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De acordo com as orientações da DGS, cumpre ao GCL-PPCIRA do HFZ - Ovar elaborar o plano 

de contingência interno para as situações identificadas como risco de infeção por coronavírus 

(nCoV) – COVID 19. 

Numa perspetiva global, todos os profissionais devem ter sempre presente as precauções básicas 

em controlo de infeção (PBCI) e as precauções de isolamento (PBVT), detalhadas nos 

procedimentos internos GCL-PPCIRA 33.01 – Avaliação de Risco Individual do doente para a 

Infeção + respetivo Inquérito Epidemiológico e GCL-PPCIRA 05.03 – Precauções Básicas do 

Controlo da Infeção e GCL-PPCIRA 18.02 – Precauções de Isolamento e que desde já se 

assumem como apreendidas e de implementação transversal. 

Assim, no que se refere ao HFZ – Ovar, consideram-se quatro níveis: 

 Nível 1 _ Plano de deteção e contenção de propagação de vírus aos utilizadores 

 Nível 2 _ Plano de intervenção em situação de Pandemia  

 Nível 3 _ Plano de retoma e de recuperação de atividade clínica não-COVID 

 Nível 4 _ Plano de deteção e contenção de propagação de vírus no profissional  

Dada a tipologia da Organização e o tipo de Prestação de Cuidados o grande enfoque está nos 

profissionais e nos utilizadores utentes e visitantes. As áreas mais críticas são as áreas abertas 

da receção, Consulta Externa e MCDT, dado não estarem sujeitos a triagem prévia e a requerer 

informação detalhada e participação ativa de todos os cidadãos. 

Reitera-se que o essencial na prevenção e controlo da infeção associada aos cuidados de saúde 

é aplicação das Precauções Básicas de Controlo de Infeção a todos os doentes, incluindo os não 

suspeitos de infeção por COVID-19, em todos os procedimentos e momentos. Os suspeitos de 

infeção por COVID-19 obrigam ao reforço das medidas e ajuste de equipamento de proteção 

individual (EPI) e a exigência da total garantia de não quebra da cadeia de transmissão, 

nomeadamente por: 

 Higiene das mãos e etiqueta social e respiratória; 

 Avaliação de risco para infeção;  

 Uso racional e adequado de EPI;  

 Descontaminação correta de material e equipamento;  

 Medidas de controlo ambiental;  

 Manuseamento seguro da roupa;  

 Recolha segura de resíduos;  

 Práticas seguras na preparação e administração de injetáveis; 

 Risco de exposição a agentes microbianos no local de trabalho. 

Seguindo as orientações da DGS, o GCL-PPCIRA do HFZ - Ovar adapta e ajusta o Plano de 

Contingência Interno (PCI) por integração da informação, recomendações e literatura disponível 

até ao momento.  
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As vias de transmissão do coronavírus para efeitos de plano de contingência são: 

 Contacto direto com gotículas respiratórias: 

o Contacto com doente infetado/colonizado (por espirro, tosse, …) 

o Contacto com secreções infetadas que se encontram no ambiente/superfícies 

(mesas, portas/puxadores, corrimões, bancos, dinheiro, …) 

o Na realização de procedimentos terapêuticos que produzam aerossóis, em 

doentes infetados/colonizados. 

As estratégias recomendadas para a contenção da propagação do vírus baseiam-se na deteção 

precoce dos casos suspeitos e/ou prováveis, controlo de eventuais reservatórios, controlo 

ambiental, correta utilização de EPI e, nas situações de elevado risco de exposição e 

transmissão, gestão adequada dos recursos humanos (profissionais dedicados e coorte). 

À entrada do Hospital e nas diferentes áreas de acesso ou de permanência programada (salas 

de espera) encontra-se afixado, de forma bem visível, o cartaz disponibilizado pela DGS 

(ajustado à nossa população e à nossa atividade), que alerta o utente/visitante para a 

necessidade de cumprir as recomendações de: 

 - Uso obrigatório de máscara cirúrgica disponibilizada na entrada, aquando do 1º rastreio livre 

de monitorização da temperatura corporal;  

- Higienização das mãos com SABA (solução antisséptica de base alcoólica) disponibilizada na 

entrada e ao longo do percurso do utente em locais estratégicos e devidamente assinalados;  

- Cumprimento das orientações de distanciamento social e sempre que possível evitar 

cruzamento de circuitos.   

- Dever de informar de imediato as situações de eventual risco de contaminação, de modo a 

assegurar o suporte e orientação por profissional de saúde capacitado: história de viagem nos 

últimos 14 dias às áreas de risco de maior transmissão nacionais e internacionais ou sempre que 

suspeite de potencial contacto com pessoa considerada de risco de infeção COVID, as áreas de 

risco estão em contínua atualização no âmbito da monitorização apertada pela OMS e o 

acompanhamento e alertas da DGS. As atualizações frequentes encontram-se nos respetivos 

sites e comunicação social.  

Também cumprem aos profissionais práticas semelhantes e o uso adequado e rigoroso de EPI em 

função do risco de contaminação associado ao procedimento em concreto e a notificação 

imediata ao médico residente (residência interna) de todas as situações de potencial risco 

acrescido para avaliação imediata e orientação para a saúde ocupacional. De grande criticidade 

a recomendação para minimizar os contactos sociais aos estritamente necessários, quer no 

domínio interno quer externo (fora das hora de trabalho).  
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Dados disponíveis em sinopse e especificação de atuação no HFZ-Ovar: 

1. MEDIDAS GERAIS DE CONTENÇÃO DE PROPAGAÇÃO DO VÍRUS 

 Manter atualizados os cartazes alerta afixados em locais estratégicos: entrada principal, 

consulta externa; áreas de meios complementares de diagnóstico e terapêutica 

(Laboratório de Análises Clínicas; Imagiologia; Eletrocardiografia e Serviço de Medicina 

Física e de Reabilitação), Serviços de Internamento e Elevadores de Serviço. 

 Orientar e treinar os profissionais para a triagem inicial, obrigatória a qualquer 

procedimento na instituição, para deteção precoce de possível caso suspeito por COVID-

19, para de imediato se reforçarem as medidas de PBCI e PBVT e articular com os Elos 

de ligação identificados no âmbito do PCI. 

 Aos profissionais de saúde envolvidos compete assinalar os casos suspeitos, de acordo 

com a definição de caso, contactar a saúde pública local e seguir as suas recomendações, 

bem como informar a direção clínica e o GCL-PPCIRA, seguindo o fluxograma do PCI e(ver 

página 8).  

2. CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CASO 

2.1. Identificação de caso suspeito, caso provável e caso confirmado 

A definição apresentada é baseada na definição da OMS, e resulta da informação disponível de 

momento e será atualizada sempre que pertinente. 

2.1.1. CASO SUSPEITO 

CRITÉRIOS CLÍNICOS  CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Infeção respiratória aguda 

 

(febre ou tosse ou dificuldade 
respiratória) 

 

requerendo ou não hospitalização 

E 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária 
ativa nos 14 dias antes do início de sintomas 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 
SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas 

OU 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa 
instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19 

 

2.1.2. CASO PROVÁVEL 

ACRESCE OS CRITÉRIOS LABORATORIAIS 

Caso suspeito com teste para SARS-Cov-2 

inconclusivo 

OU 

Teste positivo para pan-coronavírus 

 

E 

Sem evidência laboratorial de 

outros agentes microbiológicos 
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2.1.3. CASO CONFIRMADO 
 

 
CRITÉRIOS LABORATORIAIS 

Confirmação laboratorial por Coronavírus SARS- Cov-2/Covid-19,ARN -   
(independentemente dos sinais e sintomas) 

2.2. Contacto próximo 

2.2.1. Alto risco de exposição 

Pessoa com: 

 Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo:  

o prestação de cuidados diretos a doente com COVID-19; 

o contato em ambiente laboratorial com amostras de SARS-CoV-2; 

o visitas a doente ou permanência no mesmo ambiente de doente infetado por 

COVID-19; 

 Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um doente com COVID-19 (ex: 

gabinete, sala, área até 2 metros);  

 Viagem com doente com COVID-19 em transporte: 

o Ex. aeronave; navio; autocarro; metro; comboio; etc. 

 Coabitação com doente com COVID-19 (domicilio, espaços públicos fechados e local 

e trabalho) 

A Autoridade de Saúde pode considerar como contacto próximo outros indivíduos não definidos 

nos pontos anteriores (avaliação caso a caso). 

2.2.2. Baixo risco de exposição (contacto casual) 

Pessoa com contacto esporádico (momentâneo) com pessoa com risco de contaminação elevado, 

ou portadora de COVID-19 (em movimento/circulação com exposição a gotículas/secreções 

respiratórias).  

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CONTENÇÃO DE PROPAGAÇÃO DO VÍRUS 

3.1. Contacto acidental ou programado de uma Equipa de Emergência Pré- 

hospitalar com Caso suspeito 

 Cumprir os procedimentos emanados pela DGS na orientação 03/2020, de 30/01/2020; 

 Informar a Direção Clínica e o GCL-PPCIRA do HFZ-Ovar do contacto estabelecido e dos 

cuidados de controlo e prevenção de infeção realizados. 
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3.2. Contacto de Caso suspeito com colaboradores / funcionários do HFZ – 

Ovar: 

3.2.1. Iniciar medidas de prevenção e contenção: 

 O colaborador/profissional deve usar máscara cirúrgica ou de procedimentos em todas 

as áreas sociais, de circulação e/ou se barreira física associada. Para os profissionais que 

estão em prestação direta de cuidados, incluindo o 1º contacto pela equipa de 

seguranças é recomendado o uso de máscara isolamento respiratório N95 (P2); 

 É obrigatório o uso de máscara cirúrgica por todos os utilizadores no HFZ-Ovar. Se 

excecionalmente não reunir condições clínicas para a correta utilização (caso de 

demências) deve também ser disponibilizada a máscara por equidade e como 

oportunidade de ensino e mobilização para o uso de máscara;  

 Higienizar as mãos com solução antissética de basa alcoólica (SABA); 

 O Médico do utente (independentemente da especialidade) e/ou enfermeiro da triagem 

ativa o PCI nas situações que conferem risco para potencial Caso suspeito. Em situação 

de dúvida devem contactar GCL-PPCIRA 926 001 616;  

 Contactar telefonicamente com o Médico Residente: 2222 ou 926 003 047 sempre que 

dado alerta (sinalização possível ao longo da cadeia de contactos no percurso do utente 

– segurança, administrativo, enfermeiro, médico, técnico de saúde); 

 Contactar telefonicamente a Enfermeira de apoio ao PCI, extensão 265; 

 Encaminhar o Caso suspeito para o Gabinete de Contenção/Isolamento de caso (ex. 

gabinete de consulta nº 13), evitando o contacto direto com os outros utentes ou 

profissionais, mantendo sempre que possível, a distância de segurança social de pelo 

menos um metro e meio; 

 Em caso de acompanhantes, se apresentarem sintomas, encaminhamento dos mesmos 

para o gabinete contíguo (gabinete de consulta nº 12); se assintomáticos, devem ser 

convidados a manter o isolamento domiciliário, recolher os seus dados para notificação 

da Saúde Pública, evitando contacto direto com os outros utentes ou profissionais; 

manter sempre que possível a distância de segurança social de pelo menos um metro e 

meio; 

 As instalações sanitárias a utilizar por estes casos suspeitos são de imediato identificadas 

como: WC Acesso Restrito; 

 Sinalizar as áreas de acesso aos gabinetes e WC como Áreas de Risco e de Acesso Restrito. 

