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1. Introdução 

Este plano dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência da 

Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa – AMAV para  a prevenção da Doença por 

Coronavírus (COVID-19). Fornece-se informação sobre esta nova doença, quais as medida de 

prevenção e controlo da doença e que procedimentos e medidas a adoptar perante identificação 

de casos suspeitos. 

A COVID-19 é uma doença infeciosa emergente, identificada pela primeira vez na cidade 

Chinesa de Wuhan, cujos casos iniciais datam de dezembro de 2019.   

Embora a fonte de infeção seja ainda desconhecida, a maior parte dos casos iniciais 

foram relacionados com um mercado alimentar e de animais vivos nessa cidade. Desde então, 

o surto adquiriu uma dimensão epidémica, com casos confirmados em mais de 60 países, 

incluindo Portugal. O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou 

Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional, no âmbito do Regulamento Sanitário 

Internacional. De acordo com o Centro Europeu de Prevenção de Controlo das Doenças (ECDC), 

o impacto potencial da COVID-19 é elevado, sendo provável a propagação continuada e global 

do vírus.   

A transmissão ocorre pessoa a pessoa, por contacto direto ou indireto através de 

gotículas. Após contacto com o vírus, a maioria das pessoas desenvolvem doença ligeira, sendo 

a probabilidade de complicações graves mais comum em pessoas de grupos etários mais velhos 

e na presença de outras doenças crónicas.  Os principais sintomas são febre, tosse seca e 

dificuldade respiratória. Alguns individuos podem apresentar mal-estar geral e dores musculares, 

congestão e/ou corrimento nasal, dor de garganta e diarreia. Em casos mais graves pode causar 

pneumonia grave com insificiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e 

eventual morte. Existe a possibilidade de haver individuos infetados com este vírus, sem 

apresentarem qualquer tipo de sintomatologia. Carca de 80% dos casos recuperam sem 

necessidade de quaquer tratamento especifico. 

Estima-se que o período de incubação é de 2 a 14 dias.  

Neste âmbito, a preparação das instituições, organizações, serviços e sociedade é 

essencial para uma resposta efetiva e oportuna. As atividades a desenvolver devem ser 

proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições de referência. A estratégia a seguir 

deve ter em conta o alinhamento com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e com a Direção 

Geral da Saúde (DGS). Os planos de contingência são instrumentos de referência para as 

medidas a adotar, de acordo com áreas de intervenção, o nível de risco e as especificidades das 

organizações onde são ativados.  
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A Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa, perante o risco atual e a sua 

responsabilidade perante toda a comunidade que emprega e presta serviços, elaborou o 

presente plano de contingência alinhado com as orientações nacionais mas especifico para as 

suas instalações e comunidade afeta. A sua aplicação será feita de acordo com as várias 

avaliações que serão feitas e por indicações das autoridades competentes. Os familiares, utentes 

e colaboradoras da AMAV serão informmados sobre a doença e sobre as formas de evitar a 

transmissão. Serão colocados pelos espaços comuns cartazes, circulares e site da AMAV. 

2. População Alvo 

Segundo a OMS os principais grupos de riscos são os idosos e indivíduos com doenças 

crónicas. A idade superior a 60 anos e com algumas doenças crónicas subjacentes apresentam, 

até agora maior risco de morte. 

 

3. Objetivos 

1. Determinar as necessidades e recursos para uma resposta efetiva proporcionada ao 

nível de risco;   

2. Implementar medidas de prevenção primária adequadas ao nível de risco;   

3. Detetar precocemente os casos de doença e os seus contactos facilitando a articulação 

e ligação aos serviços de saúde adequados;   

4. Comunicar e capacitar todos os utentes e colaboradoras da Associação de 

Melhoramentos de Aldeia Viçosa com informação e conhecimento atualizado e 

fidedigno;   

5. Assegurar uma resposta coordenada com outras instituições e organizações;   

6. Assegurar a continuidade da prestação do serviço de qualidade da Associação de 

Melhoramentos de Aldeia Viçosa de acordo com o nível de risco;   

7. Minimizar o efeito da epidemia na comunidade afeta a esta instituição. 
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4. Medida de Proteção de Saúde 

Medidas Básicas 

 

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabonete líquido, esfregando-as bem 

durante pelo menos 20 segundos;  

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após o contacto com alimentos, após o uso 

das instalações sanitárias, e após o contacto com superfícies em locais públicos 

(maçanetas das portas, botões de elevador, transportes públicos, etc.);  

• Usar, em alternativa, para higiene das mãos, uma solução antissética de base 

alcoólica;  

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

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

• Tossir ou espirrar para um lenço (de utilização única) ou para o braço com o cotovelo 

fletido, e não para as mãos;  

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

• Promover o distanciamento social, nomeadamente, não permanecendo em locais 

muito frequentados e fechados, sem absoluta necessidade (exceto atividades 

letivas e profissionais);  

• Evitar cumprimentos com contacto físico; 

• Limpar com frequência as superfícies e equipamentos de contacto (teclado, 

secretária, telemóvel, etc.);  

• Caso apareça algum sintoma, como tosse, febre ou dificuldade respiratória (no 

próprio ou seus conviventes), reduzir os contactos sociais, não se deslocar para os 

serviços de saúde e telefonar para a Linha SNS24 (808 24 24 24). 
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Medidas de higiene ambiental 

 

Dado que, em condições ideais, o vírus pode permanecer ativo em superfícies durante 

alguns dias, é essencial a sua limpeza e desinfeção frequente e adequada:  

 

• A frequência de limpeza e desinfeção de superfícies, nomeadamente tampos de 

mesas, teclados, corrimãos, maçanetas de portas, recomendada é, no mínimo, três 

vezes por dia e sempre que necessário;  

• Abertura das janelas das instalações sanitárias e salas comuns para promover a 

ventilação natural.  

• Limpeza dos corrimãos das escadas.  

• A higienização e limpeza deve ser adequado ao tipo de revestimento, deve ser 

realizada com os detergentes existentes na Instituição. O uso de detergentes e 

desinfetantes, deve estar de acordo com as recomendações do fabricante quanto à 

quantidade, diluição e tempo de contacto;  

• Garantir a disponibilidade de água, sabonete líquido e toalhetes de papel para 

secagem das mãos em todas as instalações sanitárias e outros pontos de lavagem 

das mãos; 

• Garantir a disponibilidade de desinfetante nos locais de entrada/saída dos edifícios, 

zona de maior aglomeração de pessoas, e outros locais que se justifiquem quer pelo 

número de pessoas ou  distância aos pontos de higienização;  

• Os resíduos que resultem da higienização corrente podem ser descartados como 

habitualmente. 
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Para a realização destas tarefas deverá ser considerado o seguinte: 

 

• A limpeza deverá ser efetuada utilizando luvas, nomeadamente na remoção do lixo.  

• A limpeza das maçanetas e puxadores deverá ser realizada tanto no interior do 

espaço como no exterior.  

• Os panos de limpeza deverão ser lavados com frequência.  

• As instalações sanitárias deverão ser limpas de acordo com os procedimentos em 

vigor para estas instalações e que englobam a desinfeção destes locais.  

 

5. Medidas Especificas 

Medidas específicas perante um caso suspeito  

 

Qualquer utente ou colaborador com sinais e sintomas (febre, tosse ou dificuldade 

respiratória) deve ser dirigido para a área de isolamento e informar (antes ou depois) o 

responsável definido pela entidade (preferencialmente por via telefónica). Este deve 

acompanhar o caso suspeito desde o seu contacto até à sua saída. 

Se necessário, (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador o utente ou visitante), 

deve ser solicitado ao responsável que seja prestada a assistência adequada até à área de 

“isolamento”.  

Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 

metro) do doente.  

Quem presta assistência ou entre na área de isolamento, deve colocar, momentos 

antes, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das medidas 

básicas quanto à higiene das mãos, após o contacto. 

O caso suspeito, já na área de isolamento, deve contactar Linha SNS24 e seguir as 

instruções.  

Logo que possível deve colocar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o 

permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio. Deve ser verificado se a máscara se 

encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a 

oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face). Sempre que a máscara estiver 

húmida, deve ser substituída por outra.  

Na possibilidade de haver mais do que um caso suspeito em simultâneo o 

responsável definido pela entidade deve ponderar a definição de uma segunda área de 

isolamento temporária, ou colocação na mesma área garantindo uma distância superior a 2 

metros entre os casos. 
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Se o caso for validado como tendo critérios de caso suspeito pela Linha SNS24, 

será encaminhado ao hospital e a Autoridade de Saúde Local iniciará o inquérito 

epidemiológico e a identificação e vigilância de contactos próximos, de acordo com 

orientações nacionais.  

Após validação do caso pela Linha SNS24 e evacuação, o responsável deve 

garantir que a área de isolamento deve ser limpa e desinfetada por um trabalhador 

devidamente equipado com máscara cirúrgica e luvas descartáveis. Devem ser reforçadas 

a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas pelo 

caso suspeito. 

Deve ser dada especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do 

caso confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este). Devem ser 

também armazenados os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura 

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

operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico . Para este 

fim, o responsável da entidade poderá articular-se com os responsáveis das entidades que 

já têm este circuito de gestão de resíduos definido.  

Se o caso não for validado pela Linha SNS24 devem ser aplicados os procedimentos 

habituais de limpeza e desinfeção na área de isolamento. 

Medidas especificas (por exemplo colaboradoras) perante uma pessoa 

assintomática regressada, nos últimos 14 dias, de uma área com transmissão 

comunitária ativa e perante uma pessoa assintomática com contacto com um caso 

confirmado  

Para além das medidas básicas de higiene a pessoa deve ainda:  

• Realizar a autovigilância de sintomas nomeadamente:  

• Medir e registar da temperatura duas vezes ao dia, de manhã antes de sair 

de casa e à noite, depois de chegar; 

• Ficar em isolamento profilático certificado pela Autoridade de Saúde durante 

14 dias, informando o responsável definido pela entidade;  

• Ligar para a Linha SNS24 informando do contacto com o caso confirmado; 

caso desenvolva sintomas a ida aos serviços de saúde só deve ser feita se 

aconselhada pela Linha SNS24.  
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6. Medidas Excepcionais 

De acordo com a avaliação de risco e com as orientações governamentais poderão ser 

consideradas:  

• Proibição de visitas aos utentes da instituição,  

• Proibição de entrada de fornecedores na instituição; 

• Numa fase inicial, a entrada de familiares ou visitas serão limitadas a uma visita por 

utente, não podendo estar na sala de visitas mais do que 5 utentes e 5 visitas. Não 

podendo a visita permanecer mais de 15 minutos,  

• Visitas com sintomas ou provenientes de focos epidemiológicos não poderão entrar 

nas instalações, e em caso de crise serão suspensas todas visitas,  

• Controlo absoluto e rigoroso de circulação de visitas nos alojamentos dos utentes 

bem como nas áreas comuns com especial destaque para as instalações sanitárias, 

• O reforço das medidas de limpeza e desinfeção das superfícies  

 

7. Rrecursos e Infraestruturas 

Medidas relativas às instalações e equipamentos  

Deve ser feita a atualização do levantamento da capacidade em termos de instalações, 

equipamentos e materiais, nomeadamente: 

• Verificar as condições de higiene e segurança das instalações;  

• Verificar as condições de ventilação. Em caso de anomalia notificar o responsável 

definido pela entidade;  

• Promover o arejamento de todos os locais, mantendo as janelas abertas sempre 

que possível;  

• Assegurar as medidas de higiene ambiental definidas anteriormente.  

Recursos logísticos:  

As instalações deverão estar dotadas dos seguintes recursos:  

• água e sabonete líquido;  

• solução à base de álcool;  

• toalhetes de papel;  

• contentores de recolha de resíduos em locais estratégicos;  

• detergentes e desinfetantes apropriados;  

• materiais de divulgação das medidas básicas de higiene;  

• máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro.  
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8. Área de Isolamento 

A área de isolamento de algum possível infetado deve ser feita no quarto nº 7 do 

Piso inferior e tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com casos 

suspeitos. Este local foi escolhido por ser um local bem ventilado e com acesso direto ao 

exterior e a instalações sanitárias. Os utentes este quarto serão imediatamente colocados 

nos quartos que irão ficar vagos após desinfeção dos mesmos. Como o quarto é duplo um 

utente ficará provisoriamente na sala à entrada da Instituição, a agora conhecida por Sala 

de Visitas individual, o outro utente será então colocado no quarto que pertence ao “possível 

infectado” após algum tempo depois da desinfeção. Também poderá ser utilizada a sala à 

entrada da Instituição que dá acesso ao gabinete médico. Estes locais serão provisorios. 

Estas devem estar disponíveis para ser acionadas por qualquer caso suspeito (por exemplo, 

não devem estar trancadas). Sempre que possível, a localização da área de isolamento 

deve permitir um circuito de e até ao local com o menor contacto possível com outros 

indivíduos.  Caso se confirme vários casos suspeitos a área de isolamento passará a ser 

no Piso superior que tem acesso externo, passando os utentes para o piso inferior e 

distribuidos pelas salas disponíveis e que servirão de quartos provisórios.  

O responsável definido pela entidade deve garantir que a área de isolamento deve 

ter:  

• ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica;  

• revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados);  

• telefone ou telemóvel (no caso de o próprio não ter o seu consigo);  

• cadeira ou marquesa;  

• água e alguns alimentos não perecíveis;  

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

• Desinfetante (disponível no interior e à entrada desta área);  

• toalhetes de papel;  

• máscaras cirúrgicas;  

• luvas descartáveis;  

• termómetro. 
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9. Medidas Especificas para os Setores de Trabalho  

É da responsabilidade de todas as colaboradoras cumprir e fazer cumprir as regras 

de higiene básica acima referidas.   

Relembramos que é de extrema importância que todas as colaboradoras e utentes 

lavem as mãos frequentemente.   

Na impossibilidade de lavar as mãos deverão usar as soluções antissépticas 

espalhadas pelo lar.   

Sempre que detetem um caso suspeito a primeira coisa a fazer é PROTEGEREM-SE. 

Deverão colocar máscara e luvas e encaminhar a pessoa para área de isolamento. Devem 

dar à pessoa uma máscara e luvas para seu uso. Depois de acomodada, deverão informar 

os responsáveis do LAR para que se dê inicio ao processo de contenção.  

 

Colaboradoras ERPI:   

• Deverão sempre que higienização um local ou realização um contacto pessoal com o 

utentes usar luvas e de seguida, depois de as descartar num local adequada, lavar as 

mãos com sabão,   

• Sempre que houver troca de fluídos com um utente ou visita deverão trocar a farda de 

trabalho,   

• Todos os lenços de papel, fraldas, etc. deverão ser descartadas de forma conveniente 

e no local adequado, 

• No caso de haver um paciente infetado quando procederem à troca da roupa da cama 

ou da roupa pessoal deverão separá-la das restantes e dar indicação às colaboradoras 

da lavandaria.   

• Deverão sempre ir questionando os utentes sobre eventuais sintomas, pois sabemos 

que muitas vezes eles poderão não nos comunicar. Devendo estar alerta para qualquer 

situação. 

• Os utentes de ERPI, sempre que possível, devem ser acompanhados às instalações 

sanitárias para procedam à higienização das mãos ou à sua desinfeção,  

• As áreas comuns como salas de convívio, gabinete de enfermagem, casas de banho e 

refeitório devem ser higienizadas com mais regularidade. Não descuidando das 

maçanetas das portas, interruptores, etc.,   

• Relembramos, mais uma vez, que é importante a lavagem das mãos de utente para 

utentes ou de tarefa para tarefa. 
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Colaboradoras SAD:   

• Deverão sempre que higienização um local ou realização um contacto pessoal com 

o utentes usar luvas e de seguida, depois de as descartar num local adequada, lavar 

as mãos com sabão,   

• Sempre que houver troca de fluídos com um utente ou visita deverão trocar a farda 

de trabalho,   

• Antes de sair da casa do utente deverão lavar as mãos e desinfetá-las no carro. 

• No caso de haver um paciente infetado deverão alertar a linha SNS e ficar em 

vigilância própria,   

• Relembramos, mais uma vez, que é importante a lavagem das mãos de utente para 

utentes ou de tarefa para tarefa.   

Colaboradoras COZINHA:    

• O manuseamento dos alimentos deve ser sempre feito com luvas,  

• A cozinha e os seus equipamentos higienizados com mais regularidade,  

• Se houver a mínima suspeita de uma colaboradora infetada neste sector deverá sair 

de imediato do espaço e não manusear qualquer alimento ou equipamento,   

• Relembramos, mais uma vez, que é importante a lavagem das mãos de utente para 

utentes ou de tarefa para tarefa. 

O bom senso nestes casos é a melhor arma para prevenir e propagar qualquer 

vírus.  Todas estas situações devem ser monitorizadas e registadas nos livros de 

ocorrências sempre dando a informação nas reuniões de passagem de turno e dando 

conhecimento à diretora técnica e enfermeira da instituição.   

 

10. Medidas Especificas para Visitas 

• As visitas deverão sempre que entram na instituição proceder à desinfeção das 

mãos,  

• Deverão entrar de forma faseada e não compartilhar com o utente qualquer tipo de 

objeto,   

• Sempre que usarem toalhas ou lenços de papel, estes devem ser descartados de 

forma segura e no local adequado, em seguida a visita deverá lavar as mãos,   

• À saída da instituição as visitas deverão novamente desinfetar as mãos,  

• É proibida a deambulação das visitas pela instituição. Não poderão ir aos quartos 

ou a qualquer outro local, apenas estar na sala das visitas.   
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As visitas deverão continuar a ser registadas (tanto na entrada como na saída) 

num impresso próprio para controlo interno. 

11. Organização / Coordenação do Plano de Contingência da AMAV 

O presente Plano de Contingência foi elaborada pela Presidente da Direção Sandra 

Santos e pela Enfermeira Cremilda Almeida e aprovado pelos restantes membros da 

Direção. 

As medidas serão colocadas de acordo com as necessidades.  

A sua organização articula-se da seguinte forma: 

 

COMISSÃO DE GESTÃO DE CRISE  

 

É da responsabilidade da Hierarquia criar uma Comissão constituída pelos responsáveis 

máximos da AMAV, Presidente da Direção, Diretora Técnica, médico e enfermeiro. Esta 

comissão é uma comissão de topo que só determinará as alterações mais profundas a 

implementar e cuja autoridade é máxima não estando subordinada a qualquer outra 

autoridade. 

 

COMISSÃO COORDENADORA DA AMAV 

  

A Comissão que implementa e acompanha o Plano de Contingência, internamente deve 

ser constituída por um conjunto de pessoas, cuja orientação deverá ser da Presidente da 

Associação em conjunto com a Enfermeira da Insituição e Diretora Técnica e / ou Animadora 

e incluir um conjunto de pessoas disponíveis e voluntárias, representativas dos vários 

sectores da Associação (Cozinha, ERPI, SAD, Administração, Saúde, auxiliares, limpeza, 

etc...). Cabe a esta comissão implementar o Plano. Deve ser claramente definido quem 

substitui a diretora técnica em caso do seu impedimento por infecção, bem como definir 

uma cadeia hierárquica que não dependa da comissão de gestão de crise, já que existem 

acontecimentos de fim de semana, feriados, noites em que não seja possível reunir a 

comissão de gestão de crise.  

