidade de retenção de partículas (EN 14683:2019 (Anexo B), EN 
13274-7:2019, a que se soma a norma americana ASTM e a especificação portuguesa MI 142, do CITEVE, 
Portugal), sobre a medição da permeabilidade do ar (EN ISO 9237:1995 e EN 14683:2019 (Anexo C)) e ainda 
sobre a medição da massa por unidade de superfície (EN 12127). Para os respiradores, as principais normas são a 
EN 149:2001 (europeia), que define as características das classes FFP1, FFP2 e FFP3 e a NIOSH (norte-americana), 
que define as classes N, R e P. Para uma síntese dos tipos de máscaras, principais características e normas 
aplicáveis, ver a informação Máscaras destinadas à utilização no âmbito da COVID-19 - Especificações Técnicas, 
DGS/INFARMED/ASAE/IPQ (Instituto Português da Qualidade) a 14 de abril de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=EN
https://dre.pt/application/conteudo/124097548
https://dre.pt/application/conteudo/124097548
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0042-20080321&from=CS
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/M%C3%A1scaras+destinadas+%C3%A0+utiliza%C3%A7%C3%A3o+no+%C3%A2mbito+da+COVID-19/a7b79801-f025-7062-8842-ca398f605d04
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Para a seleção e aquisição de máscaras cirúrgicas, deve exigir-se a ficha técnica do produto e 

verificar se as especificações técnicas correspondem às exigidas na norma NP EN 
14683:2019+AC:2020. A conformidade com esta norma significa que uma amostra das 

máscaras em causa foi submetida a vários ensaios e atingiu, pelo menos, os resultados que 
constam do quadro seguinte. É também necessário verificar se a ficha técnica menciona o 
laboratório que efetuou os testes e se esse laboratório é certificado, reconhecível ou 

minimamente credível. Recorde-se que a marcação CE e o fornecimento das informações e fichas 
técnicas são obrigatórias para os fabricantes e importadores19. 

 
A seleção e aquisição deve ser determinada por três fatores principais:  

 

 A conformidade com a lei (nos casos em que existe norma jurídica que estabelece o uso 
obrigatório de um determinado tipo de máscara); 

 A eficácia filtrante, normalmente expressa em capacidade de retenção de partículas 
(caraterística essencial para a prevenção da infeção); 

 A respirabilidade, ou permeabilidade ao ar (conforto do utilizador). 
 
Não existem normativos sobre a duração das máscaras, pelo que as referências a esta matéria 

são meramente indicativas. Como se explica mais adiante neste PLANO, a durabilidade das 
máscaras depende das condições da sua utilização e não do tempo. As características de 

eficácia filtrante e de respirabilidade referidas nas normas técnicas aplicáveis às máscaras 
cirúrgicas são as que constam do quadro seguinte: 
 

 
 

 

CARATERÍSTICAS DAS MÁSCARAS CIRÚRGICAS 

Ensaio Tipo I(1) Tipo II Tipo IIR 

Eficiência de filtração bacteriana (EFB) (2) ≥ 95 % ≥ 98 % ≥ 98 % 

Pressão diferencial (2) < 40 Pa/cm2 < 40 Pa/cm2 < 60 Pa/cm2 

Pressão de resistência ao salpico (2) [não requerido] ≥ 16,0 kPa ≥ 16,0 kPa 

Limpeza microbiana (2) ≤ 30 ufc/g ≤ 30 ufc/g ≤ 30 ufc/g 

Capacidade  
de Retenção  
de Partículas (3) 

≥ 3 µm ≥ 95 % ≥ 98 % ≥ 98 % 

entre 0,5 e 0,7 µm ≥ 35 % ≥ 90 % ≥ 90 % 

Permeabilidade ao ar (4) 8 l/min 8 l/min 8 l/min 

(1) As máscaras de uso clínico do Tipo I deverão ser usadas apenas por doentes e outras pessoas com o intuito de 
reduzir o risco de propagação de infeções, particularmente nas situações epidémicas ou pandémicas. As máscaras 
do Tipo I não se destinam à utilização por profissionais de saúde na sala cirúrgica ou noutros ambientes clínicos com 
semelhantes requisitos. 

(2) Norma NP EN 14683:2019+AC:2020 

(3) Norma MI 142 rev.00-CITEVE.  

(4) Norma EN ISO 9237:1995 

 

Estas são as caraterísticas a verificar nas fichas técnicas que devem acompanhar as máscaras. 
 

 
 

 

                                                
19 Ver Decreto-Lei n.º 23/2011, de 11 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril. 

https://dre.pt/application/conteudo/279775
https://dre.pt/application/conteudo/131393156
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4.4.3. Uso adequado das máscaras 

O uso de máscara não dispensa o cumprimento das outras medidas de prevenção e proteção. 
 

A eficácia protetora da máscara só pode ser esperada se a máscara for corretamente usada. 
 

Devem ser difundidas e cumpridas as indicações relativas ao uso correto das máscaras, desde a 
higienização prévia das mãos antes de manipular a máscara até à forma de a colocar, retirar 

ou descartar. As indicações mais importantes são as seguintes: 

 Antes de tocar na máscara nova, higienizar as mãos lavando-as com água e sabão ou 

esfregando-as com álcool gel; 

 Pegar na máscara pelos elásticos, nunca pelo tecido; 

 Verificar o lado interno (para encostar ao rosto). O lado exterior deve ficar com as 

pregas viradas para baixo; 

 Aplicar a máscara, puxando pelos elásticos e colocando-os atrás das orelhas, de modo a 

tapar o rosto (nariz, boca e queixo) na máxima extensão possível; 

 Ajustar a banda flexível sobre a cana do nariz, de modo a que a máscara fique 

encostada sem abertura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante toda a utilização, evite tocar na máscara. Se for mesmo necessário, higienizar 

primeiro as mãos e pegar apenas pelos elásticos; 

 Evitar que as crianças toquem na máscara. Se isso suceder, lavar de imediato as mãos da 

criança; 

 Não retirar a máscara para falar, tossir ou espirrar; 

 Durante a pausa para refeição, higienizar as mãos, retirar a máscara e deixá-la num 

local não contaminado, pendurada ou sobre uma superfície desinfetada, com o lado 

exterior virado para cima. Antes de retomar o trabalho, voltar a higienizar as mãos e 

repetir o procedimento de colocação da máscara; 

 Para além das pausas curtas e indispensáveis, a máscara não deve voltar a ser usada. A 

máscara cirúrgica não é reutilizável nem mesmo após lavagem; 

 Retirar a máscara pegando pelos elásticos e descartá-la de imediato num caixote de 

lixo. Higienizar as mãos logo a seguir. 

 
Recomenda-se o visionamento dos filmes acessíveis com as hiperligações seguintes: 

 
Filme 1 - Máscaras     Filme 2 - Máscaras     Filme 3 – Lavagem das Mãos    Filme 4 - Máscaras   
              

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AJAWWArzpZw
https://www.youtube.com/watch?v=bnZ9vRr7_vI
https://www.youtube.com/watch?v=_TzLRKoCHxQ
https://www.youtube.com/watch?v=wDWDUdEwF8M
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4.4.4. Situações de uso obrigatório de máscara 

No contexto de pandemia, foi estabelecida20 a obrigatoriedade de uso de máscara ou viseira 
para diversas situações:  

 

 Espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços; 

 Edifícios públicos ou de uso público onde se prestem serviços ou ocorram atos que 
envolvam público; 

 Estabelecimentos de educação, de ensino e creches; 

 Salas de espetáculos, cinemas ou similares; 

 Veículos de transporte coletivo de passageiros. 
 

A obrigação pode ser dispensada quando o uso for “impraticável” (exceção que não pode ser 
invocada nos transportes públicos), ou quando existir atestado ou declaração médica nesse 

sentido (exceção válida para todas as situações).  
 
A obrigação de uso de máscara ou viseira nos termos da referida norma legal apenas é 

aplicável às pessoas com idade superior a 10 anos. Nos estabelecimentos de ensino, o uso da 
máscara só é obrigatório a partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade. 

 
Para bem compreender esta norma legal, é necessário notar que a lei não especifica o tipo de 

máscara e permite optar entre máscara e viseira. No entanto, a obrigatoriedade de uso de um 
determinado tipo de máscara pode resultar de norma ou orientação da DGS. 

 
Para as respostas sociais de ERPI, a DGS recomenda que “que todos os profissionais que 
contactam com utentes/residentes usem máscara cirúrgica e sigam as indicações da Norma 

007/202021 e Orientação 019/202022”. Trata-se de uma mera orientação, à qual não foi 
dada força legal direta, o que significa que cabe à OSZ determinar, no âmbito do seu poder de 

direção enquanto entidade empregadora, o tipo de máscara a utilizar, tendo em conta 
naturalmente as regras legais (máscara ou viseira, sem especificar) e as recomendações da DGS 

(máscara cirúrgica, sem especificar). 
 

A regra a observar em todas as respostas sociais para pessoas idosas da OSZ é a que consta 
do quadro da página seguinte. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                
20 Pelo artigo 13.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a redação resultante do Decreto-Lei n.º 
39-A/2020, de 16 de julho. 
21 Ver Norma da DGS n.º 007/2020, de 29 de março sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI) (clicar para 
aceder). 
22 Ver Orientação da DGS n.º 019/2020, de 3 de abril, sobre Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
por pessoas não profissionais de saúde (clicar para aceder). 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/139876391/202008251159/73860054/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/139876391/202008251159/73860054/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
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REGRAS DE USO DE MÁSCARAS 

NAS RESPOSTAS SOCIAIS DA OSZ PARA PESSOAS IDOSAS 
 

Quem está obrigado a usar máscara:  

 Todos os colaboradores, prestadores de serviços, estagiários ou 
voluntários sejam quais forem as funções que desempenhem; 

 Todos os visitantes, incluindo os familiares de 

utentes terão que usar máscara para 

poderem entrar nas instalações; 

 Todas as pessoas que habitem ou frequentem 
o edifício em que funciona a resposta social, incluindo membros, 

associados ou convidados da OSZ; 

 Os utentes não terão que usar máscara, mas poderão fazê-lo por 

vontade própria, se não houver inconveniente para a sua saúde e 
bem-estar. 

 
Tipo de máscara: 

 Deve ser usada máscara cirúrgica, de Tipo I, II ou IIIR, não 

reutilizável conforme com as normas legais e técnicas aplicáveis; 

 O uso de máscaras têxteis reutilizáveis apenas poderá ser admitido 

para colaboradores sem tarefas que envolvam contacto com 
utentes, desde que se trate de máscaras com caraterísticas de 

retenção de partículas e de respirabilidade similares às das 
máscaras cirúrgicas23; 

 Os familiares de utentes, bem como quaisquer outros visitantes, 

podem usar máscaras comunitárias, exceto quando tenham de 
circular em qualquer área onde estejam ou possam vir a estar 

utentes. 

 
Quem fornece as máscaras: 

 As máscaras a usar pelos colaboradores da OSZ serão fornecidas 

pela instituição; 

 Os visitantes deverão trazer as suas próprias máscaras. 

 
Uso e dispensa de uso: 

 O uso da máscara deve ser PERMANENTE no interior das 

instalações, apenas com as interrupções necessárias (por exemplo, 
para a tomada de refeições); 

 O uso pode ser dispensado sempre que for impraticável, quando 

houver razão de saúde comprovada por médico e, em qualquer dos 

casos, se forem tomadas medidas preventivas de compensação. 
 

                                                
23 Neste caso, as autoridades aceitam a utilização destas máscaras como alternativa às máscaras cirúrgicas do Tipo 
I. Ver a informação Máscaras destinadas à utilização no âmbito da COVID-19 - Especificações Técnicas, 
DGS/INFARMED/ASAE/IPQ (Instituto Português da Qualidade) a 14 de abril de 2020. 

https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/M%C3%A1scaras+destinadas+%C3%A0+utiliza%C3%A7%C3%A3o+no+%C3%A2mbito+da+COVID-19/a7b79801-f025-7062-8842-ca398f605d04
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4.4.5. Duração da máscara cirúrgica 

Qual a duração das máscaras cirúrgicas?  

Deve usar-se uma ou duas por dia? 

Quando é que devem ser substituídas?  

#1 Existem respostas simples, mas não são adequadas 

“Uma máscara por dia” ou “duas máscaras por dia” são respostas simples. Mas nem são 

completas nem adequadas, porque podem induzir em erro. As exigências de proteção não se 

compadecem com respostas assim simplistas. É necessário ter em conta todos os fatores e 

circunstâncias que ocorrem durante o uso da máscara. 

As máscaras cirúrgicas não são, em regra, reutilizáveis, são descartáveis. Por isso, usar uma ou 

duas faz uma grande diferença em termos económicos. Estando em causa objetivos prioritários 

de proteção dos utentes e dos profissionais, as considerações económicas (o custo das máscaras) 

passam para segundo plano, mas isso não significa que se devam gastar máscaras de forma 

irresponsável. Usar duas ou mais máscaras por dia aumenta inevitavelmente os custos para 

a instituição mas não aumenta, só por si, a segurança e a proteção dos profissionais e dos 

utentes.  

A resposta à questão deve ser dada tendo em conta a informação científica e técnica disponível, 

com destaque para os estudos realizados em hospitais, universidades e centros de investigação. 

