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Definição de caso suspeito de infeção Coronavirus (Orientação  Nº 02A/2020 da DGS): 

 
Doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre ou tosse ou dificuldade respiratória) sem outra 

etiologia que explique o quadro de doença, viagem ao estrangeiro ou residência em área com transmissão  

activa.     
 

 

Medidas de de isolamento e deteção  da infeção: 

 
Caso sejam identificados sintomas nos clientes ou colaboradores na Instituição com febre, tosse ou 

dificuldade respiratória, deve-se ligar para SNS 24 - 808 24 24 24 e seguir indicações dadas. Conforme 

indicado será informado da ida do Médico ao local para observação e avaliação ou deslocação ao hospital. 
 

Como é o acompanhante do cliente que tem de efetuar os contatos com a Saude 24, deverá também 

comunicar com os responsáveis técnicos da evolução da situação. 
 

Para confirmação de sintomas referidos deve-se colocar máscara, usar luvas e medir a febre com termómetro 

para registar as temperaturas. 

 
Deve-se transferir a pessoa de imediato com suspeita de infeção para o espaço definido como sala de 

isolamento e que foi preparado para esse efeito de forma a afastar das restantes pessoas. 

 
A sala de isolamento não  pode ser usada, deve permanecer fechada e quando é utilizada por um caso 

suspeito terá de ficar acompanhado se se tratar de um cliente do Lar.  

 
Em caso de contato com pessoa confirmado de coronavirus, manter distancia de 2 metro e durante  menos 15 

minutos.  

 

Caso a suspeita de infeção seja uma colaboradora do Lar, terá de ficar igualmente na sala de isolamento 
(sozinha) e não pode permanecer junto dos clientes.   

 

Casos suspeitos implicam a realização de testes e em caso de confirmação  será necessario a realização de 
analises laboratoriais. 

 

Após a desocupação da sala de isolamento deve-se proceder à sua higienização e reequipamento e ficar 

novamente fechada para eventual utilização. 
 

Os colaboradores que manifestem sintomas de infeção respiratória (tosse, febre ou dificuldade em  respirar) 

no domicilio, não devem comparecer ao serviço. 
 

 

Medidas de prevenção da infeção: 
 

Isolamento em residência com vista a minimizar os contatos com outras pessoas e reduzir as probabilidades 

de contagio, como permanência nas instalações da Crinabel, ausências de visitas do exterior, suspensão de 

apoio voluntário, ausências de deslocações e saídas ao exterior, a não ser por emergência ou autorizadas 
excepcionalmente pela Diretora Técnica. 

 



 

 

Lavar as mãos com água e sabão liquido com frequência antes e depois das refeições, na entrada e saída do 

edifício com gel de álcool, após idas à casa de banho, após atividades de grupo e saídas ao exterior. 

 
Utilizar toalhetes de papel para secagem de mãos e lenços de papel para o nariz que após cada utilização 

devem ser deitados para o lixo. 

 
Aumentar a higienização no Lar (casas de banho, puxadores, interruptores de luz, corrimão, elevador, mesas, 

bancadas, cozinha, salas de refeições e de convívio, toalha de mesa plastificada) com produtos desinfetantes, 

arejamento diário de espaços fechados, e lavagem diária de atoalhados. 

 
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos. Caso esteja com corrimento nasal limpar de imediato o 

nariz com lenço de papel e deitar no lixo. Bochechar a boca  com desinfetante oral diluído em água após a 

lavagem dos dentes. 
 

Prevenir constipações sazonais com toma de vitamina C (1xdia-jantar) e comer laranjas, tangerinas, kiwi e 

utilizar spray nasal em caso de alergias simples. 

 
Tapar a boca e nariz quando se tosse ou espirra com o braço ou lenço de papel. 

 

Evitar partilhar objetos pessoais e comida, como telemóveis, copos etc 
 

Trocar de roupa e sapatos quando se chega do exterior e se possível colocar a roupa a lavar. 

 

Deverão  também as colaboradoras do Lar, trocar a sua roupa de uso no exterior e vestir outra roupa 

que tragam de casa, usando ainda para o efeito uma bata dada pela Crinabel (as batas utilizadas no 

serviço devem ser lavadas no Lar e não em casa). 

 
Afixar informação e recomendações gerais divulgadas pela DGS em locais visíveis. 

 

 

Serviços mínimos a desenvolver no Lar: 

 

A resposta de Lar necessita no mínimo para o seu funcionamento e acompanhamento aos clientes assegurar a 
alimentação, higiene e conforto pessoal (banhos), tratamento de roupa (lavagem e arrumação), higienização 

do espaço de habitação, acompanhamento em saúde (tratamentos de enfermagem) ou acompanhamento a 

consultas urgentes) e atividades de ocupação e lazer. 

 
Deve a Crinabel providenciar alguns stocks de produtos alimentares, de higiene e limpeza que possam ser 

utilizados em recurso a escassez ou dificuldade de obtenção para o espaço de 1 mês. 

 
Necessidade de aumentar os colaboradores para suporte nos turnos de funcionamento do Lar e de forma a 

melhorar o acompanhamento de clientes e assegurar a situação de contingência em que nos encontramos. 

 

 
Lisboa 15 Março 2020 

 

Maria Cristina Ferro Mealha 
(Diretora Tecnica do Lar) 

 

 
 

 

 

  
 

        

             


