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1 FINALIDADE  

Preparar a resposta e minimizar o impacto de transmissão aos profissionais de infeção por COVID-19  

 
2 OBJETIVOS  

 
2.1 OBJETIVOS PRINCIPAIS 
 Definir procedimentos a adotar perante um Trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis 

com a definição de caso suspeito de COVID-19; 
 Evitar o risco de contágio e a probabilidade de transmissão em situação de doença pelo COVID-19; 

 
2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS   
 Assegurar a proteção e segurança dos profissionais de saúde em contacto com caso suspeito ou confirmado 

pelo COVID-19; 
 Orientar os procedimentos de atuação dos profissionais; 
 Vigiar os profissionais de saúde que regressem das áreas de transmissão comunitária ativa e/ou com 

contacto com um caso confirmado de COVID-19. 
 Manter a confiança e segurança dos profissionais através de implementação de medidas baseadas na 

melhor evidência disponível. 
 

3 ÂMBITO DE APLICAÇÃO  
O presente procedimento aplica-se a todos os profissionais.  
Considerando a maior exposição ao   risco de infeção por COVID-19 dos trabalhadores que realizam 
atividades de atendimento ao público e trabalhadores que prestam cuidados de saúde são estes os 
principais destinatários do presente Plano.  
 
Estão também incluídas as situações dos profissionais que regressem de uma área com transmissão 
comunitária ativa do novo coronavírus ou outras áreas que venham a ser definidas como tal. 
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Sem prejuízo da informação estar em constante evolução, à data da elaboração do presente 
documento são áreas transmissão comunitária ativa: 
 

Ásia China, Coreia do Sul, Japão, Singapura 

Médio Oriente Irão 

Europa Itália  

A listagem identificada anteriormente será atualizada sempre que existam novas informações 
disponibilizadas pela DGS em https://www.dgs.pt/pagina-de-entrada3/corona-virus/organizacoes-
internacionais.aspx   
 

4 RESPONSABILIDADES 

4.1 Pela implementação do Procedimento:  
 Médicos do Trabalho, Enfermeiros e Técnicos da Saúde Ocupacional, AGRH e todos os trabalhadores do 

CHULC com funções de direção e chefia de chefias e todos os profissionais. 
 

4.2 Pela revisão do procedimento:  
 Saúde Ocupacional do CHULC; 
 AGRH 
 Entidades ou profissionais designadas pelo CA 

 
5 DESCRIÇÃO 

No âmbito da infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19) com origem em Wuhan, província de Hubei, China, 
de etiologia desconhecida, o presente procedimento define o plano de contingência para os trabalhadores 
do CHULC, no âmbito da Orientação DGS n.º 006/2020, de 26 de fevereiro (Procedimentos de prevenção, 
controlo e vigilância em empresas) e do Despacho n.º 2836-A/2020, que ordena aos empregadores públicos 
a elaboração de um plano de contingência.  
O presente documento reúne normas e recomendações no âmbito da prevenção e controlo de infeção assim 
como procedimentos internos a adotar perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados de 
doença por COVID-19.  

https://www.dgs.pt/pagina-de-entrada3/corona-virus/organizacoes-internacionais.aspx
https://www.dgs.pt/pagina-de-entrada3/corona-virus/organizacoes-internacionais.aspx
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6 A DOENÇA PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) 

O novo coronavírus (SARS-CoV-2), agente causador da doença por coronavírus (COVID-19), foi identificado 
pela primeira vez a 31 de em dezembro de 2019, na Cidade de Wuhan (China). A infeção pelo novo 
coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), que se pensa ser de origem zoonótica, cursa também com sintomas 
inespecíficos de infeção respiratória – febre, tosse, dificuldade respiratória pelo que em fase de 
contenção, o contexto epidemiológico deve ser tido em conta.  
 

6.1 A transmissão da infeção por COVID-19 
Presume-se que a transmissão de infeção por COVID-19 possa ocorrer por: 
Via direta (via área e por contacto): 

 Por contacto direto com gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra) de uma pessoa infetada 
com as mucosas de outra pessoa não infetada.  