A pesquisa dessa informação deve ser feita com seriedade e rigor para que se possam tomar as 

decisões e transmitir aos profissionais as instruções de uso mais adequadas. Para elaborar este 

documento, a OSZ recolheu e analisou dezenas de estudos científicos24 e as orientações de OMS 

sobre a duração da eficácia protetora das máscaras cirúrgicas. 

#2 A máscara cirúrgica pode manter a eficácia filtrante durante 6 horas de uso contínuo, se 

não ocorrerem circunstâncias especiais 

A maior parte das indicações de tempo de eficácia das máscaras cirúrgicas baseia-se em 

experiências de uso em ambiente hospitalar ou em simulações laboratoriais com elevada 

carga bacteriana/viral. Essas experiências permitiram concluir que a eficácia de filtração tende 

a começar a reduzir a partir de 4 ou 6 horas de uso contínuo. A maior parte das intervenções 

cirúrgicas tem duração inferior a essa. De acordo com numerosos estudos científicos, se não 

ocorrerem circunstâncias especiais, a máscara cirúrgica mantém a eficácia filtrante durante 4 a 6 

horas de uso contínuo. Na prática (e tendo em conta as pausas de uso), a máscara cirúrgica 

mantém a eficácia durante um turno completo. Isso equivale a “uma máscara por dia” 

(presumindo que o profissional não desempenha mais do que um turno por dia). 

 

                                                
24 Entre muitos outros, pode consultar-se a orientação da OMS (Organização Mundial da Saúde) Rational use of 
personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages , de 
6 de abril de 2020 (clicar para aceder). Outros estudos: Radonovich et alia, Respirator tolerance in health care 
workers,  JAMA 2009;301:36-8; 3. Rebmann T, et alia, Physiologic and other effects and compliance with long-term 
respirator use among medical intensive care unit nurses, Am J Infect Control 2013;41:1218-23; BARBOSA, M.H. e  
GRAZIANO, K.U., Influence of wearing time on efficacy of disposable surgical masks as microbial barrier, Brazilian 
Journal of Microbiology [on line]. 2006, vol.37, n.3, pp.216-217. ISSN 1678-4405, (clicar para aceder). 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1274340/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1274340/retrieve
https://www.scielo.br/pdf/bjm/v37n3/v37n3a03.pdf
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#3 Essa duração é reconhecida para uso em ambiente hospitalar, mais exigente que o uso 

em respostas sociais  

As indicações de uso contínuo até 4 a 6 horas foram dadas para uso em contexto hospitalar, no 

qual existe, por definição, maior risco de infeção.  

Em residências, ERPIs ou em respostas sociais para a infância, o risco de infeção é menor que nos 

hospitais e os profissionais das respostas sociais têm, em regra, menos horas de trabalho 

contínuo, pelo que a eficácia filtrante das máscaras tende a manter-se durante mais tempo.  

Pode, por conseguinte, afirmar-se com segurança que as máscaras cirúrgicas podem manter a 

eficácia filtrante durante uma jornada de trabalho, desde que o uso (no rosto) não ultrapasse 

4 a 6 horas e desde que não ocorra nenhuma das circunstâncias especiais que justificam a 

substituição da máscara. 

Os estudos e experiências com máscaras evidenciaram que a duração da eficácia filtrante da 

máscara não depende do tempo mas das circunstâncias e do modo como é usada. 

#4 Quais são as circunstâncias que justificam a substituição da máscara cirúrgica?  

A máscara cirúrgica deve ser substituída sempre que ocorra uma das seguintes situações: 

 Se a máscara for utilizada junto a uma pessoa infetada com COVID-19; 

 Se a máscara ficar húmida, suja ou coberta de pó; 

 Se se tornar difícil respirar através da máscara; 

 Se a máscara for salpicada com algum produto químico, sangue ou outro fluido corporal; 

 Se a máscara for danificada; 

 Se a máscara tiver sido retirada durante uma pausa e não tiver sido mantida de forma 

segura durante essa pausa; 

 Se a máscara tiver sido utilizada (colocada no rosto) durante mais de 4 horas sem 

qualquer pausa; 

 Se o utilizador não cumprir as regras essenciais do uso da máscara (não tocar com as 

mãos na parte frontal da máscara). 

Estas indicações reforçam a obrigação de lidar com a máscara cirúrgica de acordo com as 

instruções recebidas. Se falhar o cumprimento destas regras, a eficácia filtrante da máscara 

poderá ficar comprometida. 

#5 Nunca é demais lembrar os procedimentos de uso correto da máscara  

 Ver Subcapítulo anterior neste PLANO; 

#6 Ventilação e renovação do ar interior  

A renovação mais frequente do ar interior das salas reduz a quantidade de partículas em 

suspensão no ar e contribui para prolongar a eficácia filtrante das máscaras. Devem ser 

observadas as recomendações de ventilação natural ou mecânica (ar condicionado com 

renovação do ar), várias vezes por dia.   
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CONCLUSÃO 

Nas respostas sociais para a infância (creche, educação pré-escolar e CATL) e para pessoas 

idosas (ERPI, SAD e CD), nos casos em que a máscara cirúrgica é de uso obrigatório, os(as) 

colaboradores(as) devem cumprir as seguintes instruções: 

1. Em regra, só deve ser utilizada uma máscara cirúrgica por cada jornada de trabalho; 

2. Devem ser observadas as regras de uso da máscara (ver acima #5); 

3. A máscara deve ser substituída sempre que ocorrer uma das situações referidas 

acima (#4); 

4. A máscara deve ser retirada nas pausas do trabalho e recolocada na retoma do 

trabalho. 

5. O uso correto da máscara deve ser combinado com as demais medidas de proteção, 

com destaque para a higienização frequente das mãos, o distanciamento interpessoal 

e a renovação frequente do ar interior. 

Estas instruções são de cumprimento obrigatório.  

 

4.5. Modo de descartar as máscaras 

As máscaras cirúrgicas de uso único e também as máscaras reutilizáveis em fim-de-vida (isto é, 

que já atingiram o limite de número de lavagens) devem ser depositadas pelo próprio utilizador 
num recipiente de resíduos com tampa. 

 
Apesar de serem fabricadas em polipropileno (um dos materiais plásticos mais comuns), as 

máscaras NÃO devem ser colocadas no ecoponto amarelo, porque o seu destino final nunca será 
a reciclagem. O contentor adequado depende do contexto em que a máscara foi usada: 

 

 Se a máscara foi usada fora de qualquer contexto de infeção confirmada, deve ser 
colocada no contentor do lixo comum; 

 

 Se foi usada numa área com utentes infetados, ou se está contaminada com sangue ou 
matéria orgânica, deve ser colocada no contentor específico para resíduos de tipo 
hospitalar do “grupo III”, em conformidade com o Plano de Gestão de Resíduos 

Hospitalares da Obra de Santa Zita. 
 
 

4.6. Outros meios de proteção pessoal 

4.6.1. Viseiras 

Embora a legislação permita genericamente a opção entre máscara e viseira, a opção não se 

aplica nas respostas sociais para pessoas idosas. Apesar de também proteger os olhos, a viseira 
tem eficácia protetora menor que a máscara. As gotículas emitidas pelo portador (ao falar, 
tossir ou espirrar) não são retidas (podem descer na vertical e atingir as crianças ou o espaço 

por elas ocupado). Por isso, o seu uso deve ser evitado. Se for necessário proteger os olhos, 
podem usar-se óculos de proteção. 

 
Há situações em que se pode justificar o uso de viseira. Por exemplo, se ocorrer um dos casos 

médicos de dispensa de uso de máscara ou ainda numa operação de limpeza/desinfeção da 
sala de isolamento (em que é necessária proteção contra salpicos). 
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4.6.2. Luvas 

Na fase mais crítica da pandemia em Portugal, a procura de luvas de proteção aumentou 
significativamente. Tal como sucedeu com as máscaras, muitas pessoas simplesmente usavam 

luvas nas compras e depois deitavam as luvas no chão. Trata-se, obviamente, de um 
comportamento antissocial, a evitar e combater. 

 
As luvas usadas em cuidados de saúde são fabricadas em materiais como o vinilo, o latex ou o 

nitrilo, e são normalmente esterilizadas e não reutilizáveis. A sua finalidade é evitar a 
transmissão infeciosa entre doentes ou entre doentes e profissionais de saúde. O mesmo é válido 
para as respostas sociais, entre utentes ou entre utentes e cuidadores. A proteção oferecida 

pelas luvas não é absoluta, porque depende do estado das luvas (impermeabilidade, ausência 
de fissuras ou micro-orifícios, etc. 

 
O uso de luvas pode ter utilidade na prevenção da COVID-19 mas também pode agravar o 

risco se não forem usadas as luvas adequadas, se a utilização for incorreta ou se o uso for 
encarado como um substituto da lavagem/desinfeção das mãos. A utilização incorreta implica, 

por si só, um risco de transmissão da infeção. De entre os exemplos mais frequentes de utilização 
incorreta, podem referir-se o uso prolongado, o contacto com vários utentes, tocar na superfície 
exterior ao tirar as luvas, deixar as luvas usadas sobre uma mesa. 

 
A utilização correta consiste no cumprimento das indicações seguintes: 

 Lavar/desinfetar as mãos antes de calçar e depois de descalçar as luvas; 

 Trocar de luvas entre uma criança e outra; 

 Trocar de luvas sempre que tiver existido contacto com uma superfície contaminada, 
potencialmente contaminada ou simplesmente suja; 

 Evitar o contacto com materiais ou produtos abrasivos que possam enfraquecer ou 
danificar as luvas; 

 Nas tarefas a executar com as luvas, começar, dos contactos menos sujos para os 
contactos mais sujos; 

 Descalçar as luvas de modo a evitar o contacto direto dos dedos com a superfície 
exterior contaminada. A ilustração seguinte mostra esse procedimento. 

 
Nas respostas sociais para pessoas idosas, o uso das luvas é recomendado e obrigatório em 

quatro grupos de situações: 
 

Situações ou tarefas em que uso de luvas já era recomendado ou obrigatório, antes da 
pandemia – por exemplo, nos procedimentos de higiene de utentes, em todos os procedimentos 

de limpezas em que é indispensável proteger as mãos, etc.; 
Nos casos em que o portador tem uma ferida ou um problema de pele (psoríase, eczema, etc.), e 

em que o uso das luvas sirva para evitar o agravamento desse problema e também para evitar 
o contacto com outras pessoas; 
Nos casos em que o portador tenha que desempenhar alguma intervenção num quarto ou zona 

de isolamento (em que é obrigatória a proteção integral)25 ou no quarto de utente em 
quarentena apos saída das instalações da ERPI; 

Noutros casos em que a direção técnica determine o uso de luvas. 
 

 
 

                                                
25 Sobre o uso de luvas, ver: Cláudia Conceição; Dinora Lopes; Jorge Ramos; José Manuel Cristóvão; Maria Luísa 
Vieira; Marta Pingarilho; Pedro Ferreira; Ricardo Parreira (IHMT/NOVA), COVID-19 e as luvas: deve-se usar?, 25 
de março de 2020 (clicar para aceder). 

https://www.ihmt.unl.pt/covid-e-as-luvas-deve-se-usar/
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4.6.3. Toucas 

O uso de touca é obrigatório em cozinhas, copas e refeitórios26. No contexto de pandemia, em 

que a infeção indireta pode ocorrer através de partículas virais depositadas no cabelo durante 
a viagem para a instituição (especialmente nos casos em que essa viagem é feita em transportes 

públicos), todas as colaboradores em contacto (frequente ou eventual) com as crianças devem 
igualmente usar touca durante todo o tempo de permanência no interior das instalações. 

Para o efeito, as toucas serão fornecidas pela instituição.  
 
Pela razão acima referida, é também aconselhado o uso de touca no exterior. Neste caso, deve 

trocar-se de touca sempre que se entra nas instalações. 
 

 
 

4.6.4. Espaços e transportes públicos 

As pessoas que trabalham em respostas sociais para pessoas idosas, e especialmente as que 

passam mais tempo com utentes, têm a especial responsabilidade de não descurar as medidas 

de proteção, mesmo quando não estão no exercício da sua profissão. Para além de todas as 

medidas, devem também reduzir o risco da sua própria exposição. Isto significa que, mesmo que 

tenham deixado de estar em vigor as normas excecionais e temporárias de confinamento ou de 

restrição de abertura/acesso/funcionamento de determinados espaços e estabelecimentos 

públicos, estes profissionais devem evitar locais e eventos de risco e, se possível, reduzir a 

exposição mesmo que não estejam em causa locais de risco. 

É claro que esta recomendação não tem caráter obrigatório nem pode pôr em causa a 

liberdade das pessoas. Cabe a cada pessoa usar de toda a sensatez preventiva possível e gerir 

a sua liberdade fora da esfera do poder de direção da sua entidade patronal. 

A circulação em edifícios com afluência significativa de público e o uso de transportes públicos, 

especialmente em “horas de ponta” é uma realidade inevitável a que importa responder com os 

cuidados de proteção individual. No caso da utilização dos transportes públicos, a OSZ 

recomenda, o cuidado da desinfeção das mãos.  

Apesar de todas as medidas de proteção no exterior das respostas sociais, é necessário partir 

do princípio de que quem vem do exterior esteve exposto e que, por isso, existe a possibilidade 

de estar contaminado. É por isso que faz sentido sair o menos possível das instalações, para 

reduzir a exposição e o risco de infeção. 