 Para efeitos de registo de atividade, vigilância, registo de contactantes e registo de 

orientação clínica abrir episódio de consulta COVID-19 (deve iniciar os registos por 

ativação de Plano de Contingência interno COVID-19); 

 Se o Caso suspeito não for validado, continuar com os procedimentos adequados à 

situação clínica e suspende o PCI; 
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 Se o Caso for validado, passa a Caso suspeito em investigação, e segue orientações e 

determinações dependente das necessidades de cuidados médicos em função da 

tipologia: Cuidados de saúde primários (contactar médico assistente); Cuidados 

hospitalares (contacto com médico de serviço de urgência do CHEDV) e sempre em 

contacto com a Saúde Pública, via Delegada de Saúde Pública Local, telemóvel nº 

919 381 086, dada a necessidade de notificação obrigatória. 

 Em ambos os casos informar a Direção Clinica (919 692 428). 

Em qualquer das situações até resolução de fase deve: 

 Manter medidas de isolamento por contacto e gotícula em todos os contactos, e medidas 

de isolamento por via aérea (utilização de protetor respiratório (N95), óculos de 

proteção, bata, touca e luvas ou respetivo kit para prestação de cuidados inseridos no 

PCI). 

 Registar todas as informações clínicas do Caso provável; 

 Registar todos os potenciais contactantes, com nome e contactos telefónicos;  

 Identificar e registar o nome dos profissionais contactantes e orientar para a 

monitorização pela equipa de Saúde Ocupacional; 

 Transmitir a informação recolhida à equipa de transporte e/ou internamento, seguindo 

a Orientação Nº 02/2020 de 25/01/2020; 

 Seguir todas as recomendações da DGS, incluindo para os profissionais/ colaboradores 

contactantes. 

Após encaminhamento de Caso, os contactos devem proceder de acordo com os princípios de 

PBCI e PBVT, nomeadamente no que se refere à remoção de EPI, contentorização de resíduos e 

procedimentos de descontaminação, de acordo com o ponto 5 e 6 da Orientação 03/2020, de 

30/01/2020. 
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4. REFORÇO DE MEDIDAS  

4.1. Gestão dos contactos em contexto de unidade 

 Restrição de contactos, limitando ao mínimo o número de contactos (profissionais de 

saúde); 

 Restrição de visitas; 

 Efetuar o registo de todos os contactos estabelecidos; 

 Aplicar as PBVT – contacto e gotícula em todos os contactos e PBVT – aérea na realização 

de procedimentos geradores de aerossóis; GCL-PPCIRA-18-02 - Precauções de 

Isolamento; 

 Isolar o doente no gabinete de contenção; 

 Usar equipamentos dedicados ao doente, que sejam exclusivos do quarto ou área de 

isolamento (ex.: estetoscópio, esfigmomanómetro, termómetro) e materiais clínicos de 

uso único; 

 Limitar o número de profissionais de saúde em contacto com o caso suspeito (coorte de 

profissionais); 

 Manter um registo de todas as pessoas que entram no quarto ou área de isolamento do 

doente; 

 Seguir procedimentos da DGS em Orientação 03/2020 de 31/01/2020. 

4.2. Higiene das mãos 

 Aplicar os princípios constantes da Norma Nº 007/2019 de 16/10/2019, relativa à higiene 

das mãos, nomeadamente: 

o unhas curtas e limpas, sem verniz ou outros; 

o ausência de adornos; 

 Disponibilizar a solução antissética de base alcoólica (SABA), em todos os locais de 

prestação de cuidados; 

 A SABA deve estar acessível aos utentes e profissionais, e ser a primeira opção para a 

higiene das mãos, desde que visivelmente limpas. Se estiverem contaminadas com 

secreções respiratórias ou matéria orgânica as mãos devem ser higienizadas com água e 

sabão; 

 Para maior segurança do profissional e do doente deve ser adotado o modelo da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (“5 Momentos para a Higiene das Mãos” e a técnica 

dos 6 passos), respeitando os tempos de atuação e contacto dos produtos utilizados na 

unidade de saúde; 

 A utilização de luvas não dispensa a higiene das mãos, antes e depois da prestação de 

cuidados. 
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4.3. Etiqueta Respiratória: 

 Estão disponíveis máscaras cirúrgicas e protetores respiratórios tipo P2 /N 95 , em local 

acessível e do conhecimento de todos os profissionais, de acordo com Procedimento GCL 

PPCIRA EPI – Proteção Respiratória 38.00; 

 A aplicação de medidas de etiqueta respiratória junto de todos os utentes que entrem 

na unidade de saúde deve ser uma prioridade para os profissionais de saúde; 

 Oferecer de imediato uma máscara cirúrgica aos utentes, sempre que a situação clínica 

deste o permitir e justificar; 

 A máscara deverá ser colocada pelo próprio doente, sob orientação do profissional, sendo 

realizado teste de ajuste; 

 O utente deve ter acesso à solução alcoólica para a desinfeção das mãos após a colocação 

da máscara e deve ser orientado para: 

o manter a máscara cirúrgica sempre bem colocada e ajustada; 

o evitar mexer na máscara e na face ou tocar nos olhos, boca ou nariz. Se o fizer, 

deve higienizar de imediato as mãos; 

o evitar tossir para as mãos. Tossir ou espirar para o antebraço ou manga, com o 

antebraço fletido ou usar lenço de papel. Neste caso, deitar o lenço para o 

contentor de resíduos e higienizar as mãos de imediato; 

o manter-se a uma distância mínima superior a 1,5 metro dos outros utentes; 

o retirar a máscara apenas quando tiver autorização do profissional de saúde; 

o sempre que a máscara se encontrar molhada, retirá-la, pegando numa das 

extremidades, e descartar para o contentor de resíduos apropriado: Grupo III – 

saco branco, higienizando as mãos de seguida e antes de colocar nova máscara. 

4.4. Equipamento de Proteção Individual: 

 Cumprir as orientações internas das PBCI (GCL-PPCIRA Precauções Básicas do Controlo 

da Infeção 05.03) e da utilização de proteção respiratória (GCL-PPCIRA EPI Proteção 

Respiratória 38.00 e adenda 2020 03 24 Orientação COVID-19 EPI. 

 Em caso de necessidade de observação da orofaringe e colheitas de amostras biológicas 

do aparelho respiratório de um caso suspeito em investigação, o profissional deverá usar 

(requisitos mínimos obrigatório): respirador de partículas – N 95, proteção ocular, bata 

impermeável e luvas (conforme anexo II da Orientação Nº 02/2020 de 25/01/2020). 
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4.4.1. Utilização de Equipamento de Proteção Individual de acordo com o nível 

de cuidados: 

 Cuidados não invasivos prestados a menos de 1 metro: 

o Bata – Com abertura atrás, de uso único e impermeável; 

o Máscara – Protetor Respiratório tipo 2- N 95, (preferencialmente, se disponível); 

o Proteção ocular - usar óculos de proteção em todos os casos de suspeição de 

COVID-19; 

o Luvas - De uso único, não esterilizadas. 

 

 Cuidados clínicos invasivos - manobras potencialmente geradoras de aerossóis e gotículas 

mais pequenas (ex: intubação, ventilação manual e aspiração, ventilação não invasiva e 

invasiva e nebulização, ressuscitação cardiopulmonar; broncoscopia, cirurgia): 

1. Kit integral 

2. Kit de Procedimento 

a. Bata - Com abertura atrás, de uso único e impermeável, com punhos que 

apertem ou com elásticos e que cubra até ao meio das pernas ou tornozelo; 

b. Touca – De uso único; 

c. Protetor Respiratório tipo 2 – N95, de uso único, com adequado ajuste facial; 

d. Proteção ocular – Óculos com proteção lateral; 

e. Luvas – De uso único, com punho acima do punho da bata; 

f. Proteção de calçado - usar coberturas de sapatos de uso único e 

impermeáveis (cobre botas). 

4.5. Descontaminação de material e equipamento 

 Usar equipamentos e ajudas técnicas dedicados ao doente, que sejam exclusivos do 

quarto ou área de isolamento (ex.: estetoscópio, esfigmomanómetro, termómetro, 

andarilho; cadeira de rodas) e materiais clínicos de uso único. Obrigatória a 

descontaminação imediata após utilização com toalhetes desinfetantes. 

 Os protocolos de descontaminação de material e equipamentos utilizados na 

prestação de cuidados, são os mesmos que os utilizados para outro tipo de 

microrganismos multirresistentes com os mesmos mecanismos de transmissão. 