 Por via aérea, em manobras que promovam aerossolização das secreções brônquicas infetadas em 
procedimentos clínicos invasivos como entubação traqueal, aspiração de secreções ou ventilação assistida. 
Via indireta (superfícies/objetos contaminados):  

 Pelo contacto das mãos com superfícies ou objetos contaminados e posterior contacto com mucosas 
(oral, nasal, ocular ou genital ). 
 
O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a vigilância 
ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso 
confirmado.   
O reservatório e a história natural da doença continuam em investigação. 
 

7 FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 
O CHULC implementou e continuará a concretizar um pacote de medidas e ações  específicas de informação 
e formação sobre os sinais e sintomas da doença por coronavírus (COVID-19), bem como as formas de 
evitar a transmissão através dos meios mais adequados: circulares informativas, correio eletrónico, afixação 
de cartazes e INTRANET, na qual está disponível uma área especifica que congrega a informação mais 
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atual - (http://jintrasp/Covid19/Pages/default.aspx). 
 
A afixação de cartazes informativos nos espaços comuns (corredores, refeitórios , zonas de utilização 
comum e de grande movimentação de trabalhadores) tem como objetivo alertar os Trabalhadores do CHULC 
para as recomendações básicas sobre prevenção e controlo da infeção e os principais sinais e sintomas do 
COVID-19 e atuação em caso de suspeita de infeção. 
 

8 PREVENÇÃO E CONTROLO DA INFEÇÃO 
A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar a exposição ao vírus.  
Adicionalmente o CHULC: 

 Disponibilizará aos seus trabalhadores a possibilidade de, sempre que possível, desenvolverem a sua 
atividade com recurso a formas alternativas de trabalho, nomeadamente teletrabalho; 

 Fomentará ações de formação em modalidade de e-learning, sempre que possível;  
 Realizará reuniões por vídeo e teleconferências, sempre que possível; 
 Decidiu a restrições de estágios, congressos e outros Circular n.º 89 de 2020. 
 Controlo de acesso Circular n.º 107 de 2020; 
 Estabeleceu regras especiais de visitas a doentes Circular n.º 106 de 2020; 
 Reforçou a divulgação dos mecanismos disponíveis no Balcão Único de Atendimento, de forma a evitar 

contactos pessoais desnecessários dos utentes. 
 
Existem princípios gerais que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a transmissão de vírus 
respiratórios.  

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

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

 Usar, em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool 70º;  
 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  
 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 

http://jintrasp/Covid19/Pages/default.aspx
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 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos (etiqueta respiratória);  
 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias; 

 
No âmbito das medidas preventivas, iniciou-se já o processo de disponibilização de dispensadores de 
solução alcoólica nos espaços de utilização comum, processo que será progressivamente alargado. 
 
As empresas prestadoras de serviço no CHULC, nomeadamente empresas da alimentação (Uniself e ITAU), 
assistência técnica (SUCH) e limpeza (Iberlim e Clece), têm os seus Planos de Contingência. Em caso de 
suspeita de doença destes trabalhadores, devem seguir as orientações dos seus planos de contingência, 
nomeadamente o encaminhamento para a área de isolamento e contacto com o SNS 24.  Sem prejuízo, 
todas as entidades fornecedoras devem, no relacionamento com o CHULC, seguir o presente Plano de 
Contingência. 
 

9 ÁREA DE ISOLAMENTO  
Como medida para conter situações de possível infeção, o CHULC criou áreas de “isolamento”. 
A área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) tem como finalidade evitar ou restringir: 

 O contacto direto dos restantes trabalhadores com o trabalhador doente (com sinais e sintomas e ligação 
epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito) e; 

 Permitir um distanciamento social deste, relativamente aos restantes trabalhadores e doentes. 
 
9.1 Características da área de “isolamento”: 

 Deve possuir ventilação natural ou sistema de ventilação mecânica; 
 Possuir revestimentos lisos e laváveis (exemplo: retirar tapetes, alcatifas ou cortinados). 
 Deve estar equipada com telefone; cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, 

enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); kit com água e alguns alimentos 
não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico de resíduos do 
Grupo III); solução antissética de base alcoólica – SABA (disponível no interior e à entrada desta área); 
toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro. 
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Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, 
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador 
com sintomas/caso suspeito. Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 
2 metros) do trabalhador com sintomas/caso suspeito.  
 
Os trabalhadores do CHULC serão informados da localização da área de isolamento na sua 
instituição, mediante emissão de Circular Informativa e divulgação na Intranet, sendo que o espaço 
estará conveniente sinalizado.  
 
9.2 Disponibilização de Equipamentos e Produtos 
 
Deverá ser garantido: 

 Colocação de solução antissética de base alcoólica (SABA) e disponibilizar em locais estratégicos (ex. 
zona de refeições, área de “isolamento” da unidade hospitalar), conjuntamente com informação sobre os 
procedimentos de higienização das mãos; 

 Máscaras cirúrgicas para utilização do Trabalhador com sintomas (caso suspeito);  
 Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar por outros Trabalhadores que prestem assistência ao 

Trabalhador com sintomas (caso suspeito); 
 Termómetros auriculares, para medição de temperatura do Trabalhador com sintomas (caso suspeito);  
 Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde seja 

possível a higienização das mãos;  
 Contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico branco (Grupo III); 
 Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser descartados após utilização. Quando a utilização 

única não for possível, deve estar prevista a limpeza e desinfeção após utilização (ex. baldes e cabos), 
assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na situação em que exista um Caso Confirmado na unidade 
hospitalar.  

 Os protocolos de descontaminação de material e equipamentos utilizados na prestação de cuidados, são os 
mesmos que os utilizados para outro tipo de microrganismos com os mesmos mecanismos de transmissão, 
sendo importante o respeito das recomendações do fabricante.  
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Os detergentes e desinfetantes existentes no CHULC, preparados e aplicados de acordo com as 
recomendações do fabricante quanto à quantidade, diluição, e o tempo de contato são suficientes, pelo que 
a limpeza e desinfeção das superfícies será realizada com: 

• O detergente comum usado ao nível das unidades de saúde; 
• O desinfetante incluído na política de desinfetantes da unidade hospitalar 

o uma solução de hipoclorito de sódio contendo 1000 ppm de cloro ativo  
o álcool a 70º 

Todos os procedimentos de limpeza e desinfeção, quer do material e equipamento utilizado na prestação 
de cuidados a doente de caso suspeito, quer das superfícies e áreas por onde este permaneceu ou circulou, 
serão realizados utilizando o Equipamento de proteção individual (EPI) indicado para cuidados não invasivos 
a menos de 1 metro. 
O EPI só é removido e descartado após a conclusão de todas as atividades de limpeza. 
Todo o material utilizado na limpeza e desinfeção de material e equipamento ou das superfícies não sendo 
de uso único tem de ser descontaminado ou descartado após cada utilização. 
 
A frequência de limpeza e desinfeção de superfícies recomendada é, no mínimo, uma vez por turno e 
sempre que necessário. 

 A limpeza e desinfeção da área de “isolamento” deve ser realizada com material e equipamento de limpeza 
de uso único ou exclusivo daquele espaço, descontaminado após cada utilização (baldes e cabos), ou 
descartado após cada utilização (panos e mopas); 

 Reforçar a limpeza e desinfeção de todas as superfícies, principalmente as superfícies frequentemente 
manuseadas e especialmente aquelas mais próximas ao Trabalhador; 

 O uso de detergentes e desinfetantes, deve estar de acordo com as recomendações do fabricante quanto à 
quantidade, diluição e tempo de contacto. 

 Todos os outros EPI devem ser removidos e descartados após a conclusão das atividades de limpeza; 
 No final da limpeza, a higiene das mãos deve ser feita imediatamente, após a remoção de cada EPI. 

 
O acesso de outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interdito (exceto aos trabalhadores 



 
 

9 
Versão 12.03.2020 

designados para prestar assistência e de acordo com as medidas de segurança e proteção pessoal).  
 
As áreas de “isolamento” definidas no CHULC são as seguintes: 
 

Unidade Hospitalar Localização da Área de Isolamento* 

Hospital São José 
Piso 0 do Edifício Principal do Hospital São José – 
Sala Séptica na Urgência Geral Polivalente  

Hospital Santo António dos Capuchos 
Piso 0 do Edifício das Consultas Externas – Gabinete 
17 

Hospital Santa Marta 
Piso 1 do Edifício das Consultas Externas, adjacente 
ao Balcão de Atendimento 

Hospital Dona Estefânia 
Piso 0 de Edifício Principal, Área de Isolamento da 
Unidade de Infeciologia 

Maternidade Alfredo da Costa Piso 0, antigas Instalações da Imunohemoterapia 

Hospital Curry Cabral 
Piso 0 do Edifício da Antiga Urgência do HCC, Sala 
de espera de familiares do antigo Serviço de 
Urgência 

*Ver localização nas plantas em Anexo 

 
Enquanto o Trabalhador aguarda temporariamente o transporte/acompanhamento até à Área de 
“Isolamento” deve ficar numa área reservada da unidade onde presta funções. Este espaço deverá ser 
posteriormente limpo e desinfetado de acordo com as informações do Procedimento Multissetorial AMB. 
107 – Higiene Hospitalar.   
 

10 MEDIDAS A ADOTAR AO REGRESSAR DE ÁREAS COM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA ATIVA 
 
O Trabalhador deve informar, preferencialmente antes do seu retorno e telefonicamente, a sua Chefia direta 
e aguardar indicações, conforme Circular Interna n.º 90 de 2020 . A chefia deve informar o Serviço de Saúde 
Ocupacional e o Adjunto do CA do polo hospitalar respetivo, no sentido de, caso a caso, ser tomada uma 
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decisão e possibilidade de implementação das medidas de prevenção acima referidas. 
 
Durante os 14 dias após o regresso das áreas de transmissão comunitária ativa definidas pela DGS: 

 Deve ser promovido o distanciamento social (ex. alterar a frequência e/ou forma de contacto entre os 
trabalhadores e entre estes e os utentes – evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os postos de 
trabalho partilhados); não permanecer em locais muito frequentados e fechados, sem absoluta necessidade 
(exceto atividades letivas e profissionais);  

 O profissional deve estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória, no próprio 
ou nos seus conviventes; 

 Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores; 
 Lavar frequentemente as mãos, sobretudo antes das refeições e após uso da casa de banho; 
 Em caso de aparecimento de algum dos sintomas acima referidos (no próprio ou nos seus conviventes): 
o No domicílio: deverá contactar o SNS24 (808 24 24 24) e seguir as orientações recebidas. 
o No local de trabalho: deverá seguir o procedimento de um caso suspeito (ver ponto 12). 

 
11 PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve obedecer a critérios 
clínicos e epidemiológicos. A definição apresentada, baseada no ECDC, é decorrente da informação 
disponível à data 
 
Caso Suspeito: 
- Doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre ou tosse ou dificuldade respiratória), sem 
outra etiologia que explique o quadro + História de viagem ou residência em áreas com transmissão 
comunitária ativa (1) nos 14 dias antes do início de sintomas;  
OU 
 − Doente com infeção respiratória aguda + Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 
SARS-CoV-2 ou COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas;  
OU  
− Doente com infeção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra etiologia. 
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(1) https://www.dgs.pt/pagina-de-entrada3/corona-virus/organizacoes-internacionais.aspx 

 
Caso provável 
Caso suspeito com teste para SARS-CoV-2 inconclusivo ou teste positivo para pan-coronavírus + 
sem outra etiologia que explique o quadro. 
 
Caso confirmado 
Caso com confirmação laboratorial de SARS-CoV-2, independentemente dos sinais e sintomas. 
 

No domicílio, os contactos iniciais deverão ser efetuados telefonicamente e deverá contactar o SNS24 
(808 24 24 24) e seguir as orientações recebidas. 
O Trabalhador sintomático NÃO deve deslocar-se para a Urgência Geral Polivalente do HSJ ou dirigir-se 
pessoalmente ao Serviço de Saúde Ocupacional.  
 