 

 

 

 

                                                
26 Esta exigência é anterior a pandemia COVID-19. Decorre das regras básicas de higiene alimentar e nas normas 
de HACCP.  
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5. AUTOVIGILÂNCIA ATIVA 

5.1. Registo pessoal  

Deve manter-se o procedimento de VIGILÂNCIA ATIVA estabelecido no Plano de Contingência 
anterior. Todos os colaboradores devem fazer o registo diário da temperatura e dos sintomas 

indicados no formulário anexo. Para o efeito, serão distribuídas cópias do mesmo a todos os 
colaboradores. 

 
As responsáveis locais devem verificar se todos os colaboradores estão a cumprir este 

procedimento, lembrando a todos que: 
 

 É obrigatório, 

 O incumprimento é passível de ser considerado infração disciplinar, 

 Todos têm o DEVER de reportar toda e qualquer situação de suspeita. 
 

Os formulários preenchidos são estritamente pessoais e não têm que ser entregues ou dados a 
conhecer à direção local. O dever de reportar refere-se apenas a situações de potencial 

suspeita. 
 

5.2. Procedimento em caso de dúvida ou suspeita 

Contactos de risco:  

 

 Viagem aérea, escala ou passagem por aeroporto;  

 Pessoa supeita ou contaminada;  

 Hospital ou unidade de saúde 
 
Se o colaborador teve algum destes contactos ou proximidade com alguma destas pessoas, 

deve assinalar SIM na tabela anexa e REPORTAR DE IMEDIATO essa situação à direção. 
 
Sintomas: 

 

 Febre acima dos 38 ºC, 

 Tosse (“tosse seca”) persistente, 

 Dor de garganta, 

 Sensação de cansaço (astenia, dores musculares), 

 Perda do olfato, 

 Perda do paladar. 

 
Se algum destes sintomas for persistente, deve assinalá-lo na tabela anexa e REPORTAR DE 

IMEDIATO essa situação à direção. 
 

Se ocorrerem as duas situações – CONTACTO e SINTOMAS – deve: REPORTAR DE IMEDIATO 
essa situação à direção e contactar a linha SNS 24. 
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6. TAPETE SANITÁRIO 

6.1. Em que consiste 

Em todas as entradas a partir do exterior deverão ser colocados tapetes impregnados com 
solução desinfetante adequada. O tapete sanitário destina-se a desinfetar as solas dos sapatos.  

 
Para pessoas que tenham de entrar em cadeira de rodas: se existir cadeira de rodas na 

instituição, o visitante deverá ser assistido para mudar de cadeira e a cadeira em que vier 
deverá ficar na zona de entrada; se não existir cadeira de rodas disponível, a cadeira de rodas 

do visitante deverá ser desinfetada com pano ou papel descartável e produto adequado.  
 

6.2. Produto desinfetante 

Para impregnar o tapete sanitário, recomenda-se uma mistura com 1 parte de lixívia e 9 partes 

de água. 
 
Para desinfeção de cadeiras de rodas, poderá usar-se lixívia diluída (5% a 10%) nas 

superfícies que não sejam afetadas pela lixívia, ou álcool gel, com o necessário cuidado. 

 

6.3. Quem deve passar pelo tapete 

Devem passar pelo tapete todas as pessoas que venham do exterior e que entrem nas 
instalações, incluindo as pessoas ligadas à instituição, todos os colaboradores e todos os 
visitantes. 

 
 

7. VISITAS E VISITANTES 

7.1. Conceito de visitante 

A entrada no edifício de uma pessoa vinda do exterior representa um risco de infeção, ainda 
que impercetível. Por isso, são necessárias regras e cautelas especiais com visitantes.  

 
Para efeitos deste PLANO, e especialmente para a aplicação das regras estabelecidas neste 

capítulo, são consideradas visitantes as pessoas que se encontram numa das situações seguintes: 
 

 Todas as pessoas que tenham que entrar nas instalações da resposta social e que não 
façam parte da instituição nem sejam colaboradores que prestem diariamente trabalho 
ou serviço nas instalações. Por “entrar nas instalações” entende-se passar para além do 
átrio e do tapete sanitário. Os pátios ou parques são considerados parte das instalações 

e por isso o acesso é igualmente restrito; 
 

 Todas as pessoas que façam parte ou que sejam colaboradores da instituição na mesma 
localidade e edifício, no dia em que regressam de férias ou de qualquer outra ausência 
superior a dois dias não prevista no mapa de horário de trabalho; 

 

 Todas as pessoas que façam parte ou que sejam colaboradores da instituição noutra 
localidade ou noutro edifício, incluindo membros ou colaboradores da direção. 
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A maior parte dos visitantes serão familiares e amigos de utentes, fornecedores que venham 
entregar mercadorias, prestadores de serviços que venham efetuar reparações ou instalações, 

bem como funcionários, agentes ou representantes de autoridade com competência para auditar, 
vistoriar ou inspecionar as instalações. 

 

7.2. Regras e procedimentos gerais sobre visitas 

Enquanto o coronavírus estiver “em circulação” em Portugal, a primeira das regras consiste em 
reduzir ao mínimo indispensável o número de pessoas que entram no edifício. Para além das 

pessoas que nele trabalham e para além dos utentes, só devem entrar nas instalações as 
pessoas cuja entrada seja indispensável em razão das suas funções. Cabe à direção local 
avaliar e decidir quanto ao caráter indispensável da visita. 

 
As visitas só podem ocorrer mediante o cumprimento dos seguintes procedimentos: 

 
 

Antes da visita: 
 

 As visitas necessitam de ser requeridas ou autorizadas pela direção local, ou pela 
direção nacional, com exceção das visitas de autoridades com competência específica 

para efetuar a visita independentemente de autorização. Fora das exceções legalmente 
previstas, nenhuma visita pode ocorrer sem que a direção local tenha conhecimento prévio; 

 As visitas deverão ter sempre marcação prévia, exceto em situações de urgência, 
emergência ou imprevisibilidade que sejam obstáculo à marcação prévia de dia e hora; 

 A identidade e os contactos (endereço, telefone e email) profissionais ou pessoais dos 
visitantes devem ser conhecidos e registados previamente ou, se tal não for possível no 
dia da visita e antes da entrada. Estes dados serão processados exclusivamente para a 

finalidade de identificação de eventuais cadeias de transmissão, caso ocorra alguma 
situação de suspeita ou infeção após a visita. A identificação de contactos/cadeias visa 

proteger quer o visitante, quer os visitados, ao permitir que as pessoas identificadas 
sejam contactadas pelas autoridades de saúde. A falta de identificação impede a 

realização da visita; 

 Logo que se proceda ao agendamento de uma visita, deverá ser planeado o itinerário a 
cumprir pelo visitante, prevendo-se as medidas que forem necessárias para evitar a 
entrada ou permanência em sala ou dependência onde se encontre alguma criança; 

 
No dia e hora da visita: 

 

 Logo à entrada, o visitante deverá submeter-se a um breve inquérito muito semelhante 
ao previsto no anterior Plano de Contingência, mas com algumas diferenças (lista das 

situações de risco, lista de sintomas, medidas de proteção), pelo que importa revê-lo com 
especial atenção. Os resultados do inquérito podem ser decisivos para cancelar a 

visita, nas situações assinaladas no diagrama apresentado no ponto seguinte; 

 Feito o inquérito, serão transmitidas as informações e recomendações preventivas 
essenciais ao visitante, relativas ao itinerário a efetuar e à necessidade de evitar tocar 
em maçanetas, corrimãos, portas ou quaisquer outras superfícies, e às medidas de 

proteção obrigatórias; 

 Antes de se iniciar a visita, deverá ser verificado o cumprimento das seguintes medidas: 
o Uso correto de máscara cirúrgica, 

o Medição da temperatura, 
o Passagem pelo tapete sanitário (ou proteção envolvente do calçado), 
o Desinfeção das mãos e eventualmente de outros objetos trazidos pelo 

visitante, 
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o No caso de a visita incluir a passagem por sala ou dependência habitualmente 
frequentada por crianças, o visitante deverá usar bata de proteção exterior; 

 
Durante a visita: 

 

 O visitante não deverá entrar ou permanecer na área residencial dos utentes 
(excetuando, obviamente, as situações em que o visitante é médico ou outro profissional 
de saúde chamado para assistir determinado utente); 

 O visitante será PERMANENTEMENTE acompanhado por responsável ou colaborador 
da instituição, em todo o itinerário. Cabe a essa pessoa, se tal for necessário, voltar a 
informar e recomendar ao visitante as medidas de precaução e segurança, guiar o 

visitante para que o itinerário previsto seja cumprido, bem como memorizar ou tomar 
nota das alterações a esse itinerário; 

 Sempre que tal se justifique, os locais utilizados pelo visitante deverão ser marcados (fita, 
post-it, etc.) até que se proceda à desinfeção/limpeza logo após a visita; 

 
Após a visita:  

 

 Deve proceder-se à recolha da bata de proteção descartável e à sua colocação em 
contentor de “lixo comum” fora da área residencial dos utentes; 

 Deve proceder-se, de imediato, à limpeza e desinfeção dos locais onde o visitante se 
deteve, bem como os objetos, materiais ou equipamentos em que tocou. 

 
 

 

7.3. Visitas de familiares de utentes 

Nas primeiras semanas após a declaração da pandemia, a OSZ antecipou-se às autoridades de 

saúde, suspendendo as visitas a utentes27. Posteriormente, a DGS abriu a possibilidade de 

levantamento da suspensão das visitas a partir do dia 18 de maio, recomendando um conjunto 

de procedimentos para a realização das visitas28. A OSZ manteve a suspensão das visitas 

praticamente até meados de junho, altura em que foi definido um novo procedimento, baseado 

nas recomendações da DGS. 

 

As regras e procedimentos para visitas de familiares de utentes estão enunciadas nas páginas 

seguintes. 

 

 

 

 

                                                
27 O No dia 7 de março, a Srª Ministra da Saúde recomendou publicamente a restrição de visitas em unidades 
hospitalares e lares na região norte do país. Nessa mesma data, a OSZ suspendeu todas as visitas a todas as 
instalações com pessoas idosas, e suspendeu também as saídas de quaisquer utentes não justificadas por razões de 
saúde. O Centro Distrital da Segurança Social do Porto anunciou a suspensão das visitas a ERPIs e lares residenciais 
no dia 8 de março de 2020. A nível nacional, a suspensão das visitas a “Instituições nas quais residam pessoas 
idosas” ocorreu no dia 14 de março, por despacho da Sra. Diretora Geral da Saúde. 
28 Ver Informação nº 011/2020 de 11/05/2020 atualizada a 18/05/2020 sobre Visitas a Estruturas Residenciais 
para Idosos (ERPI) (clicar para aceder). 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0112020-de-11052020.aspx
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Condições Gerais de Visitas de Familiares de Utentes da ERPI 

 As visitas a Utentes continuam a ser sujeitas a restrições e condições de tempo, espaço e 

de procedimento e só serão autorizadas caso a caso, se essas restrições e condições 

foram expressamente aceites pelos visitantes; 

 O processo de levantamento das restrições será gradual e definido pela OSZ em função 

da evolução da pandemia e da situação sanitária em cada ERPI; 

 Em qualquer momento, a direção da OSZ poderá suspender de novo as visitas caso 

ocorra suspeita ou confirmação de infeção por COVID-19 nos últimos 14 dias; 

 Em qualquer momento, a direção da OSZ poderá suspender de novo as visitas se tal for 

necessário ou conveniente para prevenir a infeção de utentes e colaboradores; 

 As condições e requisitos são obrigatórias para todos os colaboradores e visitantes. 

.  

Termo de Aceitação 

 Antes de qualquer visita, todo e qualquer visitante deve ser informado das condições das 

visitas a utentes e deve assinar um Termo de Aceitação dessas condições (para o efeito, 

deve ser utilizado o formulário anexo), que incluirá a prestação de consentimento para a 

recolha e processamento dos dados pessoais incluídos do Registo de Visitantes. 

Restrição Pessoal e Temporal 

 Até nova reavaliação da situação e da evolução da pandemia COVID-19, as visitas 

estarão sujeitas ao limite de 1 visita por utente e por semana, com o máximo de 2 

pessoas por visita e com a duração máxima de 30 minutos. As visitas não poderão 

revezar-se porque o objetivo é reduzir o número de pessoas em circulação nas 

instalações. 

Espaço e local das visitas 

 Enquanto o coronavírus estiver em circulação, o acesso às zonas residenciais da ERPI 

(quartos, corredores, salas de atividades, refeitórios) estará restrito aos utentes e aos 

colaboradores com funções específicas em cada uma dessas áreas. Assim, as visitas 

não poderão realizar-se nas salas de visitas da ERPI. 

 Excetuam-se os casos de utentes que não possam ser deslocados. Nestes casos, a 

visita poderá ocorrer na zona residencial, desde que os visitantes aceitem usar 

vestuário de proteção integral (bata integral, proteção de calçado, máscara, touca e 

luvas). 

 Para a realização de visitas, será disponibilizada uma sala de visitas especial,  

preparada de modo a assegurar as características seguintes: 

o Localização fora da área residencial da ERPI; 

o Entradas diferenciadas para o utente e para os visitantes; 

o Distanciamento físico entre o utente e os visitantes não inferior a 2 m; 

o Privacidade da visita; 

o Desinfeção do espaço e mobiliário e ventilação entre visitas. 