 A limpeza de rotina (imediata, corrente), limpeza de conservação e a limpeza 

terminal para os equipamentos deve seguir as recomendações específicas do Manual 

HFZ-Ovar GCL- PPCIRA_20200712_Manual Higienização Ambiente Hospitalar- limpeza 

e desinfeção. 
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4.6. Controlo ambiental 

 A sala/área de contenção/isolamento onde é colocado o Caso até à chegada da 

equipa do INEM, que transportará o utente para o hospital de referência, ou quarto 

de isolamento do internamento /enfermaria (em caso de coorte temporário), é 

considerada por nível de risco - área crítica; 

 A frequência de limpeza corrente e desinfeção de superfícies da área crítica é 

efetuada duas a três vezes por dia e sempre que necessário (limpeza imediata); 

 As áreas de salas de espera, corredores, escadarias e elevadores devem ser 

higienizadas de acordo com a sua utilização:  

-  salas de espera – hora a hora;  

-  corredores a cada 3 horas no período diurno;  

- escadarias no fim de cada turno;  

- elevador de serviço nº1 sempre após transporte de resíduos ou roupa contaminada 

e transporte de doente de risco de contaminação acrescido;  

- elevador de serviço nº2 – a cada 3 horas no período diurno; 

 A limpeza e desinfeção do quarto de isolamento deve ser efetuada depois da restante 

área do serviço, com material e equipamento de limpeza de uso único ou exclusivo 

daquele espaço, descontaminado após cada utilização (baldes e cabos). A 

higienização deste espaço é equiparada à higienização dos espaços ocupados por 

doentes infetados /colonizados por agentes multirresistentes; 

 No final da limpeza, a higiene das mãos deve ser feita imediatamente, após a 

remoção de cada elemento EPI; 

 O uso correto dos produtos de higienização assegura e potencia a prevenção e o 

controlo de infeção. Atenta a pressão e disponibilidade de produtos no mercado, 

recomenda-se sempre o cumprimento da orientação relativa às caraterísticas e uso 

de desinfeção – GCL-PPCIRA-20200331_Orientação Desinfetantes. 

4.7. Manuseamento seguro da roupa 

Gerir a roupa de acordo com procedimentos de rotina internos, consoante o risco: 

 Separar e individualizar a roupa de doentes que configurem casos suspeitos ou 

confirmados (precaução de contacto); 

 Toda a roupa deve ser acondicionada em saco verde individual e identificada como 

Risco Biológico – COVID-19; 
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 Em caso de rutura de stock de saco específico (verde reforçado) a alternativa é 

acondicionamento em saco duplo azul e identificado como Risco Biológico – COVID-

19;  

 A entidade responsável pela lavagem deve ser informada do risco biológico elevado 

da roupa e minimizar a manipulação da roupa suja na lavandaria; 

 O programa de lavagem deverá realizar-se com temperaturas entre 60 a 90°C. 

4.8. Recolha segura de resíduos 

A recolha segura de resíduos deve cumprir os princípios expressos no âmbito do GCL-PPCIRA-10-

03_Manual_Residuos_Hospitalares e adenda COVID-19 - Gestão de Resíduos Hospitalares. 

 Os resíduos produzidos durante a prestação de cuidados ao caso suspeito ou 

confirmado de infeção por COVID-19 são considerados resíduos grupo III e IV e são 

descartados de acordo com os procedimentos de rotina internos, com 

acondicionamento em saco duplo; 

 Após devidamente encerrado com abraçadeira, o saco é colocado no contentor 

rígido, identificado com simbologia COVID-19 fornecida pela empresa, e será 

encaminhado para tratamento; 

 A manipulação e o transporte dos recipientes dos resíduos devem ser limitados ao 

estritamente necessário, e de acordo com os horários internos para o efeito; 

 As áreas de recolha intermédia de resíduos hospitalares são sempre restritas e 

encontram-se devidamente assinaladas. 

4.9. Comportamento social seguro 

O distanciamento social é uma prática que visa reduzir o contacto entre pessoas por 

forma a parar o contágio do vírus. As medidas de distanciamento social incluem, por 

exemplo: cancelamento de formações, eventos e estágios; limitação de participantes 

nas reuniões, etc. 

As áreas de circulação e os momentos de pausa (espaços internos partilhados) 

requerem de todos nós o cumprimento estrito do tempo de permanência inferior a 

15 minutos e de distanciamento social de pelo menos 1,5 metros, sempre que 

possível.  

Devemos em qualquer contexto de vida pessoal, familiar e social assumir o papel de 

agente proactivo de educação e de segurização no âmbito das medidas individuais e 

de grupo para minimização do risco de contaminação e transmissão. 
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5. CUIDADOS POST MORTEM 

Em contexto COVID-19 os cuidados post mortem a utentes COVID-19 remetem para orientações 

específicas da DGS e que se encontram adaptadas à nossa realidade institucional no GCL-

PPCIRA_20200402_Orientação-Cuidados-Post-Mortem-COVID-19.  

6. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

A gestão de recursos humanos em contexto de contingência é área particularmente sensível. 

Os profissionais de saúde com atividade direta a utentes suspeitos ou COVID-19 confirmados são 

particularmente vulneráveis: 

1. Pela pressão laboral, associada a rigoroso cumprimento das medidas de proteção 

individual e ambiental;  

2. Pelo elevado grau de incerteza tendo em conta a escassez de conhecimento e a sua 

elevada mutabilidade (nova doença com informação progressiva e sem tempo de 

validação – elevado grau de incerteza do conhecimento e das melhores práticas); 

3. Pela ambivalência de sentimentos por dificuldade de gestão de risco individual, risco 

profissional e risco familiar; 

4. Pelo elevado impacto emocional e físico, quer individual quer das equipas 

(particularmente acrescido pela doença de pares e necessidade de integração de novos 

elementos); 

 A gestão de risco de contaminação, de infeção e de transmissão será realizada pela Equipa 

COVID dedicada e criada para o efeito, a que compete: 

1. Coordenar a monitorização laboratorial de rastreio e de protocolos de recuperação; 

2. Articular com a saúde ocupacional; 

3. Articular com a saúde pública;  

4. Articular com os RHV a projeção de estimativas de tempos de ausência por doença 

ou quarentena de modo a permitir a intersubsituição (eventualmente por recurso a 

contratualização excecional em tempo útil.  

 O GCL-PPCIRA deve ser informado com antecipação das necessidades de integração aos 

procedimentos de prevenção e controlo de infeção no HFZ-Ovar a profissionais com alteração 

de conteúdo funcional e a todos os novos elementos.  

A responsabilidade individual de autocuidado requer a evitação de áreas de maior risco de 

contaminação, a auto monitorização dos sinais de alerta e a notificação proactiva de qualquer 

sinal de preocupação e alarme.  
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7. PLANO DE SITUAÇÃO DE EPIDEMIA LOCAL/ PANDEMIA EM PORTUGAL 

Sempre que exista necessidade de alargamento da capacidade instalada será numa primeira 

fase feita a opção por conversão de áreas de cuidados de saúde a utentes COVID-19 negativos 

para utentes COVID-19 positivos até ao limite considerado razoável. Caso venha a verificar-se 

manutenção da necessidade de alargamento de capacidade será articulado com as estruturas 

locais, regionais e nacionais a criação de unidade funcional exterior ajustada aos objetivos 

consensualizados por todas as entidades.  

Em ambos os cenários os procedimentos específicos remetem para áreas críticas, risco de 

contaminação máximo, e regulamentados por documentos específicos.   

8. COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Toda a informação interna ou externa nomeadamente com a comunicação social é centralizada 

no Conselho Diretivo e na Direção Clínica. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dado o atual desconhecimento da evolução da situação em Portugal este plano /procedimento 

é dinâmico e sujeito a atualizações sucessivas com periodicidade regular de carater revisional.  

Serão sempre consideradas as propostas da DGS e/ou as identificadas pelos profissionais 

implicados desde que obriguem a alterações substanciais, nomeadamente por alteração do nível 

de intervenção.  

Todos os ajustes que resultem das atualizações emanadas pela DGS e ou dos procedimentos 

específicos por ação devem ser considerados complementos ao Plano de Contingência em vigor 

(última revisão).   

Em anexo a listagem das recomendações da DGS que suportam o PCI, e que complementam por 

especificação as normas do GCL-PPCIRA do HFZ-Ovar.  

Considera-se para fins de codificação e arquivo digital o PCI como procedimento a implementar 

em caso de suspeita/ confirmação de COVID-19 no HFZ-Ovar.  

Para efeitos atuais e futuro deve considerar-se como capítulos relevantes essenciais e 

obrigatórios todos os procedimentos sectoriais no âmbito do controlo de infeção e da saúde 

ocupacional.  
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10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E ORIENTAÇÕES DE SUPORTE: 
 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Plano-de-Conting%C3%AAncia-

Novo-Coronavirus_Covid-19.pdf 

Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus (COVID-19) 

 

E  

  Comunicados publicados em: https://www.dgs.pt/publicacoes/comunicados-e-

despachos-do-diretor-geral.aspx  

 Boletins Informativos diários publicados em:https://www.dgs.pt/pagina-de-

entrada3/corona-virus/boletim-epidemiologico.aspx 

 O Microsite Coronavírus em https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx 

 

Também devem considerar-se inseridos todos os comunicados atuais e futuros dada a dinâmica 

e o conhecimento em construção no âmbito da COVID-19. Todas as Orientações Técnicas servem 

como referencial de conduta e de boas práticas a seguir e a ajustar à especificidade do HFZ-

Ovar, por forma a minimizar o risco de transmissão de SARS-CoV-2 e o impacto da doença.  

 

A listagem a verde aplica-se diretamente à atividade do HFZ Ovar e quando existe potencial de 

impacto direto aporta indiretamente para a atividade de cuidados de saúde encontra-se a verde.  