No local de trabalho, deve colocar imediatamente uma máscara cirúrgica.  
Se o trabalhador sintomático pertencer a Serviços não clínicos (apoio) deve informar (preferencialmente 
por via telefónica) o Responsável do serviço.  
Se o trabalhador pertencer aos Serviços clínicos deve informar (preferencialmente por via telefónica) o 
Enfermeiro(a) Gestor(a)/funções de gestão e o Responsável/Coordenador Médico e de Enfermagem. Em 
ambos os casos será comunicado à direção da área e/ou ao Diretor(a) Clínico(a) Adjunto(a) e Enfermeiro(a) 
Diretor(a) Adjunto(a).a sua chefia direta no momento. 
Em ambos os casos as chefias deverão comunicar a situação ao Serviço de Saúde ocupacional e à direção 
da área e/ou ao Diretor(a) Clínico(a) Adjunto(a) e Enfermeiro Diretor Adjunto. 
O Trabalhador deve dirigir-se para a área de “isolamento”, definida no Plano de Contingência. Nas 
situações em que o trabalhador sintomático necessita de acompanhamento (ex. dificuldade de locomoção), 
o(s) trabalhador(es) que presta(m) assistência devem, se possível, estar previamente definidos. Antes de 
iniciar esta assistência devem colocar uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis.  
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                             Correto                                                                          Incorreto 
Fonte: www.cdc.gov colocação correta e incorreta da máscara ou respirador P2 
 
Na área de “isolamento”, o Trabalhador contacta o SNS 24 (808 24 24 24) (deve usar uma máscara cirúrgica, 
se a sua condição clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio trabalhador, e sempre que 
estiver húmida, o trabalhador deve substituí-la por outra*). 
 
Se o caso suspeito não for validado, o caso é encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os 
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do trabalhador. O trabalhador informa a chefia direta 
da não validação e este último deverá informar o Médico do Trabalho do polo correspondente. 
 
Se o caso suspeito for validado, a DGS ativa o INEM e Autoridade de Saúde Regional/Autoridade de Saúde 
Local, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A chefia direta do Trabalhador 
informa o Serviço de Saúde Ocupacional, a Direção Clínica e de Enfermagem Adjunta do polo e/ou direção 
da área do Trabalhador da existência de um caso suspeito validado na unidade hospitalar. O Médico do 
Trabalho do polo deve ser informado, via telefónica ou por correio eletrónico. 
O Trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” até à chegada da equipa do INEM, que 
assegura o transporte para o Hospital de referência (HCC), onde serão colhidas as amostras biológicas 
para testes laboratoriais.  
 
Sintetiza-se o procedimento no fluxograma seguinte: 
  

http://www.cdc.gov/
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12 PROCEDIMENTO EM CASO CONFIRMADO 

Caso se confirme a infeção por COVID-19, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação 
da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interditação só poderá 
ser levantada pela Autoridade de Saúde. 
 
Após levantamento da interditação da área de “isolamento”, deve-se: 

 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 
 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas; 
 Limpar todas as superfícies/mobiliário/equipamentos e outras áreas onde o Trabalhador doente tenha 

tocado, desde que não haja fluidos orgânicos visíveis, com solução desinfetante (2 pastilhas de 2,5 gr de 
Presept ® diluídas em 3 litros de água); 

 Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado (incluindo materiais 
e equipamentos utilizados por este) – Procedimento Multissetorial AMB. 107 – Higiene Hospitalar; 

 Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco plástico BRANCO (com espessura de 50 ou 70 
mícron) que, após ser fechado (ex. com braçadeira), deve ser segregado de acordo com o Procedimento 
Multissetorial AMB. 104 – Gestão de resíduos hospitalares.  

 A desinfeção terminal de um caso confirmado é efetuada com vapor de peróxido de hidrogénio (VPH), de 
acordo com as orientações do PPCIRA. 
 

13 PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 
Considera-se contacto próximo um trabalhador assintomático no momento, mas que teve ou pode ter tido 
contacto com um caso confirmado de COVID-19. O risco de exposição pode, atualmente e sem prejuízo 
dos conceitos estarem em constante evolução pela DGS, ser dividido em: 
 
Baixo risco de exposição: 

 Pessoa com: 
− contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso confirmado de COVID-19 
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− contacto frente a frente a uma distância até 2 metros E durante menos de 15 minutos; 
− contacto em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-19, a uma distância superior 
a 2 metros OU durante menos de 15 minutos. 

 Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha(m) seguido as 
medidas de prevenção coletivas e individuais (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta 
respiratória; higiene das mãos). 
 
Alto risco de exposição: 

 Trabalhador que realizou prestação direta de cuidados a caso confirmado de COVID-19 (sem uso de EPI);   
 Trabalhador com contacto desprotegido em ambiente laboratorial com amostras de SARS-CoV-2;  
 Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do Caso; 
 Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço fechado; 
 Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos 

ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, gotículas respiratórias ou sangue.   
 A Autoridade de Saúde pode considerar como contacto próximo, outras pessoas não definidas nos pontos 

anteriores (avaliado caso a caso).   
 