 Se as condições de saúde do utente e as condições meteorológicas o permitirem, a visita 

poderá efetuar-se em pátios ao ar livre (ERPI de Lisboa-Estrela e Lisboa – Penha de 

França), sendo asseguradas as condições de distanciamento. 
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Agendamento prévio 

 As visitas serão obrigatoriamente precedidas de agendamento, a concretizar por 

contacto telefónico ou por correio eletrónico; 

 A marcação prévia de dia e hora é indispensável para garantir a preparação do 

espaço de encontro e evitar a sobreposição de visitas ou tempos de espera nessa mesma 

hora; 

 No contacto de agendamento prévio, o visitante deverá fornecer os dados requeridos 

para o Registo de Visitantes (ver ponto seguinte deste documento). 

 Só a título excecional, em situações de manifesta urgência poderão realizar-se visitas 

sem agendamento prévio, mediante autorização caso a caso pela direção técnica da 

ERPI. 

Registo de Visitantes 

 Respeitando a orientação da DGS, existirá um Registo de Visitantes, onde se registarão 

os seguintes dados: data da visita, hora da visita, nome do visitante, contactos do 

visitante (telefone, email, endereço postal), nome do Utente visitado. 

 O Registo de Visitantes conterá, por isso, dados pessoais, pelo que lhe são aplicáveis as 

regras legais em matéria de privacidade e proteção de dados. A sua recolha não carece 

do consentimento das pessoas implicadas (visitantes e utentes), mas estas serão 

informadas da existência desse registo e do seu conteúdo. Os registos de visitantes 

apenas estarão acessíveis às autoridades de saúde, aos colaboradores a quem forem 

confiados e à direção técnica. Serão apagados depois de decorridos 60 dias. 

Procedimentos à entrada 

 Todos os visitantes esporádicos ou não regulares deverão, antes da entrada, ser 

convidados a responder às perguntas previstas no diagrama do PROCEDIMENTO DE 

VISITANTES (ponto 7.4., numa das páginas seguintes.  O diagrama estará afixado junto 

à entrada ou na zona de receção.  

 Todos os visitantes serão novamente informados das regras de visita, nomeadamente as 

seguintes: passagem pelo tapete sanitário, desinfeção das mãos com álcool gel, medição 

de temperatura, distanciamento social, ausência de contacto físico com utente ou 

quaisquer outras pessoas, não entregar objetos ou alimentos ao utente, restrições de 

tempo e espaço. 

Entrega de objetos 

 Todo e qualquer objeto destinado aos utentes deverá ser entregue na receção, para que 

seja cumprido o procedimento de quarentena logística e/ou de desinfeção; 

 Os visitantes deverão ter em conta o disposto no Regulamento Interno da ERPI quanto à 

entrega de produtos alimentares e medicamentos. 

Medidas de compensação 

 Para minorar e de algum modo compensar a restrição das visitas, a OSZ procurará 

proporcionar outros meios de contacto entre familiares e utentes, designadamente por 

telefone e videochamada. 

 

  



 

AGENDAMENTO DE VISITAS 
  

        SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
          

Período da Manhã 

9:45-10:15 

          

10:30-11:00 

          

Período da Tarde 

14:00-14:30 

          

14:45-15:15 

          

16:30-17:00 

          

17:15-17:45 

          



 

REGISTO DE VISITANTES                          Data: ___ / _____ / _______ 

 

Utente 

 

Visitantes 

 

Entrada 

 

Saída 

 Nome:   

Telefone: 

Email: 

Endereço: 

C. Postal 

Nome:   

Telefone: 

Email: 

Endereço: 

C. Postal 

 Nome:   

Telefone: 

Email: 

Endereço: 

C. Postal 

Nome:   

Telefone: 

Email: 

Endereço: 

C. Postal 

 
 
 
  



PLANO DE PREVENÇÃO E CONTINGÊNCIA  |  Obra de Santa Zita  |  Respostas Sociais para Pessoas Idosas 

 

Página 40 

 

TERMO DE ACEITAÇÃO 

das condições de realização das visitas à ERPI 

         

 

Nome: ___________________________________________________________________________,  

visitante do(a) Utente _______________________________________________________________, 

Residente na _____________________________________________________________________,  

Código Postal _________ - _______  __________________________________________________,  

contactável através do telemóvel n.º ___________________, do telefone fixo n.º _______________  

e do email _______________________________________________________________________, 

declaro que: a) Tomei conhecimento das regras e condições de realização de visitas em vigor na ERPI 

da Obra de Santa Zita da localidade de     Lisboa-Estrela     Lisboa-Penha de França     Porto        

b) Aceito as referidas regras e condições, comprometendo-me a cumpri-las para segurança e bem-

estar de todos os Utentes, c) Tenho conhecimento do registo de visitantes previsto pela DGS, no qual 

constarão, com o meu consentimento, o meu nome, os meus contactos e as datas e horas das visitas. 

Local e data:   _______________________, ___ de ___________ de _______ 

Assinatura: 
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7.4. PROCEDIMENTO DE VISITANTES - CARTAZ 

Mostrar este diagrama e perguntar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restrição de acesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Efetuou ou esteve em contacto com 

quem efetuou, viagem aérea ou 

estadia em aeroporto nos últimos 30 

dias? 

Esteve em contacto com caso 

confirmado ou provável de infeção 

por COVID-19? 

É profissional de saúde ou esteve 

numa instituição de saúde onde são 

tratados doentes com COVID-19? 

TEM SINTOMAS? 

- Temperatura igual ou superior a 

38 ºC ? 

- Tosse seca? 

- Dificuldade respiratória? 

- Dor de Cabeça? 

 -Astenia (sensação de cansaço)? 

- Perda de olfato? 

- Perda de Paladar? 

 

RECOMENDAR:  

Autovigilância ativa 

- Medir temperatura       

2 x por dia 

- Verificar SINTOMAS 

 

OU 

NÃO 

EXIGIR: 
 

 Desinfeção de mãos 
e objetos 

 Etiqueta respiratória  

 Distanciamento social 

 Uso de Máscara 

 Desinfeção ou 
proteção do calçado 

 Identificação e 
contactos 

 Temperatura          
não superior            

a 38ºC  

 Sem casaco exterior 
e ou com bata de 
proteção 

 Respeito pelo 

itinerário definido 

 Acompanhamento   
da visita 

 

E 

SIM 

‘Lavagem de mãos e 

Objetos’ 

 Lavagem frequente com 

solução à base de álcool 

 Evitar o contacto com a cara 

 Lavagem antes e depois de 

contacto com pessoas, 

alimentos e objetos com 

sujidade 

 Limpeza de objectos e 

superfícies 

 

‘Etiqueta 

respiratória’ 

 Proteção ao tossir 

(não usar a palma 

da mão, usar 

lenço descartável 

ou cotovelo) 

 Manter distância 

em relação a 

outras pessoas 

 

‘Distanciamento social’ 

 Manter distância de +/- 

2 m em relação a outras 

pessoas 

 Evitar contactos físicos, 

incluindo cumprimentos 

 Evitar permanência em 

espaços fechados e muito 

frequentados 

 

OU 

SIM NÃO 

NÃO 

PERMITIR 
O 

ACESSO 
 

Se superior 

PERMITIR 
O 

ACESSO 
 

NÃO 
PERMITIR 

O 
ACESSO 

 

Se a resposta for SIM a uma das 

situações de risco e SIM a um ou 

mais sintomas, recomendar o 

ISOLAMENTO e o  

Contacto urgente com o n.º SNS24      

……………………808 24 24 24 

Autovigilância ativa 

- Medir temperatura       2 x por 

dia 

- Verificar SINTOMAS 
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8. MEDIÇÃO DE TEMPERATURA À ENTRADA 

8.1. Procedimento: medição sem contacto 

A febre é um dos sintomas da infeção com COVID-19. É evidente que a temperatura elevada, só 
por si, não é suficiente para que se possa falar com propriedade de uma suspeita de infeção 
por COVID-19. Em todo o caso, são de prevenir todas as causas de doença, infeção ou 

vulnerabilidade. Mesmo que a razão seja uma simples constipação, a pessoa com febre não 
deve entrar no edifício onde funciona a ERPI.  

 
Por este motivo, à entrada será perguntado a todos os visitantes se têm ou têm tido febre. Se a 

resposta for positiva, a visita não se deverá concretizar. Se a resposta for negativa, o 
procedimento é medir a temperatura, usando para o efeito o termómetro digital sem contacto.  

 
Não se pode obrigar uma pessoa a submeter-se a uma medição de temperatura, mas pode 
condicionar-se a visita a realização dessa medição. Por isso, se a pessoa recusar a medição ou 

se a medição revelar uma temperatura superior à máxima, o resultado é o mesmo: a visita 
não se pode realizar. 

 

8.2. A quem se aplica 

A medição de temperatura será feita a TODA E QUALQUER PESSOA que tenha de entrar nas 
instalações, incluindo TODOS os colaboradores e também TODOS os visitantes.  

 

8.3. Temperatura máxima 

A temperatura máxima para entrar e permanecer nas instalações é de 38ºC. 
 

Não será permitido o acesso a visitantes com temperatura superior a 38ºC. 
 
No caso de qualquer colaborador apresentar temperatura superior à máxima, só poderá 

permanecer nas instalações se houver comprovação médica da ausência de risco (COVID-19 ou 
outro) para a saúde dos demais colaboradores e das crianças. Enquanto essa comprovação não 

existir, a pessoa em questão não poderá ter contacto com as crianças. 
 

8.4. Medições não registadas 

A temperatura corporal é um dado pessoal abrangido pelas regras de reserva e privacidade. A 

OSZ não faz registo das medições de temperatura. Cada medição instantânea serve 
exclusivamente para a tomada de decisão correspondente, conforme se determina neste PLANO. 

 
Os colaboradores podem obviamente saber os resultados de cada medição de temperatura e 

usá-los para o seu registo pessoal de AUTOVIGILÂNCIA ATIVA.  
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9. ADMISSÃO E REGIME DE SAÍDAS DE UTENTES 

O risco de infeção de utentes com COVID-19 só pode advir do contacto com pessoas ou objectos 
vindos do exterior, incluindo entradas de outros utentes. Daí a necessidade e obrigatoriedade de 

observar regras muito específicas em matéria de admissão, de saída e reentrada de utentes. 
 

9.1. Admissão de novos utentes 

A admissão de novos utentes na ERPI depende da verificação cumulativa dos seguintes 

pressupostos: 
 

 Cumprimento Normas 7.ª, 8.ª e 9.ª do Regulamento Interno da ERPI; 

 Teste de diagnóstico PCR com resultado negativo; 

 Avaliação clínica, por médico de apoio à OSZ, atestando inexistência de sinais e 
sintomas de infeção respiratória aguda à data da admissão. 

 
Imediatamente na sequência da admissão, o novo utente cumprirá um período de 

isolamento não inferior a 14 dias. O tempo de isolamento poderá ser maior se sobrevierem 
sintomas típicos da infeção COVID-19 e só terminará mediante determinação da direção técnica 

com base em conselho médico. 
 

Admissão condicional em situação de urgência 
 
A OSZ poderá acolher a pessoa candidata a utente, a título provisório e condicional, antes de 

conhecido o resultado do teste de diagnóstico PCR, desde que se verifiquem cumulativamente os 
pressupostos seguintes: 

 Reconhecida urgência do acolhimento; 

 Impossibilidade de realização do teste nas condições de urgência; 

 Existência de alternativa de encaminhamento e acolhimento caso o teste venha a obter 
resultado positivo. 

 
O acolhimento será assegurado a título condicional e provisório, ficando a pessoa candidata a 

utente em isolamento até à decisão definitiva. A admissão só se converte em definitiva se o 
resultado do teste de diagnóstico for negativo e se não sobrevierem sintomas ou razões de 

suspeita de infeção durante o tempo de isolamento. 
 

Em qualquer dos casos (admissão normal ou urgente), e enquanto se mantiver o contexto de 
pandemia ou risco de infeção por COVID-19, a admissão do novo utente decorrerá sem a 
entrada da família ou quaisquer outras pessoas que acompanhem o utente.   

 
 

9.2. Saída e reentrada de utentes 

A admissão numa ERPI da OSZ tem por objetivo preservar e, se possível, recuperar a autonomia 

das pessoas, pelo que só são admissíveis as restrições da sua liberdade que se justificam por 
razões de saúde e segurança dos utentes. No contexto de pandemia, em que o risco de infeção 

é uma realidade, a OSZ considera indispensável restringir as saídas ao mínimo indispensável e 
condicionar a sua realização a um conjunto de medidas preventivas. 

 



PLANO DE PREVENÇÃO E CONTINGÊNCIA  |  Obra de Santa Zita  |  Respostas Sociais para Pessoas Idosas 

 

Página 44 

Assim, e enquanto se mantiver o risco de infeção por COVID-19, só serão permitidas as 

saídas de utentes estritamente necessárias para:  
 

 Realização de consultas médicas, análises clínicas, exames de diagnóstico, bem 
como tratamentos ou terapias, que não possam realizar-se no local; 

 Outra finalidade impreterível e ponderosa, a avaliar pela direção técnica da ERPI. 
 
Independentemente da duração da saída, o utente cumprirá, logo após a reentrada um 

período de isolamento não inferior a 14 dias. Durante o período de isolamento, serão 
monitorizados e registados os sintomas do utente. O tempo de isolamento poderá ser maior se 

sobrevierem sintomas típicos da infeção COVID-19 e só terminará mediante determinação da 
direção técnica com base em conselho médico. 

 
Caso ocorra internamento hospitalar, o regresso à ERPI ficará condicionado à realização de 

teste de diagnóstico PCR, a assegurar pelo hospital onde tiver ocorrido o internamento29, com 
resultado negativo. Este resultado negativo não dispensa o cumprimento do período de 
isolamento referido no parágrafo anterior. 

