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INTRODUÇÃO E OBJECTIVO 

No mundo atual, a desflorestação, a urbanização e o aumento da densidade populacional 

ocasionam um acréscimo de risco para a saúde pública. O aumento significativo das zoonoses 

ocasiona o aparecimento súbito de “novas doenças”, com repercussões incalculáveis, que 

constituem um desafio constante para a ciência e para a humanidade. O aparecimento de 

“infeções emergentes” requer da sociedade uma postura de cidadania e de respeito pelas 

instituições de saúde, como forma de contribuir para a resposta. A comunidade deve 

comungar de princípios base para contribuir para a minimização do risco. 

O novo Coronavírus 2019-nCoV, como agente causador de um cluster de pneumonias na 

China, é atualmente reconhecido como uma ameaça à Saúde Pública no contexto 

internacional. Antecedendo à declaração de “Situação de Emergência de Saúde Pública de 

âmbito Internacional” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), ocorrida a 30 de janeiro de 

2020, assinalam-se outros três eventos importantes. A 31 de Dezembro de 2019 foi notificado 

à OMS um cluster de pneumonias de etiologia desconhecida em trabalhadores e 

frequentadores do mercado de peixe, mariscos vivos e aves na cidade de Wuhan, província de 

Hubei, na China. Na sequência da investigação dos casos identificados, a 7 de janeiro de 2020, 

as autoridades chinesas identificaram um novo Coronavírus - 2019-nCoV, como agente 

causador da doença. Com o objetivo de potenciar a investigação sobre o agente, a 

sequenciação genómica do novo vírus, foi divulgada no contexto internacional. A transmissão 

pessoa-a-pessoa foi confirmada a 20 de janeiro, continuando ainda em curso investigação 

sobre este processo, assim como, sobre o reservatório e a história natural da doença. 

Neste contexto e no âmbito das suas competências na área da Saúde Pública, a UGT 

acompanha a situação epidemiológica e as recomendações das estruturas de referência 

internacionais, designadamente, a OMS e o Centro Europeu para o Controlo das Doenças 

(ECDC), assim como, mantém a articulação com a Direção Geral da Saúde (DGS). 

O presente documento descreve como a UGT prepara e irá gerir a resposta à emergência de 

saúde pública associada a infeção por Coronavírus 2019-nCoV. 
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DEFINIÇÃO DE 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 deve ser adotada pelas 

empresas. 

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  

 

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. 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  
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAIS  

Devem ser seguidas por todos as seguintes medidas:  

1. Estar atentos às diretivas e recomendações emanadas da DGS e pelo SNS, inseridas 

com regularidade nos respetivos sítios eletrónicos – www.sns24.gov.pt e 

www.dgs.pt;  

2. Lavar as mãos regularmente (pelo menos durante 40 a 60 segundos), com água e 

sabão, passando no final por uma solução anti séptica de base alcoólica (disponível 

nos quartos-de-banho, nas zonas comuns em todos os pisoa e junto do terminal do 

biométrico), em especial:  

• Ao chegar ao local de trabalho vindos da rua;  

• Ao sair dos elevadores;  

• Antes e após as refeições;  

• Sempre que se utilize a casa de banho;  

• Após tossir ou espirrar;  

• Após manusear lenços com secreções;  

• Após tocar em superfícies muito manuseadas como, por exemplo, manípulos de 

portas ou corrimões, computadores, torneiras, autoclismos.  

