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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência da 
Residência de Estudantes da ENIDH para a Doença por Coronavírus (COVID-19) estabelecido pelo 
Serviço de Ação Social da ENIDH, fornecendo informação aos estudantes residentes e 
colaboradores do SAS-ENIDH sobre esta nova doença, medidas de prevenção e controlo desta 
infeção e sobre os procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos 
e/ou positivos. 

Este documento foi desenvolvido com base no Plano de Contingência da ENIDH, nas orientações 
da Direção-Geral de Saúde (DGS) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES), enquadrando-se na estratégia de controlo e disseminação da infeção COVID-19 na 
Residência de Estudantes da ENIDH. 

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas 
preventivas assumem um papel crucial no combate à COVID-19 que só poderá ser alcançado se 
forem adotadas por TODOS num espírito colaborativo de proteção individual e coletivo. 

 

2. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Os Coronavírus constituem uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. 
O novo coronavírus (SARS-CoV-2), agente causador da doença por coronavírus (COVID-19), foi 
identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na Cidade de Wuhan (China). 

O período de incubação do novo coronavírus é de 2 a 14 dia. Após exposição a um caso 
confirmado de COVID-19, podem surgir os seguintes sintomas: 

• Dificuldade respiratória; 
• Tosse; 
• Febre; 
• Cefaleia; 
• Dores musculares; 
• Fraqueza generalizada. 

De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema 
imunitário mais fragilizado, pessoas mais idosas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes, 
cancro e doenças respiratórias. 

 

3.TRANSMISSÃO DO COVID-19 

Pelo que é conhecido, a transmissão de COVID-19 acontece quando existe contato próximo 
(perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada. O risco de transmissão aumenta quanto maior 
for o período de contato com uma pessoa infetada. As gotículas produzidas quando uma pessoa 
infetada tosse ou espirra (secreções respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão 
mais importante. Existindo, portanto, duas formas através das quais pode haver contágio: 

• Disseminação de gotículas respiratórias as quais se espalham quando a pessoa infetada 
tosse, espirra ou fala, podendo ser inaladas ou depositarem-se na boca, nariz, ou olhos das 
pessoas que estão próximas; 

• Contato das mãos com uma superfície ou objeto infetado com o SARS-CoV-2 e se, em 
seguida, existir contato com a boca, nariz ou olhos pode provocar infeção. 
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4. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve obedecer 
a critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na informação atualmente 
disponível.  
 

Critérios Clínicos 

E 

Critérios Epidemiológicos 

Infeção respiratória aguda 
(febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória) requerendo ou não 
hospitalização   

História de viagem para áreas com 
transmissão comunitária ativa nos 14 dias 

anteriores ao início de sintomas  
OU  

Contacto com caso confirmado ou provável de 
infeção por 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 
Fonte: Orientação n.º6/2020,Direção-Geral de Saúde 

 

5. DEFINIÇÃO DE ÁREA DE ISOLAMENTO 

No sentido de atuarem com eficácia e celeridade na eventualidade de um caso suspeito, o SAS 
definiu que as áreas de isolamento da Residência da ENIDH localizam-se nos quartos nº413 e 414 
– 4ºPiso. O encaminhamento de um caso suspeito de infeção por COVID-19 para a área de 
isolamento visa impedir que outros funcionários/residentes possam ser expostos e infetados.  

Esta área está equipada com: 
• Cama e cadeira (para descanso e conforto do funcionário/residente suspeito de infeção 

por COVID-19, enquanto aguarda a validação do seu caso e o eventual transporte pelo 
INEM); 

• Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 
• Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 
• Solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 
• Toalhetes de papel; 
• Máscara(s) cirúrgica(s); 
• Luvas descartáveis; 
• Termómetro. 
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6. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

Qualquer funcionário/estudante com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, 
ou que identifique alguém com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, deve 
informar as funcionárias do SAS/Vigilante de Serviço e dirigir-se para a área de isolamento, 
definida no ponto 5 deste documento. 

O funcionário/residente suspeito de infeção deverá permanecer na área de isolamento (com 
máscara cirúrgica) e contatar a Linha SNS 24 através do número 808 24 24 24. 

