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O presente plano de contingência descreve as 
principais medidas e procedimentos a adotar 
pelo IDE, IP-RAM perante uma situação de um 
trabalhador com sintomas da infeção pelo novo 
Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da 
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1. Nota Introdutória 

O presente plano de contingência é elaborado tendo por base a Circular Informativa nº 

57 de 28-02-2020 do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, em linha com a orientação 

da Direção – Geral da Saúde (DGS) Nº 006/2020 DE 26/02/2020 e no cumprimento do Despacho 

Conjunto nº 32/2020  da Vice-presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e 

Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, de 06 de Março de 2020, Publicado na II Série do 

Joram. 

 

2. Enquadramento 

O empregador é responsável por organizar os Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho 

(SST) de acordo com o estabelecido no “Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 

trabalho” (RJPSST - Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua atual redação). Sendo, nessa 

esteira, obrigação do empregador assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e 

de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção 

(art. 15.º do RJPSST).   

As prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os 

riscos da exposição a agentes biológicos no contexto de trabalho estão estabelecidas no 

Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril.  

À Autoridade de Saúde Regional compete intervir em situações de grave risco para a Saúde 

Pública, procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços e 

estabelecimentos e determinando, quando necessário, medidas corretivas, incluindo a 

interrupção ou suspensão de atividades ou serviços e o encerramento dos estabelecimentos 

(Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro).  

 

3. Âmbito 

O presente plano de contingência descreve as principais medidas e procedimentos a 

adotar pelo IDE, IP-RAM perante uma situação de um trabalhador com sintomas da infeção pelo 
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novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19. Os colaboradores do CFE deverão 

cumprir o plano já definido pela LCM (espaço físico onde se localizam as suas instalações). 

O Plano de contingência pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a 

evolução do quadro epidemiológico da COVID-19. 

 

4. Definição de um caso suspeito 

A definição, seguidamente apresentada, é baseada na informação disponível, à data, no 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC) e divide-se em 

critérios clínicos e critérios epidemiológicos. 

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 ativa4 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  

 

5. Transmissão da Infeção 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:   

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).   

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento 

sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. 
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A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante 

uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser 

inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos 

com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as 

mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. 

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

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 que se pretende instituir com o presente 

plano de contingência, têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e 

as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

 

6. Plano de Contingência do IDE, IP-RAM 

6.1. Medidas preventivas a adotar pelos colaboradores 

No que respeita à prevenção, a Organização Mundial de Saúde recomenda a aplicação das 

precauções básicas de controlo de infeção, nomeadamente, medidas básicas de higiene, a 

etiqueta respiratória e a prática de segurança alimentar, para reduzir a exposição e a 

transmissão da doença, nomeadamente: 

− Evitar contato próximo com pessoas doentes, em particular com tosse; 

− Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas 

doentes, antes e depois de comer, depois de usar as instalações sanitárias e depois de 

qualquer contacto com animais; 

− Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir 

(com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no 

lixo); 

− Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir; 

− Evitar contato desprotegido com animais, incluindo os de quinta, suas excreções ou 

excrementos; 

− Quando em viagem aplicar sempre as regras de higiene das mãos, etiqueta respiratória 

e higiene dos alimentos. 
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− Assim, todos os colaboradores do IDE, IP-RAM deverão respeitar as seguintes regras que 

entram em vigor de imediato: 

− Todos os colaboradores deverão lavar e/ou desinfetar as mãos no momento em que 

iniciam o turno, sempre que se desloquem ao exterior e no final do dia de trabalho; 

− Devem ser evitados contatos físicos e saudações; 

− Todos os colaboradores com sintomas de febre superior a 38ªC devem permanecer em 

casa e adotar as medidas de vigilância preventivas; 

− Todos os colaboradores que realizem uma viagem a algum dos locais onde estão 

confirmados casos de covid-19 deverão, antes de regressar ao serviço, contactar a linha 

SRS24 Madeira – Proteção Civil – 800 24 24 20 e fazer o isolamento profilático de modo 

a evitar uma eventual propagação do vírus pelos colegas;  

− Qualquer colaborador que esteja preventivamente em casa, deve reportar à sua chefia 

direta, uma situação de doença enquadrada como colaborador com sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19; 

− Qualquer colaborador com histórico de contacto com um caso confirmado ou provável 

de infeção COVID-19 deve comunicar à chefia da sua situação e ativar o grau de risco de 

contaminação com ligação epidemiológica; 

 

6.2. Medidas preventivas a adotar pelo IDE, IP-RAM 

De modo a prevenir e conter a propagação infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, 

agente causal da COVID-19 o IDE, IP-RAM implementou as seguintes medidas: 

− Colocação de dispensadores de produto antisséptico para as mãos nos corredores; 

− Aquisição de álcool antibacteriano, máscaras e luvas descartáveis para autoproteção em 

situação de caso suspeito; 

− Aquisição de 1 Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

− Aquisição de 1 contentor de resíduos com abertura não manual; 

− Aquisição de 1 termómetro; 

− Reforço de limpeza de superfícies e equipamentos de trabalho dos colaboradores; 

− Afixação de cartazes informativos nas áreas públicas de circulação, com medidas 

individuais de prevenção; 
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− Suspensão do registo de assiduidade através de impressão digital, passando a efetuar-

se através de marcação virtual; 

− Preparação de uma sala de isolamento; 

− Divulgação de medidas de prevenção junto de todos os colaboradores; 

− Implementar a opção teletrabalho para os colaboradores enquadrados nas tipologias de 

apoio à família, colaboradores com histórico de contacto com um caso confirmado ou 

proveniente de zona de risco; 

− Evitar quanto possível o contacto físico com os seus clientes externos promovendo as 

comunicações por meio digital, para o email: ide@madeira.gov.pt e geral@ideram.pt; 

ou recurso a vídeo conferência via Skype; Podem ainda contactar-nos pelo telefone 291 

20 21 70. 

