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1 — NOTA INTRODUTÓRIA
O novo coronavírus, intitulado SARS-CoV-2 (COVID-19), foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. 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 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) face ao quadro epidemiológico e risco elaborou este Plano de Contingência para a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) baseado nas orientações atuais da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Direção-Geral da Saúde (DGS).
Este plano visa antecipar e gerir as possíveis repercussões da disseminação da infeção na UTAD.
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2 — OBJETIVOS
Os principais objetivos são:
— Disponibilizar à Academia informação relevante sobre a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19);
— Implementar medidas de prevenção adequadas para minimizar o impacto da infeção SARS-CoV-2 (COVID-19) em todos os membros da comunidade da UTAD e visitantes;
— Assegurar uma resposta coordenada entre as unidades e serviços da UTAD e com as instituições de saúde;
— Ativar os mecanismos de referenciação previstos, de acordo com o estabelecido pela Direção-Geral da Saúde;
— Perspetivar a continuidade do processo ensino-aprendizagem, utilizando estratégias alternativas ao ensino presencial (ex: e-learning);
— Otimizar o uso das instalações e serviços da UTAD de modo a assegurar a manutenção dos
serviços essenciais;
— Gerir a informação e comunicação, interna e externa, minimizando a perturbação no desenvolvimento das atividades da Academia.
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3 — IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA DE COORDENAÇÃO E DAS EQUIPAS
OPERATIVA
3.1 — Formação e constituição da Equipa de Coordenação
A Equipa Coordenadora do Plano de Contingência é constituída pela Comissão de Biossegurança
da UTAD e pela Escola Superior de Saúde, e estará contactável através do email seguinte:
c_biosseguranca@utad.pt

3.2 — Competências da Equipa de Coordenação
Compete à Equipa de Coordenação:
— Cooperar com a Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Douro 1 –
Marão e Douro Norte;
— Disponibilizar a informação relevante no âmbito da SARS-CoV-2 (COVID-19);
— Assegurar o cumprimento do Plano de Contingência da UTAD;
— Pronunciar-se, de forma responsável, quando não for cumprido o Plano de Contingência tendo em conta as implicações éticas, de saúde pública e legais;
— Apoiar a Equipa Operativa na implementação das medidas presentes neste Plano de Contingência.
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3.3 — Formação e constituição das Equipas Operativas
Deve ser constituída uma Equipa Operativa por cada escola da UTAD, a designar pelo seu Presidente,
a qual deve incluir um representante dos docentes, um representante dos funcionários não docentes
e um representante dos estudantes (a designar pelo Conselho Pedagógico).
Deve ser constituída uma Equipa Operativa por cada serviço, a qual deve incluir três elementos a
designar pelo órgão responsável respetivo.

3.4 — Competências da Equipa Operativa
Compete à Equipa Operativa:
— Assegurar a divulgação e implementação deste Plano de Contingência;
— Assegurar a permanente adequação do Plano de Contingência, incorporando as orientações
técnicas e logísticas da Equipa de Coordenação;
— Assegurar o funcionamento e a manutenção da área de “isolamento”;
— Verificar o estado de higienização e as condições ambientais das instalações sanitárias e outros espaços sob a sua responsabilidade;
— Manter informada a Equipa de Coordenação (através do email já referido
c_biosseguranca@utad.pt) e o Presidente de Escola ou Responsável do respetivo serviço,
sobre a evolução da situação e as necessidades de ajustamento a este Plano de Contingência.

6

4 — DEFINIÇÃO DA CADEIA DE COMUNICAÇÃO E CONTROLO DA UTAD
Cada Escola e Serviço deve definir a sua cadeia de comunicação e controlo.
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5 — IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS
As atividades essenciais e prioritárias da UTAD são o ensino, a investigação, os Serviços de Informática e Comunicações, os Serviços de Ação Social, Unidade de Manutenção de Infraestruturas e Sustentabilidade, e as todas as estruturas que possuem animais vivos, nomeadamente: Biotério, Centro
de Exploração e Gestão Agrárias e Hospital Veterinário.
Poderão ser equacionadas medidas adicionais referentes às atividades imprescindíveis tendo em
conta a evolução da COVID-19 no país, na região ou na UTAD, e as orientações da DGS.
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6 — MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA INFEÇÃO POR SARS-CoV-2
ATendo em conta as orientações técnicas emanadas pela Direção-Geral da Saúde e os objetivos
definidos neste Plano de Contingência, estão definidas várias medidas de prevenção e controlo.

A UTAD deve divulgar informação sobre:
— Procedimentos básicos para a higienização das mãos. Lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos, preferencialmente, se as mãos estiverem visivelmente sujas;

se não for possível lavar as mãos, utilizar um desinfetante que tenha pelo menos 70% de
álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; evitar
tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos;

— Procedimentos de conduta social. Reduzir a frequência e mudar a forma de cumprimentar as
pessoas com contacto físico;
—		
Procedimentos de etiqueta respiratória. Deