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1. ÂMBITO 

O Plano de Contingência da APPDA-Setúbal define as principais etapas que os 

Colaboradores da APPDA-Setúbal, Clientes (nos momentos em que estão a frequentar as 

instalações da APPDA-Setúbal para realização de intervenção) e seus Significativos devem 

considerar por forma a assegurar as suas condições de segurança e de saúde, de forma 

continuada e permanente.  

Para a elaboração deste documento foi realizada a consulta a normas e orientações 

provenientes da Direção Geral de Saúde (DGS) e do Governo Português, a documentos 

emitidos pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), pela Associação Portuguesa 

de Terapeutas da Fala (APTF) e pela Associação de Profissionais de Serviço Social (APSS).  

Desta forma, está refletido neste Plano de Contingência uma breve explicação do que é a 

COVID-19, quais os seus sintomas e formas de transmissão, quais os efeitos que a infeção 

de Colaboradores da APPDA-Setúbal por COVID-19 poderá causar na Associação, quais as 

medidas utilizadas para evitar e fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19. 

Dentro destas medidas, são elaborados procedimentos específicos quanto a higienização 

de mãos, etiqueta respiratória, colocação de Equipamento de Proteção Individual (EPI), 

conduta social, limpeza e desinfeção de superfícies.   

A APPDA-Setúbal tem como objetivo prevenir a propagação da COVID-19, através do 

reforço no cumprimento de regras de higiene, com a restrição tanto quanto possível de 

pessoas doentes nas instalações da APPDA-Setúbal (Sede e Pólo da Quinta do Conde) e 

com a identificação precoce, tanto quanto possível, de Colaboradores e Clientes como 

sendo casos suspeitos de serem portadores da COVID-19.  

Impõem-se uma leitura atenta deste Plano de Contingência por parte de todos os 

Colaboradores da APPDA-Setúbal, de forma a que possam estar devidamente informados 

sobre os procedimentos a adotar. Recomenda-se que, sempre que possível, devem 

igualmente orientar a sua intervenção pelas informações disponibilizadas pelas 

Ordens/Associações representativas de cada uma das Profissões desempenhadas na 

APPDA-Setúbal.  
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2. O QUE É O CORONAVÍRUS E COMO SE TRANSMITE?  

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A 

infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais 

grave, como pneumonia.  

A COVID-19 transmite-se por contato próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou 

superfícies e objetos contaminados. 

Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando 

tossimos ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem 

estiver próximo. 

As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. 

Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e 

depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos. 

É ainda possível a transmissão do vírus por via aérea, quando de procedimentos geradores 

de aerossóis. 

 

3. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO  

De acordo com a última atualização da Norma n.º 004/2020 da DGS a 25 de abril de 2020, 

a definição do perfil clínico dos doentes com suspeita de COVID-19 é a seguinte: pessoas 

que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse 

habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0 ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória, são 

consideradas suspeitas de COVID-19. 

4. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE 
COLABORADORES POR COVID-19 PODE CAUSAR NA APPDA-

SETÚBAL 

A APPDA-Setúbal tem de estar preparada para a possibilidade de parte ou a totalidade dos 

colaboradores não ir trabalhar, devido a doença, suspensão de transportes públicos, 

encerramento de escolas, entre outras situações possíveis.  

Neste sentido, alertamos para a possível necessidade em reajustar as atividades 

desenvolvidas pela Associação, tais como:  

• Atendimento e Acompanhamento às Famílias  

Em caso de infeção da Técnica de Serviço Social, está previsto, caso o seu estado de saúde 

o permita, um acompanhamento à distância/on-line. Caso contrário este serviço terá de 

ser suspenso.  
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• Intervenções realizadas no domínio da Psicologia, Terapia da Fala, 

Psicomotricidade, Musicoterapia e Natação Adaptada.  

Nesta atividade, no que respeita às intervenções em Psicologia e Terapia da Fala, está 

previsto, sempre que possível, um acompanhamento às crianças, jovens e adultos ou por 

parte do Técnico habitual, ainda que on-line, caso o seu estado de saúde o permita, ou por 

parte de um outro Técnico Especializado, por forma a assegurar a intervenção realizada. 

Relativamente às intervenções em Psicomotricidade, Musicoterapia e Natação Adaptada, 

em caso de infeção do Terapeuta em questão, a atividade terá de ser suspensa.  

• Projetos desenvolvidos pela APPDA-Setúbal: “Atelier’s Funcionais” e 

“Intervir – Oficinas de Promoção de Competências” 

Nestes projetos, caso um dos Técnicos inerentes aos mesmos seja infetado, está prevista, 

sempre que possível, a substituição por um outro Técnico, por forma a garantir o normal 

funcionamento das atividades. 