A gestão de contactos é realizada pela Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o CHULC e 
o Médico do Trabalho do polo hospitalar correspondente. 
A chefia deve identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais) e enviar essa 
informação ao Serviço de Saúde Ocupacional que informará a Autoridade de Saúde Local.  
A vigilância de contactos próximos resume-se na tabela seguinte: 

Vigilância de contactos próximos 
“Alto risco de exposição” “Baixo risco de exposição” 

- Monitorização ativa pela Autoridade de 
Saúde Local durante 14 dias desde a última 
exposição; 
- Auto monitorização diária dos sintomas da 

- Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre (2 vezes ao dia 
com o registo do valor e hora), tosse ou 
dificuldade em respirar; 
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COVID-19, incluindo febre (2 vezes ao dia com 
o registo do valor e hora), tosse ou dificuldade 
em respirar; 
- Restringir o contacto social ao indispensável; 
- Evitar viajar; 
- Estar contactável para monitorização ativa 
durante os 14 dias desde a data da exposição. 

- Acompanhamento da situação pelo médico 
do trabalho, via telefónica.  

Fonte: Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 – Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas. 
 

14 DEFINIÇÕES   
As definições utilizadas no presente Plano são as que resultam à data da elaboração do presente Plano 
da informação da DGS e pelo facto de estarem em constante evolução deve ser consultada a página 
eletrónica daquela entidade periodicamente. 
 

Caso suspeito 
− Doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre ou tosse ou dificuldade 
respiratória), sem outra etiologia que explique o quadro + História de viagem ou residência em 
áreas com transmissão comunitária ativa, nos 14 dias antes do início de sintomas; 
OU 
− Doente com infeção respiratória aguda + Contacto com caso confirmado ou provável de 
infeção por SARS-CoV-2 ou COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas; 
OU 

− Doente com infeção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra etiologia. 

Caso provável 
Caso suspeito com teste para SARS-CoV-2 inconclusivo ou teste positivo para pan-
coronavírus + sem outra etiologia que explique o quadro. 

 
Caso confirmado 
Caso com confirmação laboratorial de SARS-CoV-2, independentemente dos sinais e 
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sintomas. 
 
Contacto próximo - Considera-se “contacto próximo” um trabalhador assintomático no 
momento, mas que teve ou poderá ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. 
 
Alto risco de exposição 
Pessoa com: 
− Coabitação com caso confirmado de COVID-19; 
− Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo: 

- Prestação direta de cuidados a caso confirmado de COVID-19 (sem uso de EPI); 
- Contacto desprotegido em ambiente laboratorial com amostras de SARS-CoV-2; 
− Contato físico direto (aperto de mão) com caso confirmado de COVID-19 ou contato com 
secreções contaminadas com SARS-CoV-2; 

− Contacto em proximidade (frente a frente) ou em ambiente fechado com caso confirmado 
de COVID-19 (ex: gabinete, sala de aulas, sala de reuniões, sala de espera), a uma distância 
até 2 metros durante mais de 15 minutos; 
- Viagem com caso confirmado de COVID-19: 
Numa aeronave: 
- Sentado até 2 lugares para qualquer direção em relação ao doente (2 lugares a toda a volta 
do doente); 
- Companheiros de viagem do doente; 

- Prestação direta de cuidados ao doente; 
- Tripulantes de bordo que serviram a secção do doente; 
- Se doente com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro da aeronave, 
todas as pessoas são contacto próximo; 
Num navio: 
- Companheiros de viagem do doente; 
- Partilha da mesma cabine com o doente; 
- Prestação direta de cuidados ao doente; 
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- Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente; 
- A Autoridade de Saúde pode considerar como contacto próximo, outras pessoas não 
definidas nos pontos anteriores (avaliado caso a caso).  
 
Baixo risco de exposição (contacto casual) 
Pessoa com: 
− contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso confirmado de COVID-19 
− contacto frente a frente a uma distância até 2 metros E durante menos de 15 minutos; 
− contato em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-19, a uma distância superior 
a 2 metros OU durante menos de 15 minutos. 