 Orientação nº 033/2020 de 29/06/2020 

Sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) nas Unidades de 

Prestação de Cuidados de Saúde 

 Orientação nº 018/2020 de 30/03/2020 atualizada a 05/06/2020 

COVID-19: Gravidez e Parto 

 Orientação nº 023/2020 de 08/05/2020 

COVID-19: Procedimentos em estabelecimentos de restauração e bebidas 

 Orientação nº 022/2020 de 01/05/2020 

COVID-19: Procedimentos em Clínicas, Consultórios ou Serviços de Saúde Oral dos 

Cuidados de Saúde Primários, Setor Social e Privado 

 Orientação nº 015/2020 de 23/03/2020 atualizada a 24/04/2020 

COVID-19: Diagnóstico Laboratorial – Diagnóstico laboratorial; produtos biológicos; 

SARS-CoV-2; COVID-19 

 Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020 atualizada a 07/04/2020  

COVID-19: Fase de Mitigação – Procedimentos para Estruturas Residenciais para Idosos 

(ERPI), Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados (RNCCI) e outras respostas dedicadas a pessoas idosas; 

instituições de acolhimento de crianças e jovens em risco  

 Orientação nº 021/2020 de 06/04/2020 

COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Terapia Nutricional no Doente com COVID-19 

 Orientação nº 020/2020 de 03/04/2020 

COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Cuidados de Reabilitação e Respiratórios Domiciliários 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Plano-de-Conting%C3%AAncia-Novo-Coronavirus_Covid-19.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Plano-de-Conting%C3%AAncia-Novo-Coronavirus_Covid-19.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fpublicacoes%2Fcomunicados-e-despachos-do-diretor-geral.aspx&data=02%7C01%7Cjulia.oliveira%40hovar.min-saude.pt%7C086d8163acf14025e91808d7bd5d1ea7%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637186079970356214&sdata=56QF%2FEQzFDyJjn1FjOiC3X7S63OrKBsJIVbQ1i48XD8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fpublicacoes%2Fcomunicados-e-despachos-do-diretor-geral.aspx&data=02%7C01%7Cjulia.oliveira%40hovar.min-saude.pt%7C086d8163acf14025e91808d7bd5d1ea7%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637186079970356214&sdata=56QF%2FEQzFDyJjn1FjOiC3X7S63OrKBsJIVbQ1i48XD8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fpagina-de-entrada3%2Fcorona-virus%2Fboletim-epidemiologico.aspx&data=02%7C01%7Cjulia.oliveira%40hovar.min-saude.pt%7C086d8163acf14025e91808d7bd5d1ea7%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637186079970356214&sdata=naN9uvhwSvS2wZg%2FxHy%2FsWwYFluSrkwgsGaJ%2BsH%2ByKE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fpagina-de-entrada3%2Fcorona-virus%2Fboletim-epidemiologico.aspx&data=02%7C01%7Cjulia.oliveira%40hovar.min-saude.pt%7C086d8163acf14025e91808d7bd5d1ea7%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637186079970356214&sdata=naN9uvhwSvS2wZg%2FxHy%2FsWwYFluSrkwgsGaJ%2BsH%2ByKE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fcorona-virus.aspx&data=02%7C01%7Cjulia.oliveira%40hovar.min-saude.pt%7Cb617f65de93f47ef3d6b08d7bc876803%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637185162071255141&sdata=c8CIBHXUcOeBqz77Kt2tOAQ6j0%2Fqyp8guSwjWFJDy7E%3D&reserved=0
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/06/i026411.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/06/i026356.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0232020-de-08052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0222020-de-01052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-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/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0212020-de-06042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0202020-de-03042020-pdf.aspx
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 Orientação nº 019/2020 de 03/04/2020 

COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por 

Pessoas Não-Profissionais de Saúde 

 Orientação nº 017/2020 de 25/03/2020 REVOGADA pela Norma nº 008/2020 de 

28/03/2020.  

COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Doentes com Doença Renal Crónica em Hemodiálise 

 Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Limpeza e desinfeção de superfícies em 

estabelecimentos de atendimento ao público ou similares 

 Orientação nº 013/2020 de 21/03/2020 

Profissionais de Saúde com Exposição a SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 Orientação nº 012/2020 de 19/03/2020 

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Recolha, Transporte e Tratamento dos Resíduos 

Hospitalares 

 Orientação nº 011/2020 de 17/03/2020 

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Medidas de prevenção da transmissão em 

estabelecimentos de atendimento ao público 

 Orientação nº 010/2020 de 16/03/2020 

Isolamento por SARS-COV-2 (COVID-19) – Distanciamento Social e Isolamento 

 

As orientações a azul sempre que aporta indiretamente valor para suporte à atividade de 

cuidados de saúde. 

 Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020 atualizada a 03/07/2020 

COVID-19: Atividade Física e Desporto – Espaços de Prática de Exercício Físico e 

Desporto, e Competições Desportivas de Modalidades Individuais sem Contacto  

 Orientação nº 032/2020 de 14/06/2020 

COVID-19: Medidas de Prevenção e Controlo em Centros de Atividades de Tempos 

Livres (CATL) 

 Orientação nº 031/2020 de 13/06/2020 

COVID-19: Estabelecimentos Termais 

 Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020 atualizada a 12/06/2020 

COVID-19: Procedimentos de Prevenção e Controlo para Espaços de Lazer, Atividade 

Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas 

 Orientação nº 029/2020 de 29/05/2020 

COVID-19 – Medidas de prevenção e controlo em Locais de Culto e Religiosos 

 Orientação nº 028/2020 de 28/05/20200 

COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – RECUPERAÇÃO – Utilização de equipamentos culturais 

 Orientação nº 027/2020 de 20/05/20200 

COVID-19: Procedimentos nos Transportes Públicos 

 Orientação nº 026/2020 de 19/05/2020 

COVID-19: Cuidados ao Recém-nascido na Maternidade 

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-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0132020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0122020-de-19032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/i026012.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/i026011.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/06/i026381.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/06/i026379.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0292020-de-29052020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/i026336.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/i026318.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/i026316.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/i026316.pdf
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 Orientação nº 025/2020 de 13/05/2020 

COVID-19: Medidas de Prevenção e Controlo em Creches, Creches familiares e Amas  

 Orientação nº 016/2020 de 23/03/2020 

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Serviços prisionais e tutelares 

 Orientação nº 008/2020 de 10/03/2020 

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância 

em hotéis 

 Orientação nº 007/2020 de 10/03/2020 (atualizada a 16/03/2020) 

Infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) – COVID-19 – Eventos de Massas 

 Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância 

em empresas 

 Orientação nº 005/2020 de 26/02/2020 

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Procedimentos para portos e viajantes por via 

marítima 

 Orientação nº 004/2020 de 01/02/2020 

Infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) – Procedimentos de vigilância de aeroportos 

e viajantes por via aérea 

 Orientação nº 002A/2020 de 25/01/2020  (atualizada a 09/03/2020) 

Doença pelo novo Coronavírus (COVID-19) – Nova definição de caso 

 

Também relevante no suporte para empoderamento de profissionais e de utentes. 

 Informações DGS: 

 Informação nº 011/2020 de 11/05/2020 atualizada a 18-05-2020  

COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Visitas a Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), 

Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI) e outras respostas dedicadas a pessoas idosas 

 Informação nº 009/2020 de 13/04/2020 

COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Uso de Máscaras na Comunidade 

 Informação nº 008/2020 de 26/03/2020 

Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil e epidemia de Covid-19 

 Informação nº 007/2020 de 25/03/2020 

COVID-19 – Utilização de Produtos Biocidas para desinfeção de espaços públicos 

 Informação nº 006/2020 de 28/02/2020 

COVID-19: Recomendações para eventos públicos e eventos de massas 

 Informação nº 005/2020 de 27/02/2020 

Cidadãos regressados de uma área com transmissão comunitária ativa do novo 

coronavírus 

 Informação nº 003/2020 de 20/02/2020 

Recomendações para viajantes 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0252020-de-13052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0162020-de-23032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-008.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0072020-de-10032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-006.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-005.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-004.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-002a2020-de-25012020-atualizada-a-250220201.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0112020-de-11052020-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-0082020-de-26032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0072020-de-25032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Informac%CC%A7a%CC%83o-006.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Informac%CC%A7a%CC%83o-005.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Informac%CC%A7a%CC%83o-003.pdf
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Circulares Informativas 

 Circular Informativa Conjunta DGS/INFARMED/INSA nº 003/CD/100.20.200 de 

27/05/2020 

Testes Laboratoriais para SARS-CoV-2; Testes Rápidos  

 Circular Informativa de 05/03/2020 

Orientação sobre o reforço imediato de stocks no Serviço Nacional de Saúde para 

COVID-19 de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Equipamentos de Proteção 

Individual 

  

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-conjunta-dgsinfarmedinsa-n-003cd10020200-de-27052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-conjunta-dgsinfarmedinsa-n-003cd10020200-de-27052020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Circ_DGS_Infarmed_anexos.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Circ_DGS_Infarmed_anexos.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Circ_DGS_Infarmed_anexos.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Circ_DGS_Infarmed_anexos.pdf
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11. PROCEDIMENTOS E RECOMENDAÇÕES PARCELARES 

COMPLEMENTARES 

 

Constituem anexos a este documento os procedimentos e recomendações parcelares 

complementares elaborados internamente abaixo descriminados: 

 

1. Orientação - Utilização desinfetantes no contexto COVID-19; 

2. Orientação - Cuidados Post Mortem – COVID-19; 

3. Prevenção e Controlo de Infeção – COVID-19 - Gestão de Resíduos Hospitalares; 

4. Procedimento - EPI – Proteção Respiratória; 

5. Protocolo Oxigenoterapia e Broncodilatação em Doentes COVID-19; 

6. Coronavírus COVID 10 – Utilização de máscaras. 
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ORIENTAÇÃO - Utilização desinfetantes no contexto COVID-19 

O coronavírus pertence a um grupo de vírus diferente do virus da gripe, apesar de  provocar principalmente 

doenças do foro respiratório com sintomatologia semelhante a uma gripe ou, para as situações mais graves 

sintomas de pneumonia com hipoxemia e falência respiratória. De acordo com a informação cientifica 

existente, o risco de contaminação é de contacto direto e/ou indireto, e por gotícula, tanto mais preocupamte 

quanto a sua facilidade de contágio. A quebra da cadeia de transmissão baseia-se sempre no isolamento 

de contacto e de gotícula. Para tal é necessário atender a comportamentos e atitudes como: 

1. Higiene das mãos; 

2. Etiqueta respiratória; 

3. Utilização adequada de EPI; 

4. Higiene ambiental / descontaminação de superfícies; 

5. Cuidados específicos nas situações geradoras de gotícula (tratamentos invasivos da via aérea, 

aspiração de secreções, banhos com vapor, …). 