Após avaliação por parte dos profissionais de saúde do SNS 24, o doente (caso suspeito de 
COVID-19) é informado: 

• Se não se tratar de um caso suspeito de COVID-19, quais os procedimentos adequados à 
sua situação clínica; 

• Se se tratar de um caso suspeito de COVID-19, o SNS 24 contata a Linha de Apoio ao Médico 
(LAM), da DGS, para validação da suspeição. Desta validação o resultado poderá ser: 

o Caso Suspeito Não Validado 
Este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os procedimentos habituais e 
adequados à situação clínica do indivíduo. O funcionário/residente informa o 
funcionário/vigilante que acompanhou/prestou assistência da não validação do 
caso, encerrando-se o procedimento acionado; 

o Caso Suspeito Validado 
Neste caso a DGS ativa o INEM, o INSA e a Autoridade de Saúde Regional, iniciando-
se a investigação epidemiológica e a gestão de contatos. A Autoridade de Saúde 
Local informa a ENIDH do fato ocorrido. 

Na situação de Caso Suspeito Validado: 
• O funcionário/residente doente deverá permanecer na área de isolamento (com máscara 

cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do INEM, 
ativada pela DGS, que assegura o transporte para o hospital de referência, onde serão 
colhidas as amostras biológicas para a realização de exames laboratoriais; 

• O acesso de outros funcionários ou residentes à área de isolamento fica interditado 
(exceto no caso de funcionários designados para prestar assistência). 

A Autoridade de Saúde Local informa a ENIDH dos resultados dos testes laboratoriais e: 
• Se o caso não for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais na ENIDH, incluindo limpeza e desinfeção da área de isolamento; 
• Se o caso for confirmado, a área de isolamento deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição 
só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde Local. 

 

7. PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO 

Na situação de caso confirmado será: 
• Providenciado a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento; 
• Reforçada a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseada e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 
estarem contaminadas. Será dada especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de 
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trabalho do funcionário ou quarto do residente, incluindo materiais e equipamentos 
utilizados por este; 

• Armazenado os resíduos do caso confirmado em saco de plástico que, após ser fechado, 
deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos 
hospitalares com risco biológico. 
 

 

8. PROCEDIMENTOS NA VIGILÂNCIA DE CONTATOS PRÓXIMOS 

Considera-se “contato próximo” um indivíduo que não apresenta sintomas no momento, mas 
que teve ou pode ter tido contato com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do 
contato próximo, determinará o tipo de vigilância. 

O contato próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 
• Alto risco de exposição, definido como: 

o Funcionário do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 
metros) do caso; 

o Funcionário/estudante que esteve cara-a-cara com o caso confirmado ou que 
esteve com este em espaço fechado; 

o Funcionário/estudante 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), definido como: 
o Funcionário/estudante que teve contato esporádico (momentâneo) com o caso 

confirmado (ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição 
gotículas/secreções respiratórias através de conversa cara-a-cara superior a 15 
minutos, tosse ou espirro); 

o Funcionário ou estudante que prestou assistência ao caso confirmado, desde que 
tenha seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada de máscara e 
luvas, etiqueta respiratória e higiene das mãos) 

Além do referido anteriormente, perante um caso confirmado por COVID-19, deverão ser 
ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contatos próximos, relativamente ao início de 
sintomatologia. Para o efeito de gestão dos contatos, a Autoridade de Saúde Local, em estreita 
articulação com a ENIDH, deve: 

• Identificar, listar e classificar os contatos próximos (incluindo os casuais); 
• Proceder ao necessário acompanhamento dos contatos (telefonar diariamente, informar, 

aconselhar e referenciar, se necessário); 
• O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data 
da última exposição ao caso confirmado. 

 
 
 
 
 
 



Versão 02 

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 
Serviço de Ação Social 

 
 
 

7 
 

A vigilância de contatos próximos deve ser a seguinte: 
 

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 SAS. 

Fonte: Orientação n.º6/2020,Direção-Geral de Saúde 

 
É importante sublinhar que: 
• A auto monitorização diária, feita pelo próprio, 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 funcionário/estudante se encontrar nas 
instalações da Residência da ENIDH, devem-se iniciar os “Procedimento num Caso 
Suspeito”, estabelecidos no ponto 6; 

• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 
encerada para COVID-19. 

 

 

9. MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO RECOMENDADAS PELA 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

Uma vez que a COVID-19 se transmite de pessoa para pessoa, através de gotículas que podem 
ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos em que o seu contato pode ser possível, é 
extremamente importante adotar as seguintes medidas gerais, que evitem a propagação da 
COVID-19: 

• Distanciamento social; 
• Utilização de equipamentos de proteção, conforme as técnicas descritas para correta 

colocação, uso e remoção (Anexo I); 
• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória (Anexo II e 

III); 
• Higiene ambiental, como a limpeza e desinfeção dos espaços e equipamentos; 
• Autovigilância de sintomas associados ao vírus; 
• Estar sensibilizado para o cumprimento das medidas e dos procedimentos mencionados 

neste documento.  
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10. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO NA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES DA ENIDH 

Tendo em conta o período excecional que atravessamos, é importante definir medidas claras 
para a permanência dos estudantes residentes, garantido o conhecimento atempado das mesmas 
por parte dos residentes e dos funcionários. 

Assim sendo, é imperativo o cumprimento das seguintes medidas: 
• Plano Individual de Proteção: 

o Uso obrigatório de máscara em todas as áreas comuns da Residência; 
o Cumprir os procedimentos básicos de higienização das mãos e de etiqueta 

respiratória; 
o Cumprir os procedimentos de conduta social (ex. evitar os cumprimentos típicos 

de socialização, manter o distanciamento social recomendado pela DGS); 
o Evitar ajuntamentos; 
o Autovigilância de sintomas associados ao vírus. 

 
Todos os estudantes residentes estão sujeitos a monitorização diária da febre por parte 
do Vigilante de Serviço na Residência. 
 

• Organização/disposição e higienização dos quartos: 
o É expressamente proibido alterar a disposição do mobiliário dos quartos 

partilhados; 
o É da responsabilidade do(s) residente(s) a limpeza e desinfeção dos quartos e WC 

privados. 
 

• Espaços Comuns: 
o Os espaços comuns (ex. balneários, copas, lavandaria e áreas equivalentes) terão 

a seguinte lotação máxima: 
 Copa do 1º piso: 3 residentes 
 Lavandaria: 2 residentes 
 Balneários do 1º e 3º pisos: 4 residentes 
 Copas dos restantes pisos: 2 residentes 

o Utilize os espaços comuns em horas de menor ocupação, sempre que possível. 
o A limpeza e desinfeção das áreas comuns, das superfícies de contato serão 

asseguradas pela empresa de limpezas contratada pela Escola, de acordo com o 
previsto na Orientação n.º 014/2020 da DGS. 
 

• Visitas, acesso à Sala de Estudos 24h e Sala de Convívio: 
o Até instrução contrária, estão suspensas todas as visitas a estudantes alojados na 

Residência de Estudantes; 
o A sala de estudo 24h será para uso exclusivo dos estudantes residentes, tendo uma 

lotação máxima de 17 residentes, cuja disposição não poderá ser alterada; 
o A Sala de Convívio da Residência terá uma lotação máxima de 10 residentes. 

 
• Deslocações para fora da Residência/Domicílios: 

o A todos os residentes recomenda-se que evitem deslocações durante a semana e 
fins-de-semana de forma a evitar/prevenir possíveis contágios. Caso pretendam 
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fazê-lo, devem enviar atempadamente (com um dia de antecedência no mínimo), 
um e-mail ao SAS ou informar o Vigilante de Serviço acerca dessa pretensão. 

 

NOTA IMPORTANTE: 
 
Todas as medidas mencionadas dependem da evolução epidemiológica do vírus em 
consonância com as indicações do Governo, pelo que poderão haver, sempre que 
necessário, alterações às mesmas. 
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ANEXO I – COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DE MÁSCARAS 
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ANEXO II – HIGIENE DAS MÃOS 
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ANEXO III – MEDIDAS DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA 
 


	1. INTRODUÇÃO
	2. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19)
	3.TRANSMISSÃO DO COVID-19
	4. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
	5. DEFINIÇÃO DE ÁREA DE ISOLAMENTO
	6. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO
	7. PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO
	8. PROCEDIMENTOS NA VIGILÂNCIA DE CONTATOS PRÓXIMOS
	9. MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO RECOMENDADAS PELA ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE
	10. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO NA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES DA ENIDH
	ANEXO I – COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DE MÁSCARAS
	ANEXO II – HIGIENE DAS MÃOS
	ANEXO III – MEDIDAS DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA

		2021-01-25T11:25:25+0000
	Luis Filipe Baptista