• Serviços Administrativos  

Em caso de infeção da Administrativa, está previsto, caso o seu estado de saúde o permita, 

a realização das suas tarefas inerentes à distância/on-line. Caso contrário este serviço terá 

de ser suspenso.  

 

5. PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE 

INFEÇÃO POR COVID-19 DE COLABORADORES/CLIENTES 

 

5.1. Área de isolamento 

A colocação de um Colaborador numa área de isolamento visa impedir que outros 

Colaboradores possam ser expostos e infetados. Tem como finalidade evitar ou restringir 

o contato direto dos Colaboradores com o Colaborador doente (com sinais e sintomas 

compatíveis com a definição de caso suspeito, critérios referidos no ponto 3) e permitir um 

distanciamento social deste, relativamente aos restantes colaboradores.  

• A área de isolamento definida no Pólo da Quinta do Conde da APPDA-Setúbal é a 

sala 3.  

• A área de isolamento definida na Sede da APPDA-Setúbal é sala única. 

Estas zonas estão equipadas com telefone, cadeira, água, contentor de resíduos, luvas 

descartáveis, termómetro, doseador de sabão e toalhetes de papel, para utilização 

exclusiva do Colaborador com Sintomas/Caso Suspeito.  
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5.2. Procedimentos específicos  

De forma a garantir a segurança de todos os intervenientes, os procedimentos devem ser 

cumpridos, sempre que possível, de forma cumulativa.  

5.2.1. Procedimentos básicos para higienização das mãos     

Todos os colaboradores devem lavar as mãos logo que cheguem ao local de trabalho, 

imediatamente antes de saírem e ainda com frequência e sempre que contactarem com 

outros Colaboradores e Clientes, bem como equipamentos de uso partilhado 

(fotocopiadoras, telefones, armários, dossiers, ou outros utensílios).  

Devem lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos; se estes não 

estiverem disponíveis utilize um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de 

álcool. O sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos estiverem 

visivelmente sujas.  

Para uma correta higienização das mãos visualize os anexos I e II (no caso dos adultos) e 

nos anexos III e IV (no caso das crianças e jovens).   

5.2.2. Procedimentos de etiqueta respiratória 

Todos os Colaboradores devem evitar tossir ou espirrar para as mãos, por sua vez, devem 

tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de 

papel. Após utilizar o lenço deve colocá-lo imediatamente no lixo. Revela-se pertinente 

higienizar as mãos após o contato com secreções respiratórias.  

5.2.3. Procedimentos de colocação de EPI 

O EPI deve ser usado com base no risco de exposição (área onde o profissional trabalha e 

tipo de atividade/procedimento que vai realizar) e a dinâmica de transmissão do vírus (por 

exemplo, contato, gotículas ou via aérea).  

O EPI disponível é o seguinte:  

• Bata (com abertura atrás, de manga comprida e que vá até abaixo do joelho); 

• Máscara; 

• Proteção ocular – viseira;  

• Luvas - descartáveis não esterilizadas;  

• Cobre-botas (se não estiver a usar calçado dedicável e não higienizável);   

• Touca. 
 

• Utilização da Máscara:  

No Pólo da Quinta do Conde, deverá ser colocada nas seguintes situações: 
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a) Receber e entregar a criança, jovem ou adulto aos pais/cuidadores;  

b) Durante toda a sessão realizada com criança, jovem ou adulto; 

c) Dar feedback presencial aos pais/cuidadores; 

Na Sede da APPDA-Setúbal a máscara deverá ser utilizada sempre que esteja mais do que 

um colaborador no espaço.  

O seu correto uso deve obedecer ao cumprimento dos seguintes passos: 

1) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes 

de colocar a máscara;  

2) Colocação da máscara cirúrgica com o lado branco (face interna) virado para a cara, e 

o lado com outra cor (face externa) virado para fora; 

3) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo 

com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;  

4) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, 

deve ser feita imediatamente higienização das mãos;  

5) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida, ou após 

4-6 horas de utilização;   

6) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;  

7) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente 

da máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;  

8) A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos;  

9) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização da máscara.  

Consultar anexo V referente aos procedimentos a adotar na colocação, utilização e remoção 

da máscara.  

É ainda admitido o uso de viseira, servindo exclusivamente como complemento à proteção 

da máscara, ou seja, nunca deverá ser utilizado sem a máscara colocada.  

Durante a sessão, deverá ser tido em conta o seguinte:  

o Tanto o técnico como o cliente devem usar máscara e o técnico deve usar também 

viseira.   

A utilização de EPI obedece a cuidados e práticas de higienização, tais como:  

• Deverá ser garantido que nenhum EPI é partilhado; 

• No caso dos equipamentos reutilizáveis, devem ser guardados separados do 

vestuário de dia a dia; 

• Depois de utilizados os EPI’s descartáveis devem ser colocados em 2 sacos 

devidamente fechados e posteriormente pulverizados com solução 



  PLANO DE CONTINGÊNCIA   APPDA-SETÚBAL 

 

 
7 

descontaminante e colocado num compartimento à parte, destinado para o efeito, 

e que não seja de acesso comum; 

• No final do dia, o último colaborador a abandonar as instalações deve levar todos 

os sacos para o lixo comum; 

• Se a utilização do EPI decorreu em situações de contato com caso confirmado de 

COVID-19, todos os EPI’s descartáveis devem ser colocados em sacos de plástico 

próprios, que devem ser cheios até 2/3 da sua capacidade, ser bem fechado e 

colocado no lixo comum.  

Para uma correta colocação e remoção do EPI deverá consultar os anexos VI e VII.   

5.2.4. Procedimentos de conduta social 

5.2.4.1. Deslocações de e para o trabalho 

• Os Colaboradores devem evitar, sempre que possível, o ajuntamento de pessoas, 

nomeadamente nos transportes coletivos e no acesso aos locais de trabalho; 

• Sempre que possível, os Colaboradores devem dar prioridade às opções de mobilidade 

que melhor garantam o distanciamento físico adequado; 

• Os Colaboradores devem, sempre que possível e em articulação com a Direção da 

APPDA-Setúbal, evitar as horas de ponta e ainda respeitar os circuitos adaptados, normas 

e medidas de segurança e de higiene recomendados em cada meio de transporte; 
 

 

5.2.4.2. Permanência no espaço do Pólo da Quinta do Conde da APPDA-

Setúbal 

• Os Colaboradores que apresentem sintomas não devem apresentar-se ao serviço. Caso 

já se encontrem no local de trabalho devem dirigir-se para a área de isolamento designada, 

iniciando-se o procedimento em caso suspeito (verificar ponto 6.); 

• Os Colaboradores assim que chegam ao local de trabalho devem fazer o controlo da sua 

temperatura, bem como no período de almoço e à saída; 

• A lotação máxima do espaço é de 6 pessoas (3 Técnicos e 3 crianças/jovens/adultos); 

• Não é permitida a realização de atendimentos presenciais no espaço; 

• A receção e entrega das crianças, jovens e adultos é sempre feita fora do espaço; 

• Não é permitida a permanência de pais/cuidadores no espaço enquanto aguardam pelo 

término das sessões; 

• A permanência de Colaboradores no espaço deve ser a mínima e indispensável, 

devendo todo o trabalho individual ser realizado em regime de teletrabalho; 
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5.2.4.3. Permanência no espaço da Sede da APPDA-Setúbal 

• Os Colaboradores que apresentem sintomas não devem apresentar-se ao serviço. Caso 

já se encontrem no local de trabalho devem dirigir-se para a área de isolamento 

designada, iniciando-se o procedimento em caso suspeito (verificar ponto 6.); 

• A lotação máxima do espaço é de 2 pessoas; 

• Os Colaboradores assim que chegam ao local de trabalho devem fazer o controlo da 

sua temperatura, bem como no período de almoço e à saída; 

• Não é permitida a realização de atendimentos e sessões presenciais no espaço; 

• As deslocações de Clientes para tratar de assuntos inerentes aos serviços 

administrativos devem ser evitadas, privilegiando sempre o contato e resolução à 

distância/on-line. Ainda assim, quando esta forma não for possível, o Cliente deve ficar 

junto à porta de entrada, cumprindo com a obrigatoriedade de ter a máscara colocada e 

aguardar que a sua situação seja resolvida. Caso este assunto envolva o manuseamento 

de dinheiro, o Colaborador deve colocar, para além do EPI que já se encontra a utilizar, 

luvas descartáveis. Retirando-as e colocando-as no lixo comum assim que terminar a 

tarefa.   
 

5.2.4.4. Posto de trabalho 

• Cada Colaborador deve definir o seu posto de trabalho, sendo recomendável que não 

o altere durante o dia; 

• O posto de trabalho de cada Colaborador deve cumprir com a distância de segurança 

recomendada para espaços fechados (2 metros) em relação ao restantes Colaboradores;  

• Sempre que não seja possível realizar o trabalho individual em regime de teletrabalho, 

o Colaborador deve fazer por utilizar sempre o mesmo equipamento eletrónico, bem como 

forrar o teclado e rato com película de forma a facilitar a sua limpeza e desinfeção; 

• Os Colaboradores devem arejar, pelo menos duas vezes ao dia (hora de almoço e fim 

do dia), o seu posto de trabalho; 

• O posto de trabalho deve ser limpo com frequência (verificar ponto 5.3. - Limpeza e 

Desinfeção de Superfícies e Materiais).  

 
 

5.2.4.5. Preparação de sessões no Pólo da Quinta do Conde da APPDA-

Setúbal 

• Não é permitido iniciarem-se duas ou mais sessões no mesmo horário, tendo de 

perfazer um intervalo de 10 minutos entre cada uma; 

• O período entre a última sessão de um Colaborador e a próxima deve ser de 30 

minutos, de forma a garantir a desinfeção do espaço comum e dos materiais a serem 

utilizados; 
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• O Colaborador deve utilizar, preferencialmente, sempre o mesmo gabinete durante o 

dia para a realização das suas sessões; 

• O Colaborador deve considerar quais os materiais necessários para as sessões que 

realizará durante todo o dia e colocá-los no início da sua jornada de trabalho, sempre que 

possível, no respetivo local de sessão, por forma a reduzir a sua mobilidade dentro do 

espaço do Pólo; 

• O Colaborador deve analisar a intervenção em concreto que vai realizar e colocar todo 

o EPI necessário, de acordo com o anexo VI, tendo em conta o risco de exposição face a 

cada criança, jovem ou adulto, antes de o receber; 

• À chegada da criança, jovem ou adulto para intervenção, o Colaborador deve 

questionar sempre o Cliente se esteve em contacto direto com pessoas a quem foi 

diagnosticado COVID-19, se apresenta sintomas como tosse, febre ou dificuldade 

respiratória e efetuar controlo de temperatura; 

• À chegada e à saída da criança, jovem ou adulto, o Colaborador deve garantir a 

desinfeção das mãos dos mesmos (utilizando os dispensadores de Álcool Gel/SABA 

disponibilizados para o efeito e de acordo com os anexos II e IV) e que todos os adereços 

(casacos, mochilas, brinquedos, etc) sejam, preferencialmente, deixados com os 

pais/cuidadores ou deixados à entrada do espaço;  

• Sempre que possível, o Colaborador deve garantir junto dos pais/cuidadores ou dos 

próprios Clientes que as crianças, jovens e adultos entram dentro do espaço com a 

máscara colocada.  
 

5.2.4.6. Durante as sessões no Pólo da Quinta do Conde da APPDA-

Setúbal 

• O Colaborador deve utilizar o EPI necessário e proporcional ao risco da sua exposição 

(máscara, viseira, luvas e bata); 

• O material utilizado em cada sessão deve ser o mínimo e indispensável para a 

concretização dos objetivos de intervenção. Os materiais de difícil desinfeção devem ser 

evitados (livros, peluches, cartão…) – verificar ponto 5.3.4. Materiais utilizados por 

crianças e jovens em sessão; 

• Deve ser feito, sempre que necessário, o recurso ao Álcool-Gel/SABA no decorrer da 

sessão.  
 

5.2.4.7. Após as sessões no Pólo da Quinta do Conde da APPDA-

Setúbal 

Deve dar-se cumprimento aos seguintes passos:  

1. O Colaborador deve arejar, sempre que possível, o local onde decorreu a sessão; 

2. O feedback dado aos pais/cuidadores deve ser, recomendavelmente, fornecido por 

conversa telefónica ou e-mail. Quando fornecido presencialmente, deverá ser feito fora 
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do espaço, cumprindo com a distância de segurança e utilização do EPI proporcional ao 

risco;  

3. O Colaborador deve proceder à desinfeção do espaço onde decorreu a sessão, com 

especial atenção às superfícies e materiais utilizados pelo Técnico e criança/jovem/adulto, 

de acordo com o ponto 5.3.3. Limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns; 

4. O Colaborador deve remover o seu EPI de acordo com o anexo VII, e colocá-lo em 2 

sacos devidamente fechados e posteriormente pulverizados com solução 

descontaminante e colocado num compartimento à parte, destinado para o efeito, e que 

não seja de acesso comum; 

 

5.2.4.8. Sessões realizadas em contexto escolar (Creches, Jardins de 

Infância e ATL’S) 

• Quando da sua abertura, os Colaboradores devem articular com os estabelecimentos e 

entender quais são as suas regras de higiene e segurança do espaço. Desta forma, o 

Colaborador deve sempre cumprir com o estabelecido e utilizar o EPI considerado 

necessário face ao risco de exposição com a criança ou jovem e restantes envolvidos; 

• O EPI deve ser colocado antes de entrar nos estabelecimentos e de acordo com o anexo 

VI; 

• Sempre que não for permitido, em determinado estabelecimento, garantir a segurança 

do Colaborador, bem como da criança ou jovem no momento da sessão, o Colaborador 

não a deve realizar até que a situação seja revertida; 

• Quando termina a sessão, o Colaborador deve remover o seu EPI, de acordo com o 

anexo VII, colocá-lo em dois sacos do lixo, pulverizar com solução descontaminante e 

colocá-lo no lixo comum mais próximo e disponibilizado, pelo estabelecimento, para o 

efeito. 