Os princípios básicos para todo e qualquer processo de descontaminação é: lavagem seguida do processo 

de desinfeção. O coronavírus tem uma camada lipídica que o protege, e que pode ser destruida sob ação 

do uso de sabão, na higiene das mãos, ou uso de detergente desingordurante na limpeza das superfícies. 

No sentido de salvaguardar uma descontaminação ainda mais eficiente das superfícies contaminadas por  

este vírus e outros agentes microbianos ainda mais resistentes, é recomendado a desinfeção das superficies 

com produtos adequados às mesmas. 

Relembram-se algumas as precauções na manipulação /utilização destes produtos: 

1. Uso de luvas e avental; 

2. Uso de luvas secas ao manipular pastilhas de produtos derivados de cloro (Ipoclor, Korkleen ou Presept) 

e máscara com viseira ou óculos de proteção; 

3. Colocar data de abertura / preparação das soluções / produtos; 

4. Adequar o volume de produto ao volume de superfícies a descontaminar (evitar gastos desnecessários); 

5. Uniformizar o mais possível a utilização de produtos; 

6. A utilização de detergentes desinfetantes (2 em 1) pressupões que a superfície a descontaminar esteja 

seca, ou seja previamente seca; 

7. Respeitar o tempo de ação dos diferentes produtos: deixar secar; 

8. Cumprir recomendações do fabricantes quanto às diluições e condições de conservação; 

Tabela 1 – Diluições de detergentes desinfetantes e desinfetantes 

Produto Ação Diluição 

Ipoclor pastilhas Desinfetante 

Derame sangue – 10.000ppm – 1% 

 
Clostridium – 5.000 ppm – 0,5% 

 
Imersão de chuveiros – Legionella 

1.000ppm – 0,1% 

 
Limpeza diária de superfícies 

1.000 ppm – 0,1% 
 

Limpeza de chão - 200ppm -  0.02% 

10 pastilhas – 1 Litro água 
 
5 pastilhas - 1 Litro água 
 
1 pastilha por cada litro de água 
 

 
1 pastilha por cada litro de água 
 

 

1 pastilha – 5 litros de água 

Klorkleen pastilhas 
Detergente 

Desinfetante 

Presept pastilhas Desinfetante 

Derame sangue – 10.000ppm 

 
Clostridium – 5.000 ppm 

 
Imersão de chuveiros – Legionella 

1.000ppm 
 

Limpeza diária de superfícies 
1.000 ppm 

 

Limpeza de chão - 140ppm 

7 pastilhas – 1 Litro água 

 
7 pastilhas - 2 Litros água 
 
 

4 pastilhas – 5 Litros de água 

ou 
2 pastilhas – 2,5 Litros de água 
 

 
1 pastilha – 10 Litros de água 

mailto:hfzovar@hovar.min-saude.pt
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Tabela 2 – Produtos disponíveis 
 

Produto Ação Indicações de uso 

Alcool 70º 
Cód: 115604283 

Desinfetante 
Desinfeção de superfícies metálicas e não metálicas; 
Evitar o seu uso em materiais derivados de elastano; 

Microbac toalhitas 
Cód: 110440326 

 
Amónios quaternário 

Desinfetante 

Desinfeção de superfícies metálicas da unidade do doentes e das 
salas de trabalho (grades da cama, macas, bancadas de trabalho); 
Necessita de lavagem prévia com água e detergente; 
1ª opção nas superfícies metálicas na limpeza terminal da unidade 
do doente e limpeza diária das áreas de trabalho, refeição dos 
doentes, …; 

Ipoclor pastilhas 
Cód: 118416012 

 
Composto com cloro 

Desinfetante 

Desinfeção de superfícies não metálicas da unidade do doente e 
das salas de trabalho; 
Necessita de lavagem prévia com água e detergente; 
1ª opção nas superfícies não metálicas na limpeza terminal de 
colchões, mesas de cabeceira, armários, mesas de refeição; 
2ª opção na limpeza diária dos armários das bancadas de trabalho; 
1ª opção na desinfeção dos fracos de colheitas de espécimens para 
envio ao laboratório; 

Bacoban toalhitas 
Cód: 110440323 

 
Amónios quaternário 

Detergente 
Desinfetante 

Descontaminação de DM não invasivos (braçadeiras, monitores, 
telefones, comandos de TV, …) entre diferentes utilizadores; 
1ª opção para cadeiras de banho, macas, cadeiras de rodas; 
1ª opção na limpeza de reforço nas superfícies de maior toque: 
grades da cama, campainhas, puxadores, bancadas de trabalho; 

Caviwipes toalhitas (15*17) 
Cód: 118416014 

 
Composto com alcool 

Detergente 
Desinfetante 

Descontaminação de DM não invasivos entre diferentes utilizadores; 
2ª opção braçadeiras, monitores, telefones, comandos de TV, …; 
3ª opção cadeiras de banho, cadeiras de rodas, macas; 

Caviwipes toalhitas (22*30) 
Cód: 118416013 

 
Composto com alcool 

Detergente 
Desinfetante 

Descontaminação de superfícies metálicas da unidade do doente e 
das salas de trabalho; 
1ª opção na limpeza de reforço nas superfícies de maior toque: 
grades da cama, campainhas, puxadores, bancadas de trabalho; 

Klorkleen pastilhas 
Cód: 110440002 

 
Composto com cloro 

Detergente 
Desinfetante 

Descontaminação de superfícies não metálicas da unidade do 
doente e de salas de trabalho (colchões, mesas de cabeceira, 
armários das bancadas de trabalho); 
1ª opção na higienização do chão de salas de risco; 
3ª opção na limpeza de reforço nas superfícies de maior toque: 
campainhas, apoios não metálicos, cadeiras; 
2ª opção na desinfeção dos fracos de colheitas de espécimens para 
envio ao laboratório; 
Estabilidade até 7 dias nas toalhitas pré-impregnadas e até 24 
horas em solução liquida; 

Bacillol 30 
Cód: 110440001 

Composto com alcool 
Desinfetante 

Desinfeção de DM não invasivos entre diferentes utilizadores; 
3ª opção monitores, telefones, comandos de TV, …; 
2ª opção grades de cama, bancadas de trabalho, puxadores, …; 

Vyclean Spray 
Cód: 110440320 

Amónios quaternário 

Detergente 
Desinfetante 

Descontaminação de superfícies usadas por diferentes utilizadores; 
Aplicar com precaução para evitar disseminação de microrganismos; 
Laboratório, Radiologia e imagiologia – todas as superfícies de maior 
contacto; 

Presept grânulos 
Cód: 110440126 

Contenção de derrames – não usar em derrames de urina 

  

mailto:hfzovar@hovar.min-saude.pt
http://www.hovar.min-saude.pt/


 

 

Av. Dr. Nunes da Silva 3880-113 OVAR | Tel. 256 579 200 | hfzovar@hovar.min-saude.pt | www.hovar.min-saude.pt  Pág. 3 / 4 

 
 
 
Nota: Para impregnar toalhetes com Korkleen é necessário adquirir: 

 Toalhetes de limpeza – código: 494391; 

 Balde dispensador de toalhetes – código 494390; 
 
Utilização dos baldes SoftClean: 
1. Preparar o Korkleen ou Ipoclor de acordo com as indicações da tabela 1 em recipiente doseador e 

aguardar que as pastilhas se dissolvam na totalidade; 
2. Higienizar o balde softclean com as toalhitas 1+2 anexos ao rolo de toalhetes softclean; 
3. Remover a pelicula protetora do rolo e colocar no balde; 
4. Verter lentamente 2-3 litros do produto, iniciando do centro para fora; 
5. Aguardar cerca de 20 minutos até que todo o produto seja absorvido pelos toalhetes; 
6. Passar o 1º toalhete pelo sistema dispensador e puxar; 
7. Colocar a tampa dispensadora e fechar em segurança; 
8. Colocar a etiqueta identificadora com a designação do produto e data de preparação; 
9. Validade até cerca de 7 dias; 
10. Pode-se começar a utilizar; 
 
Sumariamente há a considerar os seguintes aspetos: 

 Superficies metálicas – evitar uso de produtos com base de cloro, privilegiar uso de produtos de base 
alcoólica; 

 Superficies não metálicas - evitar uso de produtos com base alcoólica, privilegiar uso de produtos com 
base de cloro; 

 Limpeza diária de salas de trabalho e limpeza semanal e terminal da unidade do doente – 1º lavar 
com água e detergente, 2º desinfetar com produto de base alcoólica em superfícies metálicas ou produto 
de base clorada em superfícies não metálicas; 

 Limpeza de superfícies entre doentes / utilizadores e limpeza diária da unidade do doente – utilizar 
produto 2 em 1 (detergente desinfetante) de base alcoólica ou amónios quaternário em superfícies não 
metálicas, e de base clorada em superfícies metálicas; 

 Rentabilizar a utilização dos produtos e uniformizar o seu uso; 
 
Ver tabela 3. 
 
No sentido de facilitar o seu uso, e numa fase inicial, será atribuído a cada serviço apenas 4 opções de 
utilização, posteriormente serão introduzidos os restantes produtos de acordo com as alternativas 
disponíveis no mercado.  
 