 
Caso o resultado do teste laboratorial para SARS-CoV-2 seja positivo e o utente não tenha 

necessidade de internamento hospitalar, é contactada a autoridade de saúde local 
territorialmente competente para assegurar o alojamento do utente enquanto durar a 

infeção30. 
 

Mudança de vestuário e calçado 
 
Sempre que ocorra uma saída de utente, o vestuário utilizado no exterior deve ser mudado logo 

após a entrada e enviado para a lavandaria. O calçado deverá ser desinfectado e substituído 
antes de qualquer outro uso. 

 
Lavagem / desinfeção das mãos 

 
Logo após a reentrada, as mãos do utente devem ser lavadas ou desinfectadas antes ou 

imediatamente apos a entrada na área residencial da ERPI. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                
29 Em conformidade com a: Orientação n.º 009/2020 de 11/03/2020, actualizada a 23/07/2020, sobre 
Procedimentos para Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI). 
30 Esta intervenção da autoridade de saúde local decorre da Orientação n.º 009/2020 (ver nota anterior) e 
encontra-se expressamente prevista no no n.º 1 alínea b) do Despacho 4097-B/2020, de 2 de abril, mantido em 
vigor pelo Despacho n.º 5436/2020 ( Diário da República n.º 92/2020, Série II de 2020-05-12) e alterado pelo 
Despacho n.º 6876/2020 (Diário da República n.º 128/2020, Série II de 2020-07-03) (clicar para aceder ao texto 
destes despachos). 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/131051270
https://dre.pt/application/conteudo/133480423
https://dre.pt/application/conteudo/137053647
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10. CALÇADO E VESTUÁRIO (colaboradores) 

10.1. Mudança de calçado (colaboradores) 

Todos os colaboradores devem, depois da passagem pelo tapete sanitário, mudar de calçado à 

entrada e à saída. O calçado exterior deve ficar guardado em vestiário, dentro de um saco. O 

calçado interior permanecerá nas instalações, sem se misturar com o calçado exterior. 

Conforme já se detalhou no capítulo respetivo, todas os visitantes que entrem nas instalações 

terão que passar pelo tapete sanitário e proteger o calçado. 

 

10.2. Mudança de vestuário (adultos) 

O vestuário exterior de todos os colaboradores deve ser despido e FICAR NO VESTIÁRIO (nunca 

dos espaços de trabalho). 

Recomenda-se a todas as pessoas um cuidado extraordinário com a higiene pessoal e com a 

lavagem mais frequente do vestuário usado no exterior. 

O vestuário interior (de serviço), designadamente as batas NÃO deve sair das instalações. A sua 

lavagem passa a ser feita diariamente nas instalações.  

Na lavagem, serão observadas as combinações de tempo e temperatura adequadas: pelo 

menos 60 ºC durante 30 minutos ou 90 ºC durante 10 minutos.  

 

11. COPAS, COZINHAS E REFEITÓRIOS 

As medidas higiossanitárias em vigor para as áreas de copa e cozinha, que incluem os 

procedimentos rigorosos de HACCP31 são suficientes para prevenir infeções, incluindo por 
coronavírus. Para que essa eficácia protetora seja preservada, é necessário cumprir e fazer 
cumprir rigorosas restrições de acesso. 

 

 Só entram na copa e cozinha as pessoas que nelas trabalham e as pessoas com 
funções de supervisão. 

 

 O trabalho ou a simples entrada implicam o uso de vestuário adequado, incluindo 
touca, que não tenha estado exposto no exterior. 

 

Deverá prestar-se especial atenção aos procedimentos de saída de refeições, de modo a evitar 
a entrada de outras pessoas na copa e na cozinha. Regras idênticas são aplicáveis aos 

refeitórios. 

 

                                                
31 HACCP é a sigla de Hazard Analysis and Critical Control Point, ou seja, Análise de Perigos e Controlo de Pontos 
Críticos, uma metodologia adotada em todas as cozinhas e copas da OSZ regularmente inspecionada por entidade 
certificada. Esta metodologia é obrigatória para todos os operadores alimentares da União Europeia, desde 2006. 
Para uma informação sintética sobre esta metodologia, ver a informação disponibilizada pela ASAE. 

https://www.asae.gov.pt/seguranca-alimentar/haccp.aspx
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12. REGRAS PARA AS REFEIÇÕES  

Para o período das refeições, são necessárias medidas especiais, para reduzir ao mínimo os 
contactos e a proximidade entre utentes. A forma de cumprir as recomendações da DGS pode 

diferir consoante as condições concretas de cada edifício, designadamente o número de salas e 
de utentes, a dimensão e configuração física dos refeitórios e do mobiliário disponível, etc.. Em 

cada caso concreto, deve escolher-se a alternativa que assegure o máximo resultado 
(distanciamento e menos contacto direto ou indireto) com os recursos disponíveis. 

 
Seja qual for a solução, não se pode esquecer que o distanciamento entre pessoas idosas requer 

sempre supervisão. 
 
 

12.1. Local das refeições 

As soluções possíveis para manter o distanciamento, reduzir os contactos e os cruzamentos são 

basicamente três: o desfasamento de horários, a divisão por vários refeitórios e a tomada das 
refeições no quarto. 

 

 O desfasamento do horário das refeições é uma solução possível, mas requer a 
desinfeção do espaço entre cada “turno” de utentes, bem como a desinfeção de todos os 

objetos colocados na mesa, tais como cestos de pão, galheteiros, etc.. Se o acréscimo de 
tempo (refeição, deslocação das pessoas, desinfeção) implicar a antecipação ou 
retardamento excessivo das refeições de alguns utentes, é de evitar a solução do 

desfasamento. 
 

 Por outro lado, o recurso a outras salas para serem utilizadas como refeitórios permite 
manter a separação dos idosos, pelo que pode ser uma alternativa, desde que se evite o 
cruzamento e os contactos durante a circulação nas instalações e se assegure a 

desinfeção dos espaços. 
 

 A alternativa mais eficaz em termos de distanciamento é a tomada de refeições no 
quarto dos utentes. É uma solução eficaz quanto ao objetivo de evitar o aumento do 

número de contactos, mas pode ter a desvantagem de reduzir a convivialidade.  
 

Consoante as condições de cada localidade, deverá escolher-se a melhor combinação possível 
destas soluções.  

 
 

12.2. Distanciamento nos refeitórios 

Nos refeitórios, devem procurar-se soluções de disposição e ou marcação das mesas e das 

cadeiras, de forma a manter a separação dos utentes de pisos diferentes e a distância de 2 m 

entre crianças. As disposições adotadas ao abrigo do anterior Plano de Contingência são de 

manter se permitirem cumprir o objetivo de separação e distanciamento.  

Para garantir o distanciamento, é de evitar a participação dos idosos em tarefas como pôr a 

mesa, servir, etc., bem como a circulação livre no refeitório de uma mesa para outra. 
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12.3. Rotinas associadas às refeições 

Haverá ainda que ter em conta as várias rotinas associadas às refeições, designadamente: 
 

 A lavagem/desinfeção das mãos dos colaboradores antes de qualquer tarefa (preparar 
mesas, pôr as mesas, servir as refeições); 

 A lavagem / desinfeção das mãos dos utentes que não o possam fazer com autonomia; 

 A limpeza e ventilação do refeitório imediatamente antes da refeição e imediatamente 
após (no caso de utilização do mesmo refeitório com horário desfasado. 

 
Nas mesas de refeição deverão ser adotadas as soluções mais adequadas e fáceis para 
garantir a limpeza. Poderão ser usadas coberturas de plástico rígido (“acrílico”) ou de filme 

plástico liso32 e de elevada espessura, bem como toalhetes descartáveis. No caso de se optar 
por toalhetes reutilizáveis, deverão ser substituídos por toalhetes lavados em cada refeição e 

após cada utente. 
 

As mesas das refeições não devem ter objetos decorativos, tais como arranjos florais ou outros. 
 

 
 

12.4. Restrições e recomendações  

Todos os colaboradores têm direito ao seu intervalo de descanso a meio do dia de trabalho. 
Enquanto entidade empregadora, a OSZ não obriga os colaboradores a permanecer no seu 

local de trabalho durante os intervalos de descanso. 
 

Salvaguardados os direitos e liberdades de todos os trabalhadores, há que distinguir entre as 
indicações obrigatórias e as meras recomendações.  

 
São obrigatórias:  

 

 As regras relativas a distanciamento social (sobretudo entre colaboradores), que se 
aplicam durante os intervalos de descanso e durante as refeições; 
 

 As regras relativas a tapete sanitário, desinfeção das mãos e mudança de vestuário e 
calçado (para o caso de o trabalhador se ausentar). 

 

São fortemente recomendadas, por razões de prevenção: 
 

 A permanência no edifício (ou seja, não sair para o exterior) durante toda a jornada de 
trabalho, de modo a reduzir o risco de exposição. Toda e qualquer saída para o 

exterior deve ser comunicada à direção e requer mudança de vestuário e calçado, à 
saída e à entrada; 

 

 A redução ao mínimo da partilha de espaços com outras pessoas para além das que 
habitualmente trabalham na mesma sala; 

 

                                                
32 Deverão evitar-se toalhas plásticas texturadas, dada a menor facilidade de limpeza/desinfeção. 
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 Também por razões de prevenção e redução de contactos e riscos de contaminação 
indireta ou cruzada, os colaboradores só devem partilhar o mesmo espaço para 

refeições se for suficientemente amplo para permitir o distanciamento mínimo de 2 metros 
e seja partilhado em tempos desfasados, com desinfeção entre cada “turno” ou grupo de 

pessoas.  
 

 Cada pessoa deverá desinfetar a mesa que ocupar antes e depois da sua refeição. A 
OSZ fornecerá o produto desinfetante para este efeito. 

 
 

 

13. DIVISÃO DA ERPI EM ALAS OU PISOS 

13.1. Regra: separação por pisos 

A DGS recomenda: “Os cuidadores devem ser separados por grupos, com o menor contacto 

possível entre eles, para atendimento dedicado a grupos definidos de utentes (os mesmos 
cuidadores para os mesmos utentes”. 

 
Nas três ERPIS da OSZ esta recomendação foi concretizada pelo anterior Plano de Contingência 

através da separação por áreas distintas, por pisos, tirando partido da configuração dos 
edifícios. Esta solução, ao reduzir o número de contactos, permite minimizar os efeitos de uma 

eventual infeção. 
 
Mantem-se, por isso, a solução da separação por grupos, a qual se sintetiza nos pontos 

seguintes: 
 

 A ERPI manter-se-á dividida em duas “alas” ou “pisos”, cada uma com a sua equipa 
de profissionais de contacto direto, com o objetivo de minimizar o número de 
contactos por pessoa e a evitar os contactos cruzados; 

 Apenas as pessoas da equipa técnica de cada ERPI circulam, com a proteção pessoal 
devida, nas duas áreas; 

 Cada área incluirá quartos, refeitório e outros espaços, aproveitando e transformando 
as instalações existentes; 

 Quando as condições do edifício não permitirem dispor de espaços em simultâneo 
com o necessário distanciamento e separação por “alas” ou “pisos”, poderá optar-se 

pela utilização em tempos desfasados, com desinfeção entre utilizações; 

 O acesso e circulação em cada área fica restrito exclusivamente às Ajudantes de Ação 

Direta (AAD) e Auxiliares (A) dessa área e à Equipa Técnica; 

 As AAD e A de uma área devem permanecer nessa área e não devem partilhar espaços 

com as colegas de outras áreas; 

 Fica interdito o acesso por quaisquer colaboradoras de outras áreas ou por quaisquer 

outras pessoas, salvo necessidade de intervenção impreterível e autorizada; 

 Os Utentes de cada área apenas podem circular e permanecer na sua área; 

 Sendo previsível algum impacte emocional desta medida, serão adotadas medidas de 

compensação no trabalho de ocupação/animação das Utentes; 
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Na distribuição dos utentes pelas ”alas” ou “pisos” devem ter-se em conta razões especiais como 

as afinidades pessoais, os graus de dependência e outros aspetos de saúde que possam ser 
relevantes.  

 
 

13.2. Atividades lúdicas e terapias 

As atividades lúdicas dos utentes deverão ser reorganizadas para garantir o distanciamento e a 

ausência de contactos físicos diretos, sobretudo entre utentes de “alas” ou “pisos” diferentes. 
 

É fundamental evitar que as restrições impostas pela prevenção sejam causa de tristeza, 
depressão ou regressão de capacidades físicas, sociais ou cognitivas. Deverão assim 
explorar-se alternativas e soluções que assegurem a continuidade das atividades lúdicas e 

terapias e a convivialidade das mesmas, sem deixar de observar as regras de 
distanciamento interpessoal. 

 
Deverá recorrer-se a espaços ao ar livre, salões ou salas mais amplas que não acarretem 

constrangimento de circuitos ou cruzamentos indesejáveis do ponto de vista de prevenção. A 
aplicação prática das combinações possíveis dos métodos de desfasamento temporal e de 

partilha com afastamento e deve ser executada de forma criativa e assegurando sempre a 
presença, apoio e supervisão profissional. 
  

13.3. Circuitos 

Deverão ser definidos, para cada “ala” ou ”piso” da ERPI os circuitos ou itinerários dos 

colaboradores e dos utentes. 
 

No caso dos utentes com capacidade de marcha autónoma, deverão ser previstas as medidas de 
distanciamento e proteção necessárias para que as restrições à sua liberdade de circulação 

sejam apenas as indispensáveis. Em todo o caso, será sempre mantida a separação entre “alas” 
ou “pisos”. 
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14. PRODUTOS PARA DESINFEÇÃO DAS MÃOS 

14.1. Álcool Gel 

Definição 

O Álcool Gel também é designado pela sigla SABA, que significa Solução Anti-séptica de Base 

Alcoólica. Em princípio, o Álcool Gel/SABA a utilizar é uma mistura de álcool etílico (79,4%), 

água (18,2%), glicerina (2,2%) e água oxigenada (0,2%). A substituição por outros produtos só 

deve ocorrer depois de confirmada eficácia desinfetante comparável e suficiente. Qualquer 

dúvida sobre este aspeto deve ser esclarecida com direção da OSZ.  

 
Função 

A função primária do Álcool Gel é a neutralização de bactérias, fungos e vírus. Como produto 

de limpeza, o Álcool Gel é menos eficaz que o sabão ou sabonete. Isto significa que o 

Álcool Gel só deve ser utilizado quando a lavagem das mãos não for possível (por estar 

longe) ou não for viável (por ser mais lenta: entre 30 e 60 segundos).  

O Álcool Gel destina-se à desinfeção da pele humana, mais precisamente das mãos, pulsos 

e antebraços. É por isso que a sua composição inclui hidratantes como a água e a glicerina. Não 

se justifica a sua utilização para desinfetar objetos ou superfícies. Para isso, devem usar-se 

outros produtos, referidos mais adiante (solução com lixívia, álcool a 70%).  

Onde colocar os doseadores e quando devem ser usados: 

Deverão ser mantidos os doseadores ou aplicadores Álcool Gel em todas as entradas e em 

locais específicos nos quais se justifique a desinfeção das mãos pelos colaboradores ou visitantes. 

A existência de doseadores justifica-se nos lugares e situações em que a desinfeção das mãos é 

necessária ou conveniente e tem de ser rápida. Se a lavagem das mãos estiver acessível, deve 

evitar-se o recurso ao Álcool Gel. A desinfeção das mãos com SABA deve ser feita SEMPRE: 

 à ENTRADA ou REENTRADA no EDIFÍCIO,  

 à ENTRADA ou REENTRADA na COZINHA,  

 à ENTRADA ou REENTRADA nas SALAS DE ESTAR,  

 à ENTRADA, REENTRADA e SAÍDA nos REFEITÓRIOS,  

 Sempre que haja outro motivo especial que justifique a desinfeção rápida. 

 Todas as pessoas ao serviço da ERPI devem observar ainda uma regra simples: a 

desinfeção das mãos, por lavagem com sabonete ou Álcool Gel deve ser feita 

aproximadamente de duas em duas horas. 

Cuidados especiais a observar 

O Álcool Gel é um desinfetante químico que requer alguns cuidados:  

 Não deve ser usado em produtos ou materiais destinados a entrar em contacto com 

alimentos; 

 É inflamável, pelo que tem de ser armazenado e colocado em locais ventilados, 

resguardados e sem risco de faíscas, chamas, fontes de calor ou de ignição; 
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 É irritante para os olhos, característica que deve ser afixada ou dada a conhecer por 

outro modo aos utilizadores; 

 Tem de ser colocado e permanecer fora do alcance de utentes para os quais o uso 

possa comportar algum risco; 

 Deve ser adquirido com ficha de dados de segurança com instruções detalhadas sobre 

como agir em caso de contacto com os olhos, derrame, acidente, incêndio, etc… 

Gestão de stock e stock mínimo de segurança 

É fundamental a gestão prudente do stock de Álcool Gel. Para este efeito, aconselha-se o 

registo e monitorização dos principais indicadores, ou seja: 

 Registar a quantidade de Álcool Gel recebido ou adquirido (em litros); 

 Observar e registar o consumo (ainda que por estimativa), de modo a determinar o 

consumo diário/semanal de Álcool Gel; 

 A partir dos dois indicadores, prever a duração do stock e tomar as decisões necessárias 

para restabelecer o stock mínimo de segurança. 

O stock mínimo de segurança deve corresponder à quantidade estimada para o consumo 

durante duas semanas. 

 

14.2. Sabão / Sabonete 

A lavagem completa e correta das mãos é eficaz para remover a sujidade e para neutralizar 

bactérias, fungos e vírus, incluindo o novo coronavírus. O sabão ou sabonete são, por isso, 
mais eficazes que o álcool gel. 

 
O sabão e o sabonete têm origem no mesmo processo (saponificação, ou seja, hidrólise de 
matérias gordas e álcalis, como hidróxido de sódio ou soda cáustica), diferindo quanto às 

proporções. O sabão é mais alcalino, enquanto o sabonete tem mais matérias gordas e é 
normalmente adicionado com “óleos nobres” para proteger a pele e aromas. O sabonete é por 

isso mais adequado para o uso frequente com a pele. 
 

A escolha do sabonete líquido para a lavagem das mãos deve ser cuidadosa. Deve encarar-se 
com ceticismo o marketing das empresas de cosmética e fazer uma investigação objetiva nos 

rótulos e nas fichas técnicas dos produtos. Sem prejuízo de outras considerações, são de destacar 
neste plano os aspetos seguintes: 
 

 Para a neutralização das partículas virais, são relevantes as propriedades típicas de 
sabão ou sabonete e não as fragrâncias ou propriedades antibacterianas; 

 O sabonete deve ter uma acidez próxima da pele, com um pH entre 5 e 6; 

 São de evitar ingredientes irritantes e alergénicos; 

 O uso de sabonetes antibacterianos pode não ser aconselhável. Não são mais eficazes 
na remoção de sujidade e o uso prolongado pode diminuir a eficácia de antibióticos33. 

 

 

                                                
33 Sobre esta matéria, ver, p. exemplo, Cátia MARTINS, Sabonetes antibacterianos: eficácia e segurança, 
Universidade de Coimbra, 2014 (clicar para ceder). Ver também a recomendação da DECO (clicar para aceder). 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/79618/1/M_catia%20martins.pdf
https://www.deco.proteste.pt/saude/beleza-cuidados-pele/noticias/antisseticos-para-as-maos-basta-lavar-com-sabonete-normal
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15. LIMPEZA E DESINFEÇÃO REGULAR 

15.1. Objetivo: prevenir o contacto indireto 

Para além do contágio direto (gotículas projetadas pela fala, tosse ou espirro de uma pessoa, 
contagiando a outra através da boca ou nariz) o novo coronavírus transmite-se também por 
contágio indireto, ou seja, por contacto das mãos com a cara, boca ou nariz depois de ter 

tocado numa superfície contaminada por gotículas expelidas por pessoa infetada. O contágio 
direto evita-se com a “etiqueta respiratória”, o uso de máscara, o distanciamento interpessoal ou 

social. O contágio indireto evita-se com a lavagem frequente das mãos e com a limpeza e 
desinfeção frequente e eficaz das superfícies suscetíveis de serem tocadas. 

 
Cada localidade deve atualizar a sua LISTA DE DESINFEÇÃO REGULAR. Verificar se estão 

incluídas todas as superfícies com contactos mais frequentes. Se necessário, elaborar várias listas. 
Em cada localidade, devem ser elaboradas listas exaustivas de superfícies, locais e objetos a 
desinfetar, com indicação da frequência de desinfeção e confirmação da operação. Para o 

efeito, recomenda-se a reprodução e uso do modelo anexo. 
 

15.2. Aspiradores 

Não devem ser usados aspiradores a seco. No caso de uso de aspirador com filtro de água, o 

depósito de água é despejado entre cada uma das áreas a aspirar. 

 

15.3. Técnicas, Materiais, Frequência e Produtos 

A limpeza deve ser sempre húmida, a não ser com materiais ou superfícies que possam ser 

danificados com a humidade.  

A sequência de limpeza deve ser sempre “de cima para baixo”: paredes e teto, superfícies 

acima do chão, equipamentos instalações sanitárias, chão. A sequência de limpeza tem de 

respeitar a separação de áreas. Os materiais de limpeza (panos, esfregonas, etc.) devem ser 

diferentes e separados consoante o nível de risco e exigência de proteção. Para facilitar a 

separação, pode optar-se por materiais de cores diferentes ou pela marcação dos materiais. 

Os panos reutilizáveis devem ser lavados também separadamente a temperaturas de pelo 

menos 60 oC durante 30 minutos ou 90 oC durante 10 minutos. As esfregonas que só possam ter 

lavagem manual devem ser higienizadas com detergente de base desinfetante. 

A separação deve ser feita pelos grupos indicados na tabela seguinte. Para seguir as indicações 

da tabela as colaboradoras encarregadas da limpeza devem familiarizar-se com a dosagem 

das soluções com lixívia. Em alternativa, podem usar-se detergentes com lixívia ou outro 

desinfetante igualmente eficaz e desse modo simplificar o procedimento de limpeza. Muitos 

dos produtos para lavagem do chão, por exemplo, já têm essa característica “2 em 1”. 

As direções locais devem conferir e guardar as fichas técnicas ou fichas de segurança dos 

produtos de limpeza. Em especial, deve ser verificada e confirmada a ausência de risco para as 

crianças. 
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ÁREAS, GRUPOS DE MATERIAIS, FREQUÊNCIA E PRODUTOS DE LIMPEZA 

 

OBJETOS 

SUPERFÍCIES 

E LOCAIS 

 

MATERIAIS          

(por grupos)  

(panos, 

esfregonas, 

baldes, etc) 

Definir uma 

cor para cada 

grupo 

 

FREQUÊNCIA 

em n.º de 

vezes por dia 

(x por dia)  

 

Nota 1 

 

PRODUTO 

DE LIMPEZA A USAR 

Jogos e materiais 

lúdicos 
1 2 x/dia 

 

Água com detergente, 

Pano humedecido c/ álcool a 70% 

Ver Nota 2 

Mesas e cadeiras 

dos quartos e das 

salas de estar 

2 

 

 

 

2 x/dia 

 

 

 

 

Água com detergente, seguida de: 

A meio do dia:  Pano humedecido       

.                       c/ álcool a 70% 

No final do dia: Pano humedecido        

.                       c/ água e 0,5%        

.                       de lixívia                    

.                       (25 ml para 5 l) 

 

 

 

Paredes e 

parapeitos dos 

quartos, salas de 

estar e refeitórios 

 

3 

 

 

2 x/dia 

 

 

Água com detergente, seguida de 

Água com 1% de lixívia 

(50 ml para 5 l de água) 
 

Chão dos quartos, 

salas de estar e 

refeitórios 

 

4 2 x/dia 



PLANO DE PREVENÇÃO E CONTINGÊNCIA  |  Obra de Santa Zita  |  Respostas Sociais para Pessoas Idosas 

 

Página 54 

 

OBJETOS   

SUPERFÍCIES              

E LOCAIS 

 

MATERIAIS          

(por grupos)  

 

FREQUÊNCIA 

 (x por dia) 

Nota 1 

 

PRODUTO DE LIMPEZA A USAR 

 

Corredores, escadas 

e outras 

dependências 

usadas por utentes 

5 

1 x/dia 

Água com detergente, seguida de 

Água com 1% de lixívia 

(50 ml para 5 l de água) 

Parques e pátios 1 x/dia 

Átrio de entrada 2-3 x/dia 

Gabinetes; capela; 

salas de reuniões 
1 x/dia 

Vestiários 1 x/dia 

Outras 

dependências (não 

usadas por crianças) 

1 x/dia 

Puxadores de 

Portas; corrimãos; 

zonas das portas 

habitualmente 

tocadas  Ver Nota 3 

6 x/dia 

Instalações 

sanitárias dos 

utentes 

6 3-5 x/dia 

Água com detergente, seguida de 

Água com 1% de lixívia 

(50 ml para 5 l de água) 

Ver Nota 4 

Instalações 

sanitárias dos 

colaboradores 

7 3 x/dia 

 

Nota 1 – Sempre que necessário  

• Para além das frequências especificadas no quadro, a limpeza deve ser feita sempre que 

necessário. Por exemplo, se a superfície tiver sido tocada por algum visitante, por elevado 

número de utentes ou simplesmente se estiver a necessitar de ser limpa de novo. 

Nota 2 – Jogos e Materiais lúdicos 

• Os jogos e materiais lúdicos devem ser lavados com água e detergente e se possível passar 

com pano humedecido com álcool a 70%; 
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• Na limpeza do final do dia, em vez do álcool a 70%, pode usar-se uma solução de água com 

lixívia, com a proporção de 25 ml (aproximadamente 1 tampa) para 5 l de água. NÃO se 

deve aumentar a proporção de lixívia. Desde que não sejam usados nas horas seguintes, 

basta deixá-los secar ao ar. 

• Para além das duas limpezas por dia, pode justificar-se a desinfeção na passagem de um 

utente para outro, se ocorrer razão especial;  

Nota 3 - Superfícies de contacto frequente  

• Incluem-se nesta categoria: maçanetas e puxadores de portas, vãos de portas e portas até 

um pouco acima das zonas das fechaduras, puxadores e parte frontal de gavetas, corrimãos, 

balcões; mesas de trabalho, teclados, ratos, telefones (incluindo auscultadores); topos e 

braços de cadeiras, etc.. 

Nota 4 – Instalações sanitárias 

• Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das 

sanitas. 

• Seguir a sequência: torneiras, lavatórios, superfícies à volta dos lavatórios, sanitas, chão. 

• Na limpeza da sanita, começar pelo interior e seguir a sequência: puxar o autoclismo, limpar 

o interior apenas com o piaçaba, aplicar produto detergente com desinfetante (ou água com 

1% de lixívia), deixar agir durante 5 minutos, esfregar com o piaçaba, puxar o autoclismo 

com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo; voltar a puxar o 

autoclismo. 

• Para limpar o exterior da sanita: espalhar o detergente/desinfetante na parte de cima da 

sanita e sobre os tampos; esfregar com pano (primeiro os tampos e só depois, a parte 

exterior, de cima e dos lados da sanita, passar com pano só com água, deixar secar ao ar, 

limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo com produto desinfetante (ou água com 1% 

de lixívia).  

• No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as 

torneiras. 

• Limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de banho. 

Outras indicações 

Podem usar-se pulverizadores, mas não devem ser usados produtos em spray ou vaporizadores.  

Não se devem sacudir panos, roupas, edredons, lençóis ou cobertores no interior das instalações, 

na proximidade de pessoas ou em espaços que possam vir a ser ocupados por pessoas. A 

agitação do ar pode facilitar a propagação de gotículas portadoras do vírus. 

As estratégias de limpeza e desinfeção deverão assegurar mais do que a simples separação 

entre “espaços limpos” e “espaços sujos”. Através de procedimentos e materiais de limpeza 

adequados, todos os espaços deverão ser assumidos e assegurados como “limpos”. A inexistência 

de “espaços sujos” deve ser assegurada através de procedimentos de descarte adequado, de 

contentorização e gestão adequada de todo o tipo de resíduos. 
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16. DESINFEÇÃO /QUARENTENA LOGÍSTICA 

 
TODAS e quaisquer mercadorias, materiais ou objetos provenientes do exterior – incluindo bens 

alimentares, materiais didáticos e mesmo o correio - deverão ser, logo à entrada, submetidos a 
uma limpeza exterior, se possível com produto desinfetante adequado, antes de serem 

expedidos ou encaminhados para os armazéns ou outros locais de destino. 
 

Nos casos de chegada de grandes volumes, poderá optar-se por uma quarentena logística, ou 
seja a retenção dos volumes em sala isolada para esse efeito, distinta do armazém, com boa 

ventilação e SEM HUMIDADE (o vírus pode sobreviver apenas algumas horas em superfícies 
secas e até 6 dias em superfícies húmidas). 
 

 
 

 
 

17. VENTILAÇÃO 

As instalações devem ser arejadas várias vezes por dia, por ventilação natural. O arejamento 

durante a noite é também recomendado. 
 

Recomenda-se manter as portas abertas para facilitar a circulação natural e não forçada do 
ar, sempre que não se formem “correntes de ar”. 
 

Até nova indicação, não devem ser usados equipamentos que forcem a circulação do ar, tais 
como ventoinhas, secadores de mãos por sopro de ar ou outros aparelhos com o mesmo 

efeito.  
 

Os sistemas de ar condicionado instalados nas respostas sociais da OSZ são sistemas de 
renovação do ar, pelo que podem ser usados com segurança, desde que se proceda à 

manutenção regular dos filtros. 
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18. ISOLAMENTO PREVENTIVO (Quarentena) 

18.1. Finalidade do isolamento preventivo 

Neste PLANO, as situações de ISOLAMENTO a distinguir são três: 

 ISOLAMENTO PREVENTIVO PARA CASOS DE QUARENTENA, 

 ISOLAMENTO DE CASOS DE SUSPEITA DE INFEÇÃO, 

 ISOLAMENTO DE CASOS CONFIRMADOS. 

A finalidade do isolamento preventivo é evitar o contacto dos utentes que tenham saído para o 

exterior com os demais utentes e colaboradores da ERPI durante um período de quarentena 

mínima de 14 dias a contar da reentrada. 

Em situação excecional, a direção técnica poderá determinar o isolamento preventivo de vários 

ou mesmo de todos os utentes, quando haja razões ponderosas do ponto de vista da prevenção 

contra infeção por COVID-19, para confinar esses utentes aos seus quartos. 

18.2. Local de isolamento 

O período de isolamento preventivo (quarentena) será sempre cumprido em quarto individual, 

preferencialmente o quarto do utente. Se o utente estiver em quarto duplo, a quarentena será 

cumprida noutro quarto que haja disponível. 

O quarto de isolamento preventivo não tem requisitos especiais, mas será de acesso restrito e 

será assinalado como tal. 

 

18.3. Procedimento 

O procedimento de isolamento preventivo (quarentena) consiste no confinamento do utente ao 

seu quarto, incluindo para a toma das refeições. 

A escolha e preparação do quarto e iniciada logo eu o utente sai da ERPI. 

Para cada utente em isolamento preventivo, serão designadas os colaboradores com acesso ao 

quarto e especificadas as medidas de proteção pessoal a cumprir por essas pessoas. 

Durante todo o período de isolamento preventivo, serão monitorizados e registados a 

temperatura e os eventuais sintomas do utente.  
 

O simples decurso dos 14 dias não faz cessar o isolamento. Cabe à direção técnica a decisão de 
prorrogar ou fazer cessar o isolamento preventivo. 

 
Ainda que sejam vários os utentes em quarentena, os respetivos períodos de isolamento 
preventivo serão cumpridos em quartos separados. 
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19. ISOLAMENTO CASOS DE SUSPEITA DE INFEÇÃO 

19.1. Finalidade do isolamento 

A ZONA DE ISOLAMENTO destina-se a: 

• Ser utilizada por utentes ou colaboradores que sejam suspeitos de contaminação por 

COVID-19. Não serve para ser utilizada por familiares, visitantes ou terceiros (uma vez 

que a observação de sintomas é sempre feita antes da entrada); 

• Assegurar o isolamento durante o tempo estritamente necessário até à chegada do INEM 

ou outro meio de transporte. Não pode ser usada para permanência prolongada; 

• Impedir quer outros utentes e colaboradores possam ser expostos e infetados. 

 

19.2. Sala de isolamento 

A ZONA DE ISOLAMENTO deve ter as seguintes características mínimas: 

• Localização em local de menor circulação/aglomeração de pessoas e maior facilidade 

de vedação do acesso; 

• Ventilação natural ou mecânica; 

• Revestimentos lisos e laváveis; 

• Ausência de mobiliário não essencial ou de difícil desinfeção, tapetes, alcatifa ou 

cortinados; 

• Telefone (telemóvel com funcionalidade de videochamada, se possível), cadeira ou 

marquesa; 

• Kit alimentar: água, alimentos não perecíveis; 

• Kit ocupacional: revistas, TV (se possível); 

• Material de desinfeção: álcool gel antes da entrada e no interior; 

• Materiais de proteção individual: toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas 

descartáveis, termómetro; 

• Contentor de resíduos, de pedal; 

• Instalação sanitária interior ou de fácil acesso. 

 

19.3. Procedimento 

O procedimento de isolamento inicia-se logo que se constata que a pessoa apresenta sintomas 

de risco de forma persistente (ver diagrama do PROCEDIMENTO RELATIVO A VISITANTES). O 

procedimento pode ser seguido pela própria pessoa suspeita de infeção. Se se tratar de utente, 

o procedimento deve ser iniciado pela pessoa que, no momento tiver as responsabilidades 

de direção técnica. A execução do procedimento deve ser supervisionada (ainda que à 

distância) por enfermeira da OSZ.  

Em cada localidade, deve ser estudado e definido o circuito de ida e saída da ZONA DE 

ISOLAMENTO. 
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Deverá ter-se especial cuidado e discrição em todas as situações de ocorrência de isolamento, 

de modo a evitar alarme entre os utentes. 

Ainda que sejam vários os utentes suspeitos de infeção por COVID-19, os respetivos 
períodos de isolamento preventivo serão cumpridos em quartos separados. 

 

PROCEDIMENTO DE ISOLAMENTO 

1. Informar a chefia e a direção; 

2. Desinfetar as mãos da pessoa suspeita e da pessoa que a irá acompanhar na 
instalação no quarto de isolamento; 

3. Verificar o cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) e 
proteção individual integral34 por parte da pessoa que irá acompanhar a pessoa 

suspeita de infeção; 

4. Colocar máscara cirúrgica na pessoa com suspeita de infeção (se for colaborador); 

5. Deslocar a pessoa em questão para a sala de isolamento; em paralelo, iniciar o 

procedimento previsto no ponto 10; 

6. Ligar para a linha SNS24 (808 24 24 24); em paralelo, se se tratar de utente, ligar 

para o familiar de referência; 

7. No caso de não validação da suspeita de infeção, e mediante as indicações do 

serviço SNS24, a pessoa pode sair do isolamento; 

8. Na caso de validação da suspeita de infeção, manter o isolamento até à chegada 

do INEM. A zona de isolamento ficará interdita até à ocorrência referida no ponto 
14; 

9. Contactar familiares ou outras pessoas de referência da pessoa suspeita de infeção; 

10. Iniciar o PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO dos espaços anteriormente 
ocupados pela pessoa suspeita de infeção; 

11. Manter o contacto com a pessoa isolada durante todo o tempo de isolamento; 

12. Iniciar o PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA ATIVA de todas as pessoas que estiveram 

em contacto com a pessoa isolada; 

13. Após a saída da pessoa suspeita de infeção, iniciar a limpeza e descontaminação da 

sala de isolamento (pessoal com proteção especial, panos e meios de limpeza 
descartáveis, desinfetantes adequados) e à recolha dos resíduos existentes na mesma 
(contentor de resíduos hospitalares com risco biológico); 

14. Solicitar à Autoridade de Saúde a autorização de nova utilização da sala de 
isolamento. 

 

 

 

                                                
34 A Orientação n.º 009/2020 de 11/03/2020, actualizada a 23/07/2020, sobre Procedimentos para Estruturas 
Residenciais para Idosos (ERPI)apenas recomenda a colocação de máscara cirúrgica e luvas descartáveis. No 
entanto, a OSZ considera adequado o uso imediato de proteção integral, logo nos procedimentos de instalação do 
utente no quarto de isolamento. 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
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20. ISOLAMENTO CASOS DE INFEÇÃO CONFIRMADA 

20.1. Finalidade do isolamento 

A ZONA DE ISOLAMENTO destina-se a acolher utentes que sejam confirmados como infetados 

por COVID-1 e que não tenham que ser internados em unidade hospitalar. 

Trata-se de isolamento prolongado, que durará até que o utente seja considerado recuperado e 

tenha obtido resultado negativo em dois testes PCR, com pelo menos 24 horas de intervalo. 

 

20.2. Ala de isolamento 

Ao abrigo do Plano de Contingência anterior, a OSZ preparou duas “alas” isolamento 

prolongado de utentes conformados c0mo 9nfetados por COVID-19: 

 Uma ala em Lisboa, no equipamento da Estrela, para os utentes das ERPIs dos 

equipamentos da Estrela e da Penha de França; 

 Uma ala no Porto, no equipamento da Rua da Firmeza, para os utentes desse 

equipamento. 

As “alas” de isolamento prolongado reúnem as caraterísticas seguintes: 

• Separação física das alas residências da ERPI e possibilidade de acesso por circuitos sem 

cruzamento com os acessos à ERPI; 

• Possibilidade de separação entre doentes com/sem sintomas respiratórios; 

• Camas e roupas de cama preparadas; 

• Ventilação natural ou mecânica; 

• Revestimentos lisos e laváveis; 

• Ausência de mobiliário não essencial ou de difícil desinfeção, tapetes, alcatifa ou 

cortinados; 

• Telefone (telemóvel com funcionalidade de videochamada, se possível),; 

• Material de desinfeção: álcool gel antes da entrada e no interior; 

• Stock mínimo de equipamentos de proteção individual (batas integrais, máscaras, luvas, 

etc.); 

• Contentor de resíduos, de pedal; 

• Instalação sanitária interior ou de fácil acesso para os utentes; 

• Acesso fácil a instalação sanitária (incluindo duche para profissionais com acesso à ala). 

 

20.3. Procedimento 

O procedimento de transferência para a Ala de Isolamento Prolongado é iniciado logo que se 

souber do resultado positivo de teste PCR. O início cabe à pessoa que, no momento tiver as 

responsabilidades de direção técnica.  
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Em cada localidade, deve ser estudado e definido o circuito de ida e saída da ALA DE 

ISOLAMENTO PROLONGADO. 

Deverá ter-se especial cuidado e discrição em todas as situações de ocorrência de isolamento, 

de modo a evitar alarme entre os utentes. 

 

PROCEDIMENTO DE ISOLAMENTO 

1. Informar a chefia e a direção; 

2. Desinfetar as mãos da pessoa suspeita e da pessoa que a irá acompanhar; 

3. Verificar o cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) e 
proteção individual integral por parte das pessoas que irão acompanhar a pessoa 
infectada durante todo o período de isolamento; 

4. Preparar o utente infetado para a transferência; 

5. Preparar o itinerário para a ALA DE ISOLAMENTO PROLONGADO, para que não 

haja cruzamentos ou contactos durante a transferência; 

6. Deslocar a pessoa em questão para a ALA DE ISOLAMENTO PROLONGADO; em 

paralelo, iniciar o procedimento previsto no ponto 10; 

7. Estabelecer os contactos necessários para estabelecer o plano de cuidados do utente 

e desencadear o seguimento clínico em articulação com o ACES (Agrupamento de 
Centros de Saúde);  

8. Contactar familiares ou outras pessoas de referência da pessoa suspeita de infeção; 

9. Definir/redefinir a equipa assistente; 

10. Iniciar o PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO dos espaços anteriormente 

ocupados pela pessoa suspeita de infeção; 

11. Manter o contacto com a pessoa isolada durante o tempo de isolamento; 

12. Iniciar o PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA ATIVA de todas as pessoas que estiveram 
em contacto com a pessoa isolada; 

13. Após a saída da pessoa infetada, iniciar a limpeza e descontaminação da sala de 
isolamento (pessoal com proteção especial, panos e meios de limpeza descartáveis, 
desinfetantes adequados) e à recolha dos resíduos existentes na mesma (contentor de 

resíduos hospitalares com risco biológico); 

14. Iniciar os procedimentos para realização de testes PCR aos utentes e 

colaboradores35. 

 

Durante todo o tempo de isolamento, todo e qualquer acesso à Ala de Isolamento Prolongado 
requer o uso de vestuário de proteção36 individual integral, que inclui:  

                                                
35 De acordo com a Orientação n.º 009/2020 de 11/03/2020, actualizada a 23/07/2020, sobre Procedimentos 
para Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), “a ocorrência de um caso positivo obriga a testar todos os outros 
residentes/profissionais, expeto em situações em que exista separação física e efetiva entre os casos e suspeitos e 
outros residentes/profissionais”. 
36 A este respeito, consultar a Norma n.º 007/2020 de 29/03/2020 sobre Prevenção e Controlo de Infeção por 
SARS-CoV-2 (COVID-19): Equipamentos de Proteção Individual (EPI), bem como a Norma n.º 029/2012 de 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092020-de-11032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072020-de-29032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/programa-de-prevencao-e-controlo-de-infecoes-e-de-resistencia-aos-antimicrobianos/cnhm-material-de-implementacao/norma-das-precaucoes-basicas-do-controlo-da-infecao1.aspx
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 Bata com mangas e abertura atrás, descartável, impermeável e resistente a fluidos, com 
comprimento até abaixo dos joelhos; 

 Máscara cirúrgica de tipo I, II ou IIIR; 

 Proteção ocular (óculos ou viseira), 

 Luvas descartáveis não esterilizadas, 

 Proteção de calçado. 

 

Terminada a intervenção, o vestuário integral terá que ser retirado da forma adequada e 
segura, descartado para um saco de plástico colocado em contentor específico com tampa de 

pedal. Esta operação deverá ser objecto de formação específica aos colaboradores que o 
venham a executar e deverá ser executado sob supervisão. Descartado o vestuário de proteção 

e depois da desinfecção das mãos, as pessoas que saírem da Ala de Isolamento Prolongado 
deverão tomar duche na instalação sanitária reservada para o efeito e mudar de roupa. 

 

20.4. Evolução do caso: cura  

O utente que der entrada na ala de Isolamento Prolongado terá o seguimento clínico 

adequado, em articulação com os serviços e autoridades de saúde. 

No caso de permanecer ou ficar assintomático, o utente realizará um testo PCR logo que tenham 

decorrido pelo menos 14 dias desde o início dos sintomas. Caso o resultado seja negativo, o 

utente é considerado curado e o isolamento pode cessar mediante confirmação médica. Caso 

o resultado do teste seja positivo, o utente continuará em isolamento e sob seguimento clínico, 

devendo repetir o teste passados 7 dias. A requisição dos testes cabe ao médico que assegurar 

o seguimento clínico37. 

 

20.5. Evolução do caso: procedimentos post mortem 

Resta indicar as regras e procedimentos em caso de óbito ocorrido na instituição38.  

Tratando-se de um óbito de um caso confirmado COVID-19, em seguimento na OSZ, e não 

havendo intervenção das forças policiais, o óbito é verificado pelo médico chamado ao local. O 
médico que presta serviço à OSZ deve certificar o óbito no SICO (Sistema de Informação dos 
Certificados de Óbito). O critério seguido pelas autoridades de saúde em matéria de 

classificação como “óbito COVID” é um critério baseado em presunção, ou seja, presume-se que 
a COVID-19 foi a causa da morte caso o utente tivesse sintomas compatíveis, até prova em 

contrário39. Por isso, ocorrendo um óbito, é obrigatória a realização de teste de diagnóstico. 

                                                                                                                                                       
29/12/2012 atualizada a 31/10/2013, sobre Precauções Básicas do Controlo da Infeção (PBCI) (clicar para 
aceder. 
37 Sobre esta  matéria, podem ver-se as seguintes normas da DGS: Norma 004/2020, de 23/03/2020, atualizada 
a 31/8/2020 - Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2; Norma 010/2020, de 
15/04/2020 - Abordagem de Assintomático com Teste Laboratorial Positivo (clicar para aceder). 
38 Sobre esta matéria, ver a Norma n.º 002/2020 de 6/03/2020 atualizada a 03/07/2020 sobre Procedimentos 
post mortem (clicar para aceder). 
39 De acordo com a Orientação n.º 009/2020 da DGS, todos os óbitos ocorridos, durante a Pandemia COVID-19, 
numa instituição com casos confirmados de COVID-19 ou em utente/residente ou trabalhador que tenha 
apresentado sintomas compatíveis com a doença (tosse, febre, dificuldade respiratória) deve ser considerado um 
caso suspeito de infeção por SARS-CoV-2, até prova em contrário, isto é, resultado negativo no teste laboratorial 
para SARS-CoV-2. 

https://www.dgs.pt/servicos-on-line1/sico-sistema-de-informacao-dos-certificados-de-obito.aspx
https://www.dgs.pt/servicos-on-line1/sico-sistema-de-informacao-dos-certificados-de-obito.aspx
https://www.dgs.pt/programa-de-prevencao-e-controlo-de-infecoes-e-de-resistencia-aos-antimicrobianos/cnhm-material-de-implementacao/norma-das-precaucoes-basicas-do-controlo-da-infecao1.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0102020-de-15042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0102020-de-15042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022020-de-16032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0022020-de-16032020-pdf.aspx
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Após os trâmites legalmente previstos para entrega do corpo à família, cabe a esta contactar 

uma agência funerária. Esta deverá ser informada dos riscos de infeção40. 

Não se deve promover ou aguardar o reconhecimento visual do corpo pelos familiares, sendo 

garantida a identidade pelos documentos de identificação do falecido, ficando registado 
inequivocamente a pessoa que procedeu ao reconhecimento. 

Durante os cuidados ao cadáver, só devem estar presentes, os profissionais estritamente 
necessários, todos devidamente equipados com os EPI adequados. 

É necessário registar o nome, atividade desenvolvida e respetiva data, relativamente a todos os 
trabalhadores que participaram nos cuidados post mortem, incluindo a limpeza do quarto, para 
acompanhamento futuro, se necessário. 

Após a remoção do corpo, é necessário proceder à limpeza e desinfecção do quarto/ala, bem 
como à remoção segura de todos os resíduos e roupas contaminadas. 

O corpo deve ser colocado em duplo saco de cadáver impermeável resistente até cerca de 
150Kg, degradável, tamanho aproximadamente de 80/220cm, com face impermeável 

plastificada no interior e com lençol protetor absorvente. De seguida, a parte exterior do saco 
deve ser desinfetada com álcool a 70º ou com solução de hipoclorito de sódio (lixívia) a 10.000 

ppm de cloro ativo. 

O manuseamento do corpo pelos profissionais para o funeral deve ser mínimo. 

Tal como os agentes funerários, os responsáveis da OSZ devem manter uma boa comunicação 

com os familiares do utente falecido explicando-lhes o regime de exceção vigente em situação 
de pandemia, com procedimentos que serão diferentes do habitual, por forma a minimizar a 

potencial transmissão da doença e manter a dignidade da cerimónia. Os familiares devem 
cumprir integralmente as instruções recebidas. 

Não é permitido velório nos casos de óbito por COVID-19. 

Para o funeral, o caixão deve manter-se sempre fechado, por não ser permitido tocar no corpo. 

A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia 

local que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério. Atendendo à atual situação 
epidemiológica, na cerimónia fúnebre/funeral deve ser observado o distanciamento entre 

pessoas (2 metros), evitando qualquer contacto físico. Do limite fixado nos termos do número 
anterior, não pode resultar a impossibilidade da presença no funeral de conjugue ou unido de 

facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Sobre os riscos resultantes da exposição a agentes biológicos durante o trabalho, ver o Decreto-Lei n.º 84/97, de 
16 de abril.  

https://dre.pt/application/conteudo/468635
https://dre.pt/application/conteudo/468635
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21. CENTRO DE DIA 

21.1. Suspensão do Centro de Dia 

Na fase inicial da pandemia, e seguindo a recomendação da DGS e do ISS, a OSZ suspendeu o 

acolhimento de pessoas idosas nos Centros de dia de Lisboa-Estrela e Porto, substituindo-o por 

apoio ao domicílio. Esta medida tem vigorado desde o dia 16 de março de 2020 

Com a evolução da pandemia, as autoridades – mais concretamente a DGS e o ISS – 

estabeleceram condições para a reabertura dos Centros de Dia41. A reabertura é mais fácil e 

menos arriscada nos casos em que a resposta de Centro de dia funciona em “modo isolado”, ou 

nos casos em que funcionam “acoplados a outras respostas sociais, cujas características do 

edificado/organização e funcionamento garantam total separação, sem cruzamento entre 

utentes e colaboradores das outras respostas sociais e sem partilha de espaços como refeitórios 

e instalações sanitárias”. 

A situação afigura-se mais problemática se não for possível garantir a total separação entre 

diferentes respostas sociais. Mesmo com todas as medidas de proteção, o Centro de Dia em 

modo acoplado (isto é, no mesmo edifício em que funciona a resposta social de ERPI) e sem 

possibilidade de separação total, acarreta especiais riscos de contaminação cruzada, uma vez 

que envolve a entrada e saída, dia após dia, de dezenas de utentes, alguns dos quais com 

idade e condição que já não permite garantir que as medidas de prevenção básicas foram 

cumpridas. 

Cabre assim a cada instituição responsável por respostas sociais em “modo acoplado”, verificar 

se é ou não possível a total separação a que se referem a DGS e o ISS. 

O governo esclareceu entretanto esta questão por via legislativa, au decretar que “Ficam 

suspensas as atividades de apoio social desenvolvidas em centro de dia com funcionamento acoplado 

a outras respostas sociais, sem prejuízo da possibilidade de reinício das referidas atividades 

mediante avaliação das condições de reabertura, a realizar pela instituição, pelo Instituto da 

Segurança Social, I. P., e pela autoridade de saúde local”42. 

A norma indica claramente que a suspensão continua a ser a regra para os Centros de dia em 

modo “acoplado”, podendo apenas reabrir caso a instituição tenha condições físicas (edifício), e 

técnicas (organização e funcionamento) para garantir a total separação e as autoridades de 

saúde e segurança social reconheçam essas condições. 

No caso d OSZ, essas condições não existem, dadas as caraterísticas dos edifícios e as 

necessidades de funcionamento das ERPI. 

Por isso, a suspensão do apoio em Centro de Dia deverá manter-se suspensa até nova 

avaliação. 

 

 

                                                
41 Ver Guião Orientador para a Reabertura da Resposta Social de Centro de Dia. Ao que tudo indica, este 
documento terá sido criado no dia 5 de agosto, mas foi disponibilizado on line sem data (clicar para aceder). 
42Artigo 9.º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 58-
B/2020, de 14 de agosto de 2020.  

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=7d8fe3f0-236d-41b7-9797-71da0654b598
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/142050575/202009070316/73875098/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/142050575/202009070316/73875098/diploma/indice?p_p_state=maximized
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21.2. Domiciliação do Apoio 

Enquanto se mantiver a suspensão do apoio em Centro de Dia, todos os utentes dessa resposta 

social continuarão a ser apoiados nos respetivos domicílios. 

O apoio domiciliário inclui os serviços básicos de entrega de refeições, administração de 

medicamentos, apoio pontual e disponibilidade de contacto telefónico. Para este efeito, a cada 

utente foi entregue um cartão com o número de telefone de contacto. 

 

21.3. Medidas de Proteção 

As equipas de apoio ao domicílio estão vinculadas às medidas de prevenção e proteção 

estabelecidas neste PLANO para a resposta social de Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD). 

Mantém-se assim o reforço dos recursos humanos afetos à resposta social de SAD, os quais, no 

que diz respeito à parte operacional (trabalho de terreno) não são partilhados com a resposta 

social de ERPI. 

 

 

22. SERVIÇO DE APOIO AO DOMICÍLIO (SAD) 

Para a resposta social de Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD), as medidas de prevenção e 

proteção contra a infeção por COVID-19 são as seguintes: 

 Equipa operacional dedicada e separada das equipadas da ERPI; 

 Circuitos de deslocação distintos no 9nterior do edifício; 

 Medidas de proteção pessoal comuns aos colaboradores da ERPI,  incluindo:  

o Passagem pelo tapete sanitário, 

o Mudança de vestuário, uso obrigatório de farda OSZ no serviço externo, 

o Uso de máscara cirúrgica, 

o Uso de touca 

o Autovigilância ativa; 

 Desinfeção das mãos antes e depois de cada visita domiciliária, 

 Uso de lucas de proteção em todas as intervenções cm contqcto físico com o utente 

 Higienização e desinfeção das viaturas, 

 Outras medidas estabelecidas ou a estabelecer pela direção técnica 
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