 

5.2.4.9. Sessões realizadas em contexto domiciliário 

• Este tipo de intervenção deve ser, preferencialmente, evitado; 

• Caso a intervenção ao domicílio se revele a melhor opção para a criança, jovem ou 

adulto, o Colaborador deve analisar o potencial risco de contaminação juntamente com os 

pais/cuidadores e utilizar o EPI necessário face ao mesmo; 

• O Colaborador deve colocar o EPI antes de entrar no domicílio e de acordo com o anexo 

VI; 

• Os pais/cuidadores devem garantir, sempre que possível, a higienização do espaço onde 

decorrerá a sessão.  

• Ao terminar a sessão, o Colaborador deve remover o seu EPI, de acordo com o anexo 

VII, colocá-lo em dois sacos do lixo, pulverizar com solução descontaminante e colocá-lo 

no lixo comum mais próximo exterior ao domicílio.  
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5.2.4.10. Refeições e Pausas 

• Os momentos de refeição e pausas de um Colaborador devem ser, preferencialmente, 

feitos em horários desfasados dos restantes Colaboradores. Quando não for possível, 

devem ser feitos no seu posto de trabalho, ou nos espaços comuns e destinados para o 

efeito com mesas e cadeiras que permitam manter a distância de segurança;  

• Não devem ser partilhados comida ou objetos entre os Colaboradores nestes momentos. 

 

5.2.4.11. Reuniões de Equipa 

As reuniões de equipa devem ser realizadas, preferencialmente em videoconferência. 

Quando realizadas presencialmente, deve ser garantida a distância de segurança e a 

utilização de EPI, proporcional ao risco, entre todos os Colaboradores. 

 

5.2.4.12. Utilização de WC 

• A utilização do WC destina-se exclusivamente aos Colaboradores da APPDA-Setúbal e 

às crianças e jovens em que a sua utilização se torne imprescindível para a realização de 

uma boa sessão; 

• Após a sua utilização deve ser feita, logo que possível, a desinfeção de todos os 

utensílios utilizados. 

 

5.3. Limpeza e desinfeção de Superfícies e Materiais 

Todas as superfícies podem ser veículos de contágio, mas o risco deste contágio varia 

consoante a frequência de manipulação, de toque ou utilização.  

As superfícies com mais risco de transmissão são as de toque frequente, ou seja, as 

superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo 

do dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, 

telefones, tablets e teclados de computadores, botões de elevadores, torneiras de 

lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, corrimãos, brinquedos, entre 

outros.  

Face ao exposto, todos os Colaboradores devem preocupar-se em manter a limpeza de 

rotina das superfícies, sobretudo daquelas que tocam frequentemente, 

independentemente do Plano de Higienização já cumprido pela Empresa de Limpeza 

“PrimeClean” no Pólo da Quinta do Conde da APPDA-Setúbal (consultar anexo VIII), bem 

como do Plano de Limpeza na Sede da APPDA-Setúbal (consultar anexo IX). 
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5.3.1. Frequência de limpeza 

• A limpeza de superfícies de toque frequente pode ser realizada com detergente de 

base desinfetante, para conseguir um procedimento mais rápido, isto é, um produto 

que contém na sua composição, detergente e desinfetante em simultâneo compatíveis; 

• A limpeza das superfícies de toque frequente deve ser feita após cada sessão ou 

utilização e no mínimo 6 vezes ao dia, podendo, mediante as circunstâncias, aumentar 

essa frequência; 

• O chão deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da desinfeção com 

solução de lixívia diluída em água. A frequência de limpeza de ser no mínimo uma vez 

ao dia. 

 

5.3.2. Produtos de limpeza e desinfeção 

• Os detergentes a usar são os comuns ou de uso doméstico; 

• Os desinfetantes mais utilizados são: a vulgar lixívia (hipoclorito de sódio) com pelo 

menos 5% de cloro livre na forma original e o álcool etílico a 70%; 

• Podem ser ainda utilizados produtos de desinfeção rápida sob a forma de toalhetes 

humedecidos no desinfetante e fornecidos em dispensador próprio. Estes são produtos 

que juntam habitualmente na sua composição detergente e desinfetante compatíveis. 