Serviço de Medicina e Serviços Cirúrgicos: 

 Klorkleen – chão; 

 Ipoclor – desinfeção semanal e terminal – superfícies não metálicas; 

 Alcoól 70º - desinfeção superfícies metálicas; 

 Caviwipes – descontaminação de reforço e monitores; 
 
Unidade de Convalescença e Consulta Externa: 

 Klorkleen – chão; 

 Ipoclor – desinfeção semanal e terminal – superfícies não metálicas; 

 Alcool 70º - desinfeção superfícies metálicas; 

 Bacoban – descontaminação de reforço e monitores; 
 
Radiologia, Imagiologia e Laboratório: 

 Alcoól 70º - limpeza de superfícies metálicas / bancadas trabalho; 

 Vyclean – limpeza de superfícies de trabalho não metálicas, armários de trabalho e cadeirões; 

 Bacoban - monitores e balcão de atendimento; 
 
Serviço de admissão de doentes: 

 Bacoban - monitores e balcão de atendimento; 
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Tabela 3 – Exemplos de utilização 

DM / Superficie Limpeza diária 
Limpeza semanal / 

terminal 

Reforço da limpeza 
– áreas de maior 

contacto 

Descontaminação 
entre doenes / 

utilizadores 

Unidade do doente  
– Grades e 

sup. metálicas 

1ª op – Caviwipes gd; 
 
2ª op – Microbac; 

Lavar com ág. e det. 
+ 

1ª op – Microbac; 
2ª op – Bacilol 30; 

1ª op – Caviwipes; 
 
2ª op – Bacilol 30 

 

Unidade do doente  
sup. não metál. 
Inclui cadeirão 

1ª op – Caviwipes gd; 

2ª op – Microbac; 

3ª op – Klorkleen; 

Lavar com ág. e det. 
+ 

1ª op – Ipoclor; 
2ª op –Microbac; 

1ª op – Caviwipes gd; 

2ª op – Microbac; 

3ª op – Klorkleen; 

 

Cadeiras de banho 

Lavar com ág. e det. 
+ 

1ª op – Ipoclor; 
2ª op – Klorkleen; 

  

1ª op – Bacoban; 

2ª op – Vyclean spay; 

3ª op – Caviwipes; 

Cadeiras de rodas 
+ 

Macas 

Lavar com ág. e det. 
+ 

1ª op – Microbac; 
2ª op – Bacilol 30; 

  

1ª op – Bacoban; 

2ª op – Vyclean spay; 

3ª op – Caviwipes; 

Braçadeiras TA 

Lavar com ág. e det. 
+ 

1ª op – Bacilol 30; 
2ª op - Microbac; 

  
1ª op – Bacilol 30; 

2ª op – Caviwipes pq; 

Monitores 
Comandos TV 
Telefones… 

1ª op - Bacoban 

2ª op – Caviwipes pq; 

3ª op – Bacilol 30; 

  
1ª op - Bacoban 

2ª op – Caviwipes pq; 

3ª op – Bacilol 30; 

Bacias de Higiene 

Lavar com ág. e det. 
+ 

1ª op – Bacilol 30; 
2ª op – Alcool 70º; 

  DM individualizado 

Casas de banho 

Lavar com ág. e det. 
+ 

1ª op – Ipoclor; 
2ª op – Klorkleen; 

  

1ª op – Bacoban; 

2ª op – Vyclean spay; 

3ª op – Caviwipes; 

Bancadas de 
trabalho 

(sup. metálica) 

Lavar com ág. e det. 
+ 

1ª op – Bacilol 30; 
2ª op – Alcool 70º; 

 
1ª op – Bacilol 30; 

2ª op – Caviwipes pq; 

1ª op – Bacilol 30; 

2ª op – Caviwipes pq; 

Armários, mesas 
(sup. não metal.) 

Lavar com ág. e det. 
+ 

1ª op – Microbac; 
2ª op – Ipoclor; 

 

1ª op – Bacoban; 

2ª op – Vyclean spay; 

3ª op – Caviwipes; 

1ª op – Bacoban; 

2ª op – Vyclean spay; 

3ª op – Caviwipes; 

Unidades de 
doentes com 

Clostridium difficile 
Klorkleen 

Lavar com ág. e det. 
+ 

Ipoclor 
Korkleen DM individualizado 

Chão 
Áreas de risco 

Klorkleen 
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Orientação - Cuidados Post Mortem – COVID-19 

O objetivo da presente orientação é dar cumprimento à Norma 002/2020 de 16/03/2020 da DGS, 

relativamente aos cuidados post mortem, autópsias e casas mortuárias. Integra o Plano de 

Contingência COVID -19  e alinha com os procedimentos institucionais ajustados ao atual contexto de 

infeção por SARS CoV-2. 

Sem desvalorizar as exigências de minimização de risco para os profissionais de saúde abaixo expressas e 

normativas, deve-se ter presente os princípios da dignidade da pessoa humana na morte.  

 1. Cuidados após o falecimento de pessoas com infeção suspeita ou confirmada por COVID-19: 

 
1.1. Medidas específicas para os profissionais que cuidam do cadáver: 
 
1.1.1. EPI recomendado para cuidados a doentes com infeção suspeita ou confirmada por COVID -19; 

Mascara P2; Touca; Proteção Ocular; bata impermeável; 2 pares de luvas e proteção de calçado. 
1.1.2. Durante os cuidados ao cadáver, só devem estar presentes no quarto ou área, os profissionais 

estritamente necessários, todos devidamente equipados; 
1.1.3. Registar em formulário (anexo I) individualizado por doente os nomes, data, e atividade de todos os 

trabalhadores que participaram nos cuidados post mortem incluindo a limpeza do quarto/enfermaria, 
para acompanhamento futuro, se necessário; 

1.1.4. No caso de ser necessária autópsia, contactar de imediato o Serviço/Instituto de Medicina Legal e 
Ciências Forenses onde a mesma será realizada, alertando para a situação de risco biológico; 
Assinalar o risco infecioso no SICO, emitir o BIC associado em caso de indicação de autopsia, e 
salvaguardar na guia de transporte.  
 

1.2. Preparação do cadáver: 
 

1.2.1. Remover todos os tubos, drenos e cateteres do corpo, tendo especial atenção ao remover a via 
intravenosa e o tubo endotraqueal (Grupo III); 

1.2.2. Descartar imediatamente os cortoperfurantes para o contentor específico ( Grupo IV); 
1.2.3. Desinfetar e tapar os orifícios de drenagem de feridas e de punção de cateter com penso de material 

impermeável; 
1.2.4. Limpar as secreções dos orifícios orais e nasais com compressa embebida em álcool;  
1.2.5. Tamponar todos os orifícios naturais do cadáver, para evitar extravasamento de fluidos corporais; 
1.2.6. Deixar o corpo limpo e seco; 
 
1.3. Colheita de produtos biológicos (amostras): 
 
Nos casos suspeitos aos quais não foram colhidas previamente amostras para confirmação diagnóstica, 
pode ser aconselhável a colheita de produtos biológicos post mortem, antes do transporte do corpo para a 
casa mortuária: zaragatoa orofaríngea e nasofaríngea, ou outras, por indicação clínica.  
As amostras devem ser embaladas e enviadas de acordo com o descrito na Orientação da DGS 002/2020 
“Infeção pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)” em https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-
circulares-informativas/orientacao-n-0022020-de-25012020-pdf.aspx. 
 
1.4. Acondicionamento do corpo: 

 
1.4.1. Acondicionar o corpo embrulhando-o num lençol absorvente ou em dois lençóis, colocar uma folha 

de TNT na base do saco cadáver, colocá-lo no saco cadáver impermeável, apropriado*, cobrir com 
outra folha de TNT e encerrar adequadamente; 

 

*Saco resistente até cerca de 150Kg, degradável, tamanho aproximadamente de 80/220cm, uma face 
impermeável plastificada no interior, com lençol protetor absorvente (220/200cm), com fecho éclair central, 
longitudinal, com abertura de cima para baixo e 3 etiquetas de identificação. 
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1.4.2. Desinfetar a parte externa do saco com um desinfetante hospitalar adequado (ex. álcool a 70º ou 
toalhete detergente/desinfetante); 

1.4.3. Identificar adequadamente o cadáver, de acordo com o procedimento interno (3 etiquetas em locais 
diferentes (no interior e exterior); 

1.4.4. Identificar o saco de transporte exterior com a informação relativa a risco biológico; no contexto da 
COVID-19: risco biológico de grupo III; Etiqueta própria para o efeito.  

 
1.5. Limpeza e desinfeção do quarto/enfermaria: 
 

As investigações até agora conduzidas apontam para persistência de SARS-CoV-2 nas superfícies, mas a 
duração dessa persistência é ainda incerta. Outros coronavírus, como os que causam MERS e SARS, 
podem persistir em superfícies não porosas por 24 horas ou mais. 
Logo após a remoção do corpo deve retirar todos os resíduos, e deixar arejar o quarto cerca de uma hora. 
Seguidamente seguem-se os procedimentos de descontaminação (iguais os adequados para unidades de 
utentes com infecção ou colonizados por MoMR): 
1º - Lavagem com água e detergente; 
2º - Desinfecção com álcool a 70% para superfícies metálicas e hipoclorito a 1 000 ppm, (Korkleen® 5 
pastilhas para 5 litros de àgua, ou Presept® 4 pastilhas para 5 litros de água); 
3º - Deixar secar. 
 
2. Transporte e acondicionamento do cadáver: 

 
2.1. A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada apenas para esse fim e ser de fácil limpeza e 

desinfeção, de acordo com as orientações do GCL-PPCIRA; 
2.2. Antes de iniciar o transporte deve recolher as chaves da casa mortuária que se encontram no 

segurança e entregar o documento de entrada do corpo na casa mortuária; 
2.3. No transporte de cadáver, é utilizado a maca de transporte, e esta deve ser descontaminada após 

cada utilização, de acordo com o descrito anteriormente; 
2.4. Os corpos devem ser armazenados em câmaras frigoríficas mantidas aproximadamente a 4ºC; 
2.5. Identificar a câmara onde é colocado o cadáver com a etiqueta na mica que encontra na parte inferior 

ou superior da mesma; 
2.6. Preencher a tabela que se encontra em mica na lateral das câmaras a identificação do cadáver, do 

serviço proveniente, e da localização (câmara superior ou câmara inferior); 
2.7. Remover adequadamente todo o EPI utilizado antes de sair da casa mortuária e realizar a 

Higienização das Mãos; 
2.8. A equipa da funerária e os responsáveis pelo funeral devem ser avisados sobre o risco biológico 

(Grupo III). 

mailto:hfzovar@hovar.min-saude.pt
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Prevenção e Controlo de Infeção – COVID-19  

Gestão de Resíduos Hospitalares 

No seguimento das orientações publicadas pela DGS para a gestão de resíduos 

hospitalares provenientes da prestação de cuidados a casos suspeitos ou 

confirmados por infeção COVID-19, e em articulação com a empresa que recolhe os 

resíduos Grupo III e IV (Ambimed), informa-se que: 