 
 

15 SIGLAS E ABREVIATURAS 
CHULC – Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
DGS – Direção Geral de Saúde 
HDE – Hospital Dona Estefânia  
HSJ – Hospital de S. José 
HCC – Hospital Curry-Cabral 
INSA – Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 
OMS - Organização Mundial de Saúde  
SABA - Solução Antisséptica de Base Alcoólica 
UGP – Urgência Geral Polivalente 
COVID-19 - novo coronavírus 
INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica 
ECDC – European Center for Disease Control and Prevention 
CDC – Centers for Disease Control and Prevention 
PHE – Public Health England 
EEMI – Equipa de Emergência Médica Intra-Hospitalar 
CQSD – Comissão da Qualidade e Segurança do Doente 
 

16 PADRÃO 
 CHKS, Programa de Acreditação para Organização de Cuidados de Saúde 2016, Versão 1: 

NORMA TÍTULO CRITÉRIOS 
7 Saúde e Segurança do Trabalho 7.19 
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26 Controlo de Infeção 26.24;26.25; 26.27 
 

 Programa Nacional de Acreditação em Saúde – Unidades de Gestão Clínica, Setembro 2017  

NORMA TÍTULO CRITÉRIOS 
10 Melhoria Contínua S 10.07, 10.11 
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18 ANEXOS 

 
a. Outros 
 
- Kit Proteção Coronavírus COVID-19; 
- Contactos da Saúde Ocupacional do CHULC, EPE; 
- Equipamento de Proteção Individual de acordo com o nível de cuidados 
- Planta da Área de “Isolamento” – Hospital São José 
- Planta da Área de “Isolamento” – Hospital Stº António dos Capuchos 
- Planta da Área de “Isolamento” – Hospital Santa Marta 
- Planta da Área de “Isolamento” – Hospital Dona Estefânia 
- Planta da Área de “Isolamento” – Maternidade Alfredo da Costa 
- Planta da Área de “Isolamento” – Hospital Curry Cabral 
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Kit Proteção Coronavírus 

 
Este kit contém: 

 
Para o TRABALHADOR COM SINTOMAS: 

 
1 Máscara Cirúrgica para colocar ao Trabalhador com sintomas (compatíveis com a definição de caso 
suspeito de COVID-19). 

 
Para o PROFISSIONAL (cuidados não invasivos prestados a menos de 1 metro): 

 
1 Bata (com abertura atrás, de uso único e impermeável) 
1 Máscara Cirúrgica  
1 Par de óculos de proteção 
1 Par de luvas tamanho M 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOVO CORONAVÍRUS COVID-19 
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Contactos da Saúde Ocupacional do CHULC, EPE 
 

Unidade Hospitalar 
Contacto Telefónico 

Extensão Interna Telefone Direto 
Hospital São José 11372 218 841 372 

Hospital Santo António dos Capuchos 21140 213 136 440 

Hospital Santa Marta 41502 213 594 166 

Hospital Dona Estefânia 51645 213 126 645 

Maternidade Alfredo da Costa 61558 213 184 073 

Hospital Curry Cabral 71146 217 924 383 
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Equipamento de Proteção Individual de acordo com o nível de cuidados 

Nível de cuidados a prestar Características do EPI 

Cuidados não invasivos prestados a menos 
de 1 metro 

Bata – Com abertura atrás, de uso únic   
impermeável; 

Máscara Cirúrgica; 

Proteção ocular – usar óculos de proteção 
em todos os casos de suspeição de nCoV; 

Luvas – De uso único, não esterilizadas. 

Fonte: Orientação DGS 002/2020 de 25/01/2020 atualizada a 10/02/2020 – Infeção por novo Coronavírus 
(2019-nCoV) 
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ANEXO - Planta da Área de Isolamento – Hospital São José 
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ANEXO  - Planta da Área de Isolamento – Hospital Stº António dos Capuchos 
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ANEXO  - Planta da Área de Isolamento – Hospital Santa Marta 
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ANEXO  - Planta da Área de Isolamento – Hospital Dona Estefânia 
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ANEXO  -  Planta da Área de Isolamento – Maternidade Alfredo da Costa 
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ANEXO  -  Planta da Área de Isolamento – Hospital Curry Cabral 
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