Estes toalhetes são para usar numa superfície e não devem ser reutilizados em várias 

superfícies, porque favorece a disseminação dos agentes contaminantes. Usar um 

toalhete para cada superfície e descartar para o caixote do lixo. Não secar a superfície 

depois de usar o toalhete desinfetante, porque é necessário que a superfície fique 

molhada durante uns minutos até secar ao ar, para ser eficaz; 

• Existem no mercado, pastilhas de Dicloroisocianurato de sódio (com efeito 

semelhante à lixívia) mas de preparação mais rápida, não necessitando de grandes 

espaços para armazenar. Estas pastilhas devem ser preparadas só na altura da 

utilização, para manter a sua eficácia; 

• Também se pode recorrer ao método de desinfeção por vapor de peróxido de 

hidrogénio, através da aquisição de uma máquina e produto próprio. Esta desinfeção é 

feita depois da limpeza prévia e só pode ser realizada com a área vazia (sem ninguém 

presente); 

• As partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com a lixívia, 

devem ser desinfetadas com álcool a 70% ou outro produto compatível, para evitar a 

corrosão ou danificação; 

• Ao aplicar lixívia ou outro produto semelhante, abrir as janela para arejar e renovar 

o ar, ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies. 
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5.3.3. Limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns deve seguir os seguintes 

passos: 

1. Preparar a solução de lixívia com concentração original de 5% ou mais de cloro livre. 

A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 1% na 

proporção de 1 parte de lixívia para 99 partes iguais de água, ou seja, deve colocar, 

dentro de um recipiente, 1 litro de água canalizada e adicionar 1 colher de sopa de 

lixívia (aproximadamente 10 ml) e misturar bem; 

2. Lavar primeiro as superfícies com água e detergente; 

3. Espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies; 

4. Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos (esta etapa 

revela-se fundamental); 

5. Enxaguar as superfícies só com água; 

6. Deixar secar ao ar.  

 

5.3.4. Materiais utilizados por crianças e jovens em sessão 

• Os materiais de plástico ou borracha que entrem na boca de uma criança devem ser 

lavados com água e detergente e se possível passar com álcool etílico a 70%; 

• Os materiais que possam ser lavados e desinfetados em máquina, devem sê-lo 

preferencialmente; 

• Os materiais que não possam ser lavados em máquina, mas podem ser imersos, 

devem ser lavados num recipiente específico para o efeito, com uma solução detergente 

e desinfetante compatível:  

a) Deixar atuar durante 5 minutos; 

b) Enxaguar apenas com água; 

c) Colocar a secar.  

• Os materiais que não possam ser lavados e desinfetados em máquina, nem que 

possam ser imersos e secos em máquina, ou seja, materiais que têm de ser limpos 

manualmente devem ser evitados. Ainda assim, no caso de existirem, deve passar com 

um toalhete humedecido em desinfetante sobre todas as partes do material. Pode 

também humedecer um pano apenas em álcool etílico a 70% ou um pano bem torcido 

humedecido em solução de lixívia (ver n.º 1 do ponto 5.3.3. – Limpeza e desinfeção das 

superfícies de áreas comuns). Passar um pano só com água de seguida e deixar secar 

ao ar.  
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5.3.4. Limpeza e desinfeção de superfícies da área de 

isolamento onde esteve uma pessoa suspeita ou confirmada de 

COVID-19 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de isolamento, de suspeito ou doente 

confirmado, deve seguir as seguintes indicações:  

1. Equipar-se com fato Tyvek, máscara, viseira e luvas descartáveis; 

2. Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar 

doente sair da área de isolamento e, só depois, iniciar os procedimentos de limpeza em 

segurança; 

3. Preparar a solução de lixívia com concentração original de 5% ou mais de cloro livre. 

A lixívia deve ser diluída na altura de a utilizar. A solução diluída deve ser a de 1%, na 

proporção de 1 parte de lixívia para 99 partes iguais de água (ver n.º1 do ponto 5.3.3. 

Limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns); 

4. Lavar primeiro as superfícies com água e detergente; 

5. Espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies; 

6. Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos (esta etapa 

revela-se fundamental); 

7. Enxaguar as superfícies só com água; 

8. Deixar secar ao ar.  

 

5.3.5. Limpeza e desinfeção de superfícies que contenham 

sangue ou outros produtos orgânicos  

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas que contenham sangue ou outros 

produtos orgânicos (vómito, urina, fezes, saliva), deve seguir as seguintes indicações:  

1. Utilizando luvas resistentes, avental impermeável e óculos de proteção, absorver o 

mais possível o derrame com papel absorvente para não espalhar os líquidos;  

2. Aplicar de seguida a solução de lixívia na diluição de 1 parte de lixívia em 99 partes 

iguais de água (ver n.º 1 do ponto 5.3.3. Limpeza e desinfeção das superfícies de áreas 

comuns); 

3. Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos; 

4. Tapar a zona infetada com toalhetes para que as pessoas não pisem e colocar um 

alerta para indicar zona de limpeza e manutenção; 

5. Lavar a área suja com água e detergente comum; 

6. Enxaguar só com água; 

7. Deixar secar ao ar.  
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6. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO  

1. Qualquer Colaborador com sinais e sintomas de COVID-19 ou que identifique um 

Colaborador ou Cliente na APPDA-Setúbal com critérios compatíveis com a definição de 

caso suspeito, informa a Direção da APPDA-Setúbal e os restantes Colaboradores que 

estiverem no espaço (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de 

isolamento, definida neste documento; 

2. Este Colaborador/Cliente deve usar máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o 

permitir:  

2.1. A máscara deverá ser colocada pelo próprio Colaborador/Cliente, ou no caso de 

não ser possível, deve ser um Colaborador a auxiliar o procedimento. Este Colaborador 

auxiliar deve utilizar todo o EPI necessário ao risco (fato Tyvek, máscara, luvas, viseira); 

2.2. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada: 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); 

2.3. Sempre que a máscara estiver húmida, o Colaborador/Cliente deve substituí-la 

por outra; 
 

3. O Colaborador/Cliente doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de isolamento, 

contacta o SNS 24 (808 24 24 24); 

4. O profissional de saúde do SNS 24 questiona o Colaborador/Cliente doente quanto a sinais 

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

4.1. Após avaliação, o SNS 24 informa o Colaborador/Cliente:  

a) Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos 

adequados à situação clínica do Colaborador/Cliente; 

b) Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contata a Linha de 

Apoio ao Médico (LAM), da Direção Geral da Saúde, para validação da suspeição. 

Desta validação o resultado poderá ser:  

i. Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 

24 define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do 

Colaborador/Cliente. O Colaborador/Cliente informa a sua chefia 

direta/Direção da APPDA-Setúbal da não validação, e este último deverá 

informar o médico do trabalho responsável (no caso dos Colaboradores). 

ii. Casos Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de 

Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de 

contatos.  
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→ Na situação de Caso Suspeito Validado:  

1. O Colaborador/Cliente 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 testes laboratoriais; 

2. O acesso dos outros Colaboradores à área de isolamento fica interdito, exceto aos 

Colaboradores designados para prestar assistência; 

3. A Direção da APPDA-Setúbal colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação 

dos contatos próximos do doente (Caso Suspeito Validado);  

4. A Direção da APPDA-Setúbal informa o médico do trabalho responsável pela vigilância 

da saúde do Colaborador; 

5. A Direção da APPDA-Setúbal informa os restantes Colaboradores da existência de Casos 

Suspeito Validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais.  

6. O Caso Suspeito Validado deve permanecer na área de isolamento até à chegada da 

equipa do INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o 

contato deste Colaborador/Cliente com outros.  

7. Devem-se evitar deslocações adicionais do Caso Suspeito Validado nas instalações da 

APPDA-Setúbal.  
 

→ Na situação de Caso Confirmado a Direção da APPDA-Setúbal deve:  

• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento; 

• Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho 

do doente confirmado, incluindo materiais e equipamentos utilizados por este; 

• Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 

ou 70 mícron) que após ser fechado (ex. com braçadeira), deve ser segregado e enviado 

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

A Autoridade de Saúde Local, em estreita ligação com o médico do trabalho, comunica à 

DGS informações sobre as medidas implementadas na APPDA-Setúbal, e sobre o estado 

de saúde dos contatos próximos do doente.  

 

7. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTATOS PRÓXIMOS 

Considera-se contato próximo um Colaborador/Cliente 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: 
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→ Alto risco de exposição, é definido como:  

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

metros); 

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

com este em espaço fechado;  

• Colaborador/Cliente que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, 

talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos (materiais utilizados em 

intervenção) que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 

respiratórias.  
 

→ Baixo risco de exposição (casual), é definido como:  

• Colaborador/Cliente que teve contato esporádico (momentâneo) com o Caso 

Confirmado (ex. 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(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que 

tenha(m) 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 contatos próximos, relativamente ao 

início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contatos a Autoridade de Saúde Local, 

em estreita articulação com a Direção da APPDA-Setúbal e o médico do trabalho deve:  

 1. Identificar, listar e classificar os contatos próximos (incluindo os casuais); 

2. 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 12 dias. Como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data 

da última exposição a caso confirmado.  

Vigilância de Contatos 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 contato social ao indispensável; 
• Evitar viajar; 

• Estar contatável 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/Cliente e seus Significativos, 

visa a avaliação da febre (medir a temperatura corporal duas/três vezes por dia e registar 

o valor e a hora da medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar; 

- Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o Colaborador/Cliente estiver nas instalações 

da APPDA-Setúbal, devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos 

no ponto 6.;  

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

encerrada para COVID-19. 

8. RESPONSABILIDADES 

A Direção da APPDA-Setúbal é responsável por assegurar as condições de segurança e 

saúde dos seus Colaboradores em todos os aspetos relacionados com o trabalho (Código 

do Trabalho, Art.º 281), devendo, por isso, assegurar a implementação das medidas 

necessárias à prevenção da transmissão da COVID-19 e informar e consultar os 

Colaboradores sobre a aplicação das medidas de prevenção. 

Quanto aos Colaboradores, estes têm direito a prestar o trabalho em condições de 

segurança e saúde, devendo cumprir as respetivas prescrições e cooperar ativamente na 

avaliação dos riscos e na implementação das medidas (Código do Trabalho, Art.º 281), 

devendo, por isso, nesta situação da pandemia por COVID-19, adotar rigorosamente as 

práticas recomendadas e ter um comportamento responsável. 

 

9. CONTATOS 

→ Linha de Saúde 24   

808 242 424  

 

→ Sede da APPDA-Setúbal  

265 501 681 

916 815 707 - 916 181 849 
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Anexo I – Lavagem de mãos de adultos com água e sabão  
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Anexo II – Lavagem de mãos de adultos com solução alcoólica 
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Anexo III – Lavagem de mãos de crianças e jovens com água e sabão 
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Anexo IV – Lavagem de mãos de crianças e jovens com solução alcoólica 
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Anexo V – Procedimentos de colocação, utilização e remoção da Máscara 
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 Anexo VI – Procedimentos de colocação de EPI  
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Anexo VII – Procedimentos de remoção de EPI 
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Anexo VIII – Plano de Higienização do Pólo da Quinta do Conde da APPDA-Setúbal - Primeclean 

  Plano de Higienização 
APPDA 

 

Ricardo Rodrigues & Francisco Correia – Limpezas, Lda. 

 
 

In
s
ta

la
ç
õ
e
s
 

Área a limpar Frequência Descrição das tarefas 
Produtos /Ação / Modo 

aplicação 
Sala 1 

Sala polivalente e receção 
5x semana - Remoção de lixo, limpeza e substituição de 

saco 
- Limpeza de pó 
- Limpeza pontual de vidros 
- limpeza e desinfeção de todas as superfícies 

  tocadas  
- Aspiração, limpeza e desinfeção do chão 

Amber 

Detergente na área alimentar (copa) 
Pulverizar produto no pano (húmido) 

Ruby 
Detergente na área sanitária 

Pulverizar produto no pano (húmido) ou 

na superfície 
Diamond 

Detergente em toda a área (multiusos) 
Pulverizar produto no pano (húmido) 

Onda 
Detergente e desinfetante em toda a 

área e chão 
Pulverizar produto no pano (húmido), na 

água ou diretamente na superfície 
 

 

Sala 2 

Sala de atividades com 
copa 

5x semana 

Sala 3 
Sala pequena 

5x semana 

Casa de banho 5x semana 

- Limpeza e desinfeção de todas as superfícies e  
  loiças  
- Remoção de lixo, limpeza e substituição de 
saco 
- Aspiração, limpeza e desinfeção do chão 

Exterior 
Sempre que 
necessário 

- Limpeza de vidros  
- Limpeza do chão 

 

                 Sede         Contatos      A Gerência 

Rua João das Regras, Lote 2616 A    936 499 475 

           2975-383 Quinta do Conde       primecleancascaismail.com    ___________________________ 
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Anexo IX – Plano de Limpeza da Sede da APPDA-Setúbal 

 

Plano de limpezas- Sede 
 

 

In
st

al
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Área a limpar Frequência Descrição das tarefas 
Produtos /Ação / Modo 

aplicação 

Sala 1 
Sala polivalente e 
receção 

5x semana 

- Remoção de lixo, limpeza e substituição de saco; 
- Limpeza de pó; 
- Limpeza e desinfeção de todas as superfícies 
  tocadas;  
- Limpeza e desinfeção do chão. 

Solução de água e lixivia 
Pulverizar produto no pano húmido ou na 
superfície 
 
Detergente multiusos e solução de água e 
lixivia 
Detergente na área sanitária 
Pulverizar produto no pano húmido ou na 
superfície 
 
Detergente multiusos e solução de água e 
lixivia 
Detergente e desinfetante em toda a área e 
chão 
Pulverizar produto no pano húmido, na água 
ou diretamente na superfície 
 
 

Casa de banho 5x semana 

- Limpeza e desinfeção de todas as superfícies e 
loiças; 
- Remoção de lixo, limpeza e substituição de saco; 
- Limpeza e desinfeção do chão. 
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