1. Todos os resíduos provenientes de cuidados a doentes suspeitos ou confirmados 

por infeção COVID-19 são classificados como resíduos de risco biológico do 

Grupo III (à exceção dos resíduos corto-perfurantes e fármacos rejeitados que 

são classificados como resíduos do Grupo IV); 

2. O acondicionamento primário é realizado no local de produção em saco branco; 

3. Remoção do saco do local de produção: 

3.1. Encerrar o saco com abraçadeira; 

3.2. Acondicionar o saco num segundo saco; 

3.3. Encerrar com abraçadeira; 

3.4. Acondicionar o saco no contentor verde; 

4. Encerrar devidamente o contentor verde quando atingir os 2/3 da sua 

capacidade; 

5. Imediatamente após o seu encerramento, desinfetar com lixivia (contendo no 

mínimo 1000 mg/L de Cloro) incidindo em especial nas zonas de fecho e na zona 

das pegas; 

6. O contentor verde deve estar identificado com: 

6.1. Serviço produtor; 

6.2. Data de abertura; 

6.3. Símbolo © - conforme quadro 1 – Acondicionamento de resíduos COVID-19; 

7. Os contentores de resíduos corto-perfurantes (resíduos do Grupo IV), após 

utilização e encerramento adequado, devem ser acondicionados nos contentores 

de transporte (contentores de uso único de 30L); 

7.1. Encerrar devidamente os contentores para o transporte de resíduos; 
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7.2. Após o encerramento desinfetar com lixivia (contendo no mínimo 1000 mg/L 

de Cloro), no exterior do mesmo incidindo em especial nas zonas de fecho e 

na zona das pegas; 

7.3. Proceder à identificação do contentor com o símbolo © - conforme quadro 1 – 

Acondicionamento de resíduos COVID-19 

8. Acondicionar todos os contentores de resíduos grupo III e IV nas áreas 

identificadas para o efeito, sendo que os contentores com símbolo © devem estar 

separados dos restantes; 

8.1. A recolha dos contentores identificados com é prioritária em relação aos 

restantes; 

8.2. A recolha dos contentores identificados com o símbolo © deve ser realizada 

todos os dias das 08:00 às 9:00 e das 15:30 às 16:30; 

9. O transporte de resíduos deve ser realizado em segurança, evitando o contacto 

com a farda, e com recurso aos EPI adequados (luvas, avental e máscara 

cirúrgica) 

Quadro 1 – Acondicionamento de resíduos COVID-19 
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A utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) em ambiente de prestação de cuidados de 

saúde tem como principal objetivo a prevenção da transmissão de infeção, por meio da proteção do 

doente, dos profissionais de saúde, dos visitantes e ambiente hospitalar. 

Para uma correta utilização dos EPI’s são necessários requisitos específicos que implicam a avaliação de 

risco para a infeção, atendendo ao procedimento a realizar, a situação clinica do doente e do profissional 

envolvido. 

Neste contexto, a utilização de máscara ou de protetor respiratório obedece aos mesmos critérios, e o 

seu uso é recomendado no cumprimento das Precauções Básicas em Controlo de Infeção (PBCI), assim 

como nas Precauções com Base nas Vias de Transmissão (PBVT), e tem como principal objetivo a proteção 

de transmissão de agentes infeciosos por via aérea ou gotícula. 

Assim, as recomendações do GCL-PPCIRA na utilização de máscara ou de protetor respiratório são: 

1) PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

a) Máscara de Procedimentos (com elásticos) ou Máscara Cirúrgica (com atilhos): 

 No bloco operatório em procedimentos sem risco de salpicos; 

 Em todos os serviços: 

 Em procedimentos asséticos (ex.: colocação e penso de CVC…); 

 Em caso de doença respiratória não infeciosa do profissional. 

b) Máscara fluido resistente (com viseira ou sem viseira, mas acresce uso de óculos de 

proteção): 

 No bloco operatório: 

 Em procedimentos com risco de projeção de salpicos e /ou fluidos orgânicos; 

 Em intervenções cirúrgicas com recurso a laser ou com uso de bisturi elétrico sem 

aspiração de fumo cirúrgico. 

 Em todos os serviços: 

 No contacto com doentes em isolamento por gotícula, com produção de secreções ou 

submetidos a procedimentos geradores de aerossóis; 

 Na realização de procedimentos com risco de projeção de fluidos orgânicos para a face; 

 Na preparação de soluções detergentes / desinfetantes. 

c) Máscara de isolamento respiratório (tipo PCM 2000) 

 Em todos os serviços: 

 Em contacto com doentes em isolamento por gotícula (sem produção de secreções nem 

submetidos a procedimentos geradores de aerossóis); 

 Em contacto com doentes em isolamento de proteção; 

  Em situações epidémicas de alto risco de contágio identificadas pelo GCL-PPCIRA (ex.: 

surtos). 

d) Protetor Respiratório de Partículas P2 (é fluido resistente): 

 Em todos os serviços em contacto com doentes em isolamento por via aérea (ex.: Tuberculose 

Pulmonar (TP) ou Tuberculose Laríngea, SARS, Herpes Zóster disseminado, Rubéola, Sarampo 

e Varicela). 

 

2) UTENTES / DOENTES 

a) Máscara de Procedimentos (com elásticos) ou Máscara Cirúrgica (com atilhos): 

 Em situações de doença respiratória com o respetivo enquadramento no ensino de cuidados 

de etiqueta respiratória; 

  Em situações de isolamento por gotícula quando saem do quarto de isolamento (atender ao 

correto ajuste facial). 

b) Máscara de isolamento respiratório (tipo PCM 2000): 

 Em situações de isolamento de proteção, quando saem do quarto; 
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 Em situações de isolamento por via aérea, quando saem do quarto (caso não tolerem por 

dificuldade respiratória, podem usar máscara cirúrgica ou de procedimentos, desde que se 

realize um ajuste facial eficaz). 

 

3) VISITAS 

a) Máscara de Procedimentos (com elásticos) ou Máscara Cirúrgica (com atilhos): 

  Em contacto com doentes em isolamento por gotícula, incluindo todas as situações de infeção 

por vírus da gripe (inclusive as do tipo A); 

  Em contacto com doentes em isolamento de proteção; 

  Em situações de doença respiratória com o respetivo enquadramento no ensino de cuidados 

de etiqueta respiratória. 

b) Protetor Respiratório de Partículas P2: 

 Em situações de isolamento por via aérea (ex.: Tuberculose Pulmonar (TP) ou Tuberculose 

Laríngea, SARS, Herpes Zóster disseminado, Rubéola, Sarampo e Varicela. 

Em caso de dúvida contactar o GCL-PPCIRA para garante da qualidade dos cuidados e segurança de todos 

os intervenientes. 

Em anexo cartaz resumo das máscaras e protetores respiratórios em uso no HFZ – Ovar. 
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TIPOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA  E   SUAS INDICAÇÕES 

MÁSCARA DE PROCEDIMENTOS MÁSCARA CIRÚRGICA 

  

Profissionais: 

 em procedimentos asséticos (BO e S. Internamento (ex.: CVC)); 

 em caso de doença respiratória não infeciosa do profissional. 

Doentes em isolamento por gotícula quando saem do quarto (respeitar ajuste facial). 

Visitas: 

 em contacto com doentes em isolamento por gotícula, incluindo todas as situações de infeção por vírus da 
gripe (inclusive as do tipo A); 

 em contacto com doente em isolamento de proteção; 

 em caso de doença respiratória. 

MÁSCARA FLUIDO RESISTENTE COM VISEIRA 
MÁSCARA FLUIDO RESISTENTE SEM VISEIRA 
(acresce o uso de óculos de proteção) 

  

Profissionais: 

 em contacto com doentes em isolamento por gotícula, com produção de secreções ou submetidos a 
procedimentos geradores de aerossóis; 

 na realização de procedimentos com risco de projeção de fluidos orgânicos para a face; 

 na preparação de soluções detergentes/desinfetantes; 

 no BO durante a realização de procedimentos cirúrgicos com laser ou em procedimentos com uso de bisturi 
elétrico sem aspiração de fumo cirúrgico. 

MÁSCARA DE ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO 
(PCM 2000) 

Profissionais em contacto com doentes em: 

 isolamento por gotícula; 

 em isolamento de proteção; 

Doentes: 

 em isolamento de proteção, quando saem do 
quarto; 

 em isolamento por via aérea, quando saem do 
quarto; 

Situações epidémicas de alto risco de contágio 
indicado pelo GCL-PPCIRA;  

PROTETOR RESPIRATÓRIO P2 Profissionais e visitas: 
em contacto com doentes em isolamento por via 
aérea (ex.: TP ou laríngea, SARS, H1N1, Herpes 
zóster disseminado, Rubéola, Sarampo e Varicela). 
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PROTOCOLO OXIGENOTERAPIA E BRONCODILATAÇÃO EM DOENTES 

COVID-19 

A transmissão do SARS-CoV-2 através de gotículas está devidamente documentada, pelo que importa 

rever todas as práticas da abordagem a doentes com COVID-19 que possam ser comprometidas por 

esta via de contágio. A oxigenoterapia dita convencional (em oposição à oxigenoterapia de alto fluxo) 

e a broncodilatação são dois bons exemplos. 

O presente procedimento sugere uma abordagem padronizada no que respeita ao fornecimento e 

titulação de oxigénio suplementar e ao uso de fármacos para broncodilatação. 