 

3. Nunca espirrar para as mãos nem para o ar, sempre que possível fazê-lo para o 

antebraço ou para a manga de uma peça de roupa, com o braço fletido, ou para um 

lenço de papel, deitando-o de seguida para o lixo;  

4. Evitar o contacto das mãos com os olhos, nariz e boca;  

5. Caso tenha sido usada uma máscara, deverá ser depositada com cuidado no lixo e as 

mãos devem ser lavadas de imediato;  

6. Evitar as saudações com abraços, beijos ou cumprimentos de mão;  

7. Evitar o contacto com pessoas que apresentem sintomas de gripe;  



 7 

8. Utilização de máscara cirúrgica quando aplicável (incluindo a higienização das mãos 

antes de colocar e após remover a máscara);  

9. Evitar aglomerados de pessoas, como filas ou transportes cheios;  

10. Manter, sempre que possível, uma distância mínima de cerca de 1 metro 

relativamente às outras pessoas;  

11. Caso haja sintomas de gripe (febre súbita – mais que 38ºC, tosse, dor de garganta, 

dores musculares, dores de cabeça, fadiga, arrepios de frio, dificuldade respiratória), 

devem ficar em casa, evitando o contacto com outras pessoas, e ligue de imediato 

para a Linha Saúde 24 (Tel. 808 24 24 24), cumprindo as indicações recebidas;  

12. Caso seja diagnosticada a infeção pelos vírus Covid-19, a um familiar direto que 

partilhe a habitação ou com o qual mantenha estreito contacto, deverá ser dado 

conhecimento à Coordenadora do Plano Dina carvalho. 

 

EFEITOS QUE A INFECÇÃO DE TRABALHADORES POR SARS-COV-2 PODE CAUSAR NA 

EMPRESA 

A UGT está preparada para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus trabalhadores 

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

escolas, entre outras situações possíveis.  

Pela sua natural atividade a UGT considera que todos os nossos trabalhadores têm um risco 

de infeção por SARS-CoV-2, e a sua atividade pode ser substituída por teletrabalho nos casos 

em que já anteriormente o realizavam bem como todos os outros que possam vir a ser 

possíveis e serão avaliados a cada momento, a infraestrutura tecnológica está parcialmente 

preparada para a sua implementação. 

Numa avaliação imediata identificam-se, sem possibilidade de recurso a teletrabalho e de 

presença obrigatória as seguintes atividades: 

• 1 elemento Chefe de Serviços 

• 1 elemento na Receção 
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• 1 elemento no Gabinete do Secretário Geral 

• 1 elemento na Contabilidade 

PROCEDIMENTO NO CASO DE FALTA DE TRABALHADORES  

Devido à especificidade da sua atividade, considera a UGT como sendo trabalhadores 

essenciais todos os seus trabalhadores, não podendo ser substituídos por outros sem 

formação adequada. Desta forma, no caso de falha destes, a situação será reajustada, no 

sentido de manter o bom funcionamento da instituição e avaliado a cada momento da 

viabilidade da continuidade do funcionamento. 

RECURSOS ESSENCIAIS 

Consideram-se os fornecedores essenciais os seguintes: 

• Fornecimento de energia elétrica 

• Fornecimento de água 

• Fornecimento de serviço de comunicações/internet 

• Serviço de limpeza (prestador externo) 

Consideram-se as matérias-primas essenciais as seguintes: 

• Papel de mãos 

• Sabão  

• Desinfetante  

• Papel higiénico 

• Kit de proteção individual 

o Luvas 

o Mascaras 
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PLANO DE ACÇÃO NO CASO INFECÇÃO POR SARS-COV-2 DE TRABALHADORES 

DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ISOLAMENTO 

A colocação de um trabalhador numa área de “isolamento” visa impedir que outros 

trabalhadores possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a 

propagação da doença transmissível na empresa e na comunidade.  

A área de “isolamento” tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto dos 

trabalhadores com o trabalhador doente (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica 

compatíveis com a definição de caso suspeito, critérios referidos na “Definição de Caso 

Suspeito”) e permitir um distanciamento social deste, relativamente aos restantes 

trabalhadores.  

A UGT define como área de “isolamento” a sala “amarela” sala nº112 que se encontra no piso 

térreo. Esta sala cumpre os requisitos definidos pela DGS, tem sistema de ventilação mecânica 

e possui revestimentos lisos e laváveis. Esta área está equipada com telefone; cadeira; kit com 

água e alguns alimentos não perecíveis; contentor de resíduos; solução antisséptica de base 

alcoólica - SABA; toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro. 