− Divulgação e atualização do presente Plano de Contingência. 

 

6.3. Procedimentos Perante Caso Suspeito 

Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou 

que identifique um colaborador com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, 

deverá informar a chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e dirigir-se para a área de 

isolamento – Sala de Reuniões.  

A chefia direta deve contactar, de imediato, o Conselho Diretivo do IDE, IP-RAM. Nas 

situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do colaborador) a chefia direta deverá 

assegurar que seja prestada, a assistência adequada ao colaborador até à área de “isolamento”. 

Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente. 

A chefia que acompanha ou presta assistência ao colaborador com sintomas, deve colocar, 

momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para 

além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene 

das mãos, após contacto com o Trabalhador doente. 

Após estar na área de “isolamento”, o colaborador em questão deverá entrar em contacto 

com o SRS 24 (800 24 24 20). 

mailto:geral@ideram.pt
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Este colaborador deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A 

máscara deverá ser colocada pelo próprio. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem 

ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do 

nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a 

esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara 

estiver húmida, o colaborador deve substituí-la por outra. 

O profissional de saúde do SRS 24 questiona o colaborador doente quanto a sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após 

avaliação, o SRS 24 informa o colaborador: 

− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: O SRS 24 define os procedimentos 

habituais e adequados à situação clínica do colaborador. O caso Suspeito Não 

Validado, fica encerrado para COVID-19. O colaborador informa a chefia da não 

validação, e este último deverá informar a o conselho diretivo do IDE, IP-RAM. 

− Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: O SRS 24 desencadeia o processo de 

transporte do doente e inicia a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

O colaborador informa a chefia da validação, e este último deverá informar a o 

conselho diretivo do IDE, IP-RAM de um caso suspeito validado. 

 

6.4. Procedimentos Perante Caso Suspeito Validado 

O colaborador doente deverá permanecer na área de isolamento (com máscara cirúrgica, 

desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa da equipa de transporte 

de doente. 

O acesso dos outros colaboradores à área de “isolamento” fica interditado (exceto à 

chefia direta para prestar assistência). 

O conselho diretivo do IDE, IP-RAM informa os restantes colaboradores da existência de 

caso suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais. 

Após o transporte do Caso Suspeito validado para o hospital de referência, o IDE, IP-RAM 

deve providenciar a limpeza e desinfeção da área de isolamento de acordo com a orientação da 



Plano de Contingência COVID-

19 

 

8  

 

DGS n2 3/2020 e também à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do colaborador (incluindo 

materiais e equipamentos utilizados por este). Os resíduos serão armazenados em saco de 

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

ser segregado e enviado para o operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com 

risco biológico ou serviço protocolado de Saúde local. 

O SRS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua 

vez informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa o IDE, IP-RAM 

dos resultados dos testes laboratoriais, devendo esta informação ser imediatamente partilhada 

e: 

− Se o caso for “não confirmado”, este fica encerrado para COVID-19 e são desativadas as 

medidas do Plano de Contingência. O IDE, IP-RAM deverá informar o médico do trabalho 

da situação clínica do Colaborador. 

− Se o Caso for “confirmado”, o conselho diretivo e Chefia Direta do colaborador 

colaboram com a Autoridade de Saúde Regional na identificação dos contactos 

próximos do doente. A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o IDE, 

IP-RAM comunica ao SRS informações sobre as medidas implementadas no IDE, IP-RAM 

e sobre o estado de saúde dos contatos próximos do doente. 

 

6.5. Procedimentos de Vigilância de Contactos Próximos 

Considera-se “contacto próximo” um colaborador que não apresenta sintomas no 

momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O 

tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância.  

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

− “Alto risco de exposição”, é definido como: 

• Colaborador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 

metros) do Caso; 

• Colaborador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este 

em espaço fechado; 
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• Colaborador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), 

toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 

expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

− “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

• Colaborador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado 

(ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a 

gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 

minutos, tosse ou espirro). 

• Colaborador que prestou assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha seguido 

as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos). 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 

ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos relativamente ao início de 

sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita 

articulação com o IDE, IP-RAM e o médico do trabalho, deve: 

− Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

− Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário). 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição. 

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 
COVID-19, incluindo febre, 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 última 
exposição. 

− Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar; 
− Acompanhamento da situação pelo médico 
do trabalho. 
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De referir que: 

− A auto monitorização diária, feita pelo próprio colaborador, visa a avaliação da febre 

(medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) 

e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar; 

− Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o colaborador estiver no IDE, IP-RAM, devem-

se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos no ponto 6.3; 

− Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 

encerrada para COVID-19. 
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