1. Oxigenoterapia 

1) A oxigenoterapia é considerada uma prática fundamental na abordagem a doentes com COVID-19 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS).1,2 

2) O oxigénio suplementar fornecido por cânula nasal, máscara simples, máscara de Venturi ou 

máscara de alto débito (com reservatório) é frio e seco. É sabido que os doentes despendem uma 

quantidade não negligenciável de energia para aquecer e humidificar este gás, uma vez que o gás 

frio e seco provoca inflamação e aumenta a resistência das vias aéreas, e compromete a função 

muco-ciliar. Este é um dos fundamentos para o uso de oxigenoterapia de alto fluxo humidificada 

e aquecida (heated and humidified high flow oxygen, HHHFO) e para a colocação de sistemas 

fechados e esterilizados de humidificação nas saídas de oxigénio.2 

3) Da revisão da (pouca) literatura existente sobre o tema verifica-se que: 

a) A oxigenoterapia convencional não aumenta o risco de transmissão de COVID-19 além do que 

se associa à formação de gotículas; 

b) Os estudos sobre os vários dispositivos de entrega de oxigénio foram feitos em contexto de 

pressão negativa, pelo que podem não ser generalizáveis; 

c) O grau de dispersão de gotículas associada a cada um dos dispositivos é, em termos teóricos, 

o que se representa na figura 1 (retirada de Whittle et al3). 

 

d) Numa enfermaria dedicada a doentes com COVID-19, consideram-se acauteladas as medidas 

de proteção individual, desde que sejam utilizados os equipamentos na proporção adequada 

aos cuidados prestados (ver tabela abaixo, retirada das recomendações da Sociedade de 

Cuidados Intensivos australiana e neozelandesa4); 

mailto:hfzovar@hovar.min-saude.pt
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e) Os únicos dispositivos que comprovadamente se associam à formação de aerossóis são as 

nebulizações e os HHHFO (exemplo do AIRVO® e do Optiflow®). 

2. Administração de broncodilatadores 

1) Nem todos os doentes com COVID-19 necessitam de broncodilatação. À semelhança de outras 

causas de infecções respiratórias, a broncodilatação só está recomendada em indivíduos com 

patologia respiratória ou na presença de sinais como pieira e/ou sibilância. 

2) O uso de sistemas de nebulização está desaconselhado porque gera grande quantidade de 

aerossóis.4 

3) Se for necessária broncodilatação deve ser preferida a utilização de dispositivos pressurizados, 

idealmente por câmara expansora.4,5 

4) Até ao momento não existe evidência que valorize ou contraindique o uso de uma determinada 

classe de broncodilatadores.5 
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PORTANTO: 

A. OXIGENOTERAPIA 

 

1) Iniciar O2 para manter saturações periféricas de O2 (SpO2) ≥ 93% (excepto se doente com 

doença respiratória crónica, para o qual o objectivo de SpO2 é 88-92%) 

 

2) Iniciar com cânula nasal  

a) Sem humidificação até 3 L/min 

b) Com ou sem humidificação para 4-5 L/min (de acordo com tolerância) 

 Passar para máscara de alto débito (com reservatório e humidificador) se forem 

necessários débitos de 10-15 L/min (FiO2 de 60 a 90%) 

 Para indivíduos com necessidades intermédias (> 5L/min mas < 10L/min), considerar o 

uso de máscaras de Venturi (em detrimento das máscaras simples). Esta “recomendação” 

tem por base um similar grau de dispersão de gotículas mas uma estimativa mais precisa 

da FiO2 fornecida por máscara de Venturi 

 Titular o aporte de O2 para a quantidade mais baixa que garanta os objectivos de SpO2 

definidos para o doente 

 

B. BRONCODILATAÇÃO 

Administrar broncodilatação através de inaladores pressurizados, que devem ser adaptados a câmara 

expansora se elevada probabilidade de descoordenação “mão-pulmão” 
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NÍVEL 0
RISCO POPULACIONAL, 

DISTANCIAMENTO SOCIAL (>1m)

NÍVEL 1
 DURANTE A REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS GERAIS DE 
HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL

NÍVEL 2 
PRESTAÇÃO DIRETA DE 

ATENDIMENTO A UTENTES

NÍVEL 2 ALTA 
 PRESTAÇÃO DIRETA DE 

ATENDIMENTO A UTENTES

NÍVEL 3
CUIDADOS DE FISIOTERAPIA

NÍVEL 5 
CONTACTO OU PRESTADORES 

DE CUIDADOS A COVID-19

MÁSCARA CIRÚRGICA
Durabilidade de um dia de 
trabalho.

MÁSCARA CIRÚRGICA
Durabilidade de um dia de 
trabalho.

MÁSCARA CIRÚRGICA
Durabilidade de um dia de 
trabalho.

Disponibilizar sempre máscara a 
utente com sintomas 
respiratórios, se este tolerar.

MÁSCARA CIRÚRGICA 
Durabilidade de um dia de 
trabalho.

Nos procedimentos invasivos com 
produção de secreções e/ou com 
risco de projeção de fluidos 
orgânico a proteção respiratória 
é MÁSCARA DE FLUIDO 
RESISTENTE COM OU SEM 
VISEIRA.

MÁSCARA CIRÚRGICA  • 
Fisioterapia
Durabilidade até 8 horas com 
eventual troca para conforto ao 
fim das 4 a 6 horas e/ou sempre 
que conspurcadas ou risco 
agravado de contaminação.

MÁSCARA CIRÚRGICA 
Durabilidade de um dia de 
trabalho.
Necessidade de avaliação de 
risco e de planeamento de 
atividades de modo a assegurar 
o menor desperdício de um 
bem indispensável e limitado. 

• Internamento Hospitalar
- Cuidados gerais enfermagem e auxiliares ( ex. Medicação 
(excepto aerossóis); Colheitas e punções; Cuidados de 
Higiene e Alimentação)
• Unidade de Hospitalização Domiciliária
- Uma máscara por visita. (Pela incerteza de potenciais 
contactastes)
- Pela necessidade de transmitir segurança a mesma deve 
ser retirada na viatura por espaço fechado e 
preferencialmente priorizarem o afastamento social com 
um tripulante à frente (condutor) e outro atrás. Nas visitas 
multidisciplinares em que tal não seja possível devem usar 
máscara (< a 1 metro).

Os dispositivos de proteção 
individual como batas 
impermeáveis e PROTETOR 
RESPIRATÓRIO N 95 (Máscaras P3) 
reservam-se para as situações não 
invasivas de doentes com suspeita 
de COVID-19. 

Se COVID-19 Confirmado obriga 
para procedimentos invasivos ao 
uso de Equipamento Integral de 
Proteção Individual.

MÁSCARA DE FLUIDO 
RESISTENTE COM OU SEM 
VISEIRA
(ajustado ao risco)

• Todos os Profissionais a prestar cuidados a DOENTE com 
sintomas respiratórios (tosse e secreções) e na realização 
de procedimentos geradores de aerossóis (ex. aspiração de 
secreções/ manipulação de ostomias/ dispositivos 
respiratórios/ aerossol terapia).
• Evitar as entradas na enfermaria durante a 
aerossolterapia. Se possível fazer coincidir aerossolterapia 
a coabitantes no quarto.

MÁSCARAPCM 2000
(ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO)
Em caso de indisponibilidade 
destas a alternativa é a 
MÁSCARA CIRÚRGICA.

Para uso e proteção de profissionais afetos a utentes em 
Isolamento Respiratório por gotícula e por razões clinicas, 
mais a utentes em que seja necessária a deslocação entre 
áreas (ex.: do quarto do internamento ao RX).

CORONAVIRUS – COVID-19: UTILIZAÇÃO DE MÁSCARAS
Utilização de mascara cirúrgica por topos os profissionais em contacto direto com utentes

Esta recomendação exceptua todas as situações que obriguem à utilização de outro tipo de proteção respiratória, devidamente acauteladas em normas próprias.
Na monitorização da temperatura à entrada será fornecido a cada Profissional que no âmbito da sua atividade tenha contacto direto com doentes uma máscara cirúrgica, sendo da responsabilidade de cada profissional 

a sua conservação durante o período de trabalho, devendo esta ser colocada no lixo aquando da monitorização da temperatura á saída.

PROTEÇÃO INDIVIDUAL RESPIRATÓRIA (MÁSCARAS) 
Obrigatória avaliação e adequação em função da estratificação de risco. Uso RESPONSÁVEL e ADEQUADO por Profissionais do HFZ-Ovar (no âmbito do Plano de Contingência)

NÍVEL 4 – UNIDADES DE INTERNAMENTO (não COVID-19 confirmado)
Utentes em isolamento de contacto por bactérias multirresistentes.

Mantem-se as recomendações e práticas GCL-PPCIRA 05.03 – Precauções Básicas do Controlo da Infeção    GCL
PPCIRA 18.02 – Precauções de Isolamento

A utilização de mascara cirúrgica não invalida a necessidade de cumprimento das restantes medidas fundamentais na prevenção de infeção, nomeadamente:
a.  Higienização frequente das mãos com SABA ou lavagem com água e sabão;  b. Medidas de etiqueta respiratória;  c. Evitar contato frequente das mãos com a cara (inclusivamente a própria mascara cirúrgica). 

 d. Reduzir ao estritamente necessário os contactos profissional – utente e profissional-profissional. 

A gestão responsável e solidária de máscaras e EPI é direito e dever de todos.

• Profissionais das áreas 
técnicas e das áreas 
administrativas em atividade de 
grupo obrigatória (sem 
alternativa) e/ou 
impossibilidade de garantia de 
distancia social (superior a 1 
metro);
• e/ou profissional com 
presença de sintomas 
respiratórios de outra etiologia 
(Rinite/ asma/ ..), sem doença 
aguda.

• Profissionais durante 
manuseio e higienização de 
roupas sujas;
• Profissionais durante 
manuseio e higienização de 
resíduos;
• Profissionais da Equipa de 
higienização externa (áreas 
comuns).

Área de Atendimento 1º contacto 
(Entrada/ receção) – Uso 
continuo
• Profissionais de Segurança;
• Profissionais da Equipa de 
rastreio de sintomas alerta.

Profissionais na área do Balcão 
de Atendimento – Uso ajustado à 
situação.
• Uso de máscara se utente com 
sintomas e/ou profissional com 
sintomas respiratórios.

Profissionais da Consulta Externa 
e Sala de Pensos; 
Profissionais das áreas de MCDT; 
Profissionais da Higienização 
interna (Unidades de prestação 
de cuidados diretos).

MÁSCARA DE FLUIDO RESISTENTE 
COM OU SEM VISEIRA  • 
Cinesioterapia Respiratória
Uma por BLOCO (pediátrico / 
Adulto) ou se conspurcada.
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