Existe também uma instalação sanitária próxima, que neste caso para a utilização exclusiva do 

Trabalhador com Sintomas/Caso Suspeito.  

O circuito a privilegiar aquando de um Trabalhador com sintomas se dirige para a área de 

“isolamento” deve ser, por forma a evitar os locais de maior aglomeração de 

pessoas/trabalhadores, ou seja, pelas escadas e átrio de acesso à sala, sendo a saída pela porta 

principal.  

PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO  

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

identifique um trabalhador na empresa com critérios compatíveis com a definição de caso 

suspeito, informa a Chefe de Serviços Teresa Cavaco ou quem a esteja a substituir 
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(preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”, definida no 

Plano de Contingência.  

A Chefe de Serviços deve contactar, de imediato, a Secretaria Geral Adjunta Dina Carvalho por 

via telefónica. Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) a 

Chefe de Serviços assegura que seja prestada a assistência adequada ao Trabalhador até à 

área de “isolamento”. Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança 

(superior a 1 metro) do doente. 

O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao Trabalhador com sintomas, 

deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas 

descartáveis que estão disponíveis na receção para além do cumprimento das precauções 

básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após contacto com o 

Trabalhador doente. 

O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta o SNS 

24 (808 24 24 24). 

Este trabalhador deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A 

máscara deverá ser colocada pelo próprio trabalhador. 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 trabalhador deve substituí-la por outra. 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o Trabalhador doente quanto a sinais e sintomas 

e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o 

SNS 24 informa o Trabalhador:  

Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação 

clínica do trabalhador; 

Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da Direcção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta validação o resultado 

poderá ser: 
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Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do trabalhador.  O trabalhador 

informa o empregador da não validação, e este último deverá informar o médico do trabalho 

responsável. 

Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-

se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A chefia direta do Trabalhador 

informa o empregador da existência de um caso suspeito validado na empresa. 

Na situação de Caso suspeito validado: 

O trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, 

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

Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de 

referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais; 

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

trabalhadores designados para prestar assistência); 

O empregador colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos 

próximos do doente (Caso suspeito validado); 

O empregador informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do 

trabalhador; 

O empregador informa os restantes trabalhadores da existência de Caso suspeito validado, a 

aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação 

estabelecidos no Plano de Contingência. 

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 contacto deste 

trabalhador com outro(s) trabalhador(es). Devem-se evitar deslocações adicionais do Caso 

suspeito validado nas instalações da empresa.   
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 PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO  

A DGS 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 empregador dos resultados dos testes laboratoriais e: 

Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos 

habituais da empresa, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as 

medidas do Plano de Contingência da empresa; 

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.   

NA SITUAÇÃO DE CASO CONFIRMADO 

O empregador 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 abraçadeira), deve ser segregado e 

enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico. 

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

DGS informações sobre as medidas implementadas na empresa, e sobre o estado de saúde 

dos contactos próximos do doente.  



 13 

 PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS  

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, 

mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-1911. O tipo de 

exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. 

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

1. “Alto risco de exposição”, é definido como: 

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

metros) do Caso; 

• Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com 

este em espaço fechado; 

• Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), 

toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 

expetoração, sangue, gotículas respiratórias.  

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

• Trabalhador 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). 

• Trabalhador(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 contactos próximos, relativamente ao início 

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

estreita articulação com o empregador e o médico do trabalho, deve: 

• Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 
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• 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 contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última 

exposição a caso confirmado. 
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NOTA: aconselhamos a visualização 

https://youtu.be/3MkRE2rG4Ok 

https://youtu.be/MJmWJyWywIU 

https://youtu.be/eLfKq5NvVFM 

https://www.dgs.pt/corona-virus/perguntas-frequentes.aspx 

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-

protecao-social 
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