O objectivo essencial é garantir o pleno funcionamento do Lar com o mínimo de 

limitações possíveis o que inclui garantia de prestação de cuidados de higiene e conforto, 

fornecimento de alimentação e respostas a situações pontuais urgentes dos residentes.  
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DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS MINIMOS  

 

Definem-se como serviços mínimos:  

• Cuidados de higiene e conforto a residentes dependentes;  

• Apoio em cuidados de higiene e conforto a residentes semi-dependentes;  

• Limpeza de alojamentos a residentes dependentes e semi-dependentes;  

• Fornecimento de alimentação;  

• Administração e fornecimento de terapêutica.  

• Recurso a urgências hospitalares.  

  

DEFINIÇÃO DE PESSOAL MINIMO (ERPI)  

 

• 1 Auxiliar de serviços gerais,1 Ajudante da Ação direta no turno da manhã;  

• 2 Ajudantes da Ação direta no turno da tarde;  

• 2 Ajudantes de Ação Direta no turno da noite; 

 

DEFINIÇÃO DE PESSOAL MINIMO (COZINHA)  

 

• 1 Ajudante de Cozinha e 1 Cozinheira no turno da manhã;  

• 1 Ajudante de Cozinha ou 1 Cozinheira no turno da tarde; 

 

DEFINIÇÃO DE PESSOAL MINIMO (SAD)  

 

• 1 Ajudante de Ação Direta ou 1 Auxiliar de serviços gerais; 

 

ALTERAÇÕES NO FUNCIONAMENTO DAS ACTIVIDADES DA AMAV  

Serão limitadas, numa primeira fase, e completamente suspensas em situação de crise 

as seguintes atividades:  

• Atividades de ocupação e lazer, incluindo as atividades da Animadora Sociocultura l; 

• Em situação muito grave, fecho de todas as áreas colectivas, incluindo sala de 

televisão e sala de atividades;  

• Tratamento de roupa que não seja absolutamente essencial;  

• Serviço Administrativo;  

• Serviço de limpeza diária em zonas não essenciais;  
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Ficha Técnica  
 

Elaboração:   

 

Sandra Santos – Presidente da Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa 

 

 

Revisão:   

 

Enfermeira Cremilda Almeida 

 

 

Aprovado por:   

 

Sandra Santos – Presidente 

Victor Rodrigues – Vice-Presidente 

Sérgio Pinto - Tesoureiro 

Enfermeira Cremilda Almeida 

 
 

Aldeia Viçosa, 09 de março de 2020 
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13. Anexos 

ANEXO I – Lavagem das Mãos 
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ANEXO II – MATERIAL DGS 
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ANEXO III –  Registo de Temperatura das funcionárias  
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ANEXO IV – REGISTO DE TEMPERATURA DOS UTENTES 
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ANEXO V –  Ficha de Acompanhamento à sala de isolamento  

Nome: ________________________________________________________________  

Data de Nascimento: __________________ 

Familiar Responsável: ____________________________________________________ 

Data: ______/______/_____     Temperatura: ___________ 

Sintomas Sim Não  

Tosse 
   

Dores de Garganta 
   

Dores de Cabeça 
   

Dores Musculares 
   

Cansaço 
   

Falta de Ar 
   

Arrepios de frio 
   

Vómitos 
   

Corrimento Nasal 
   

Alergias 
  Quais? 

Outras informações Sim Não  

Viajou ao estrangeiro? 
  

 

Contatou com alguém doente? 
  

 

Contatou com alguém vindo de uma zona 

com casos confirmados? 
  

 

Linha saúde 24 

Nome do profissional de saúde que atendeu a chamada: ____________________________________  

Hora: ___________              Assinatura do acompanhante: __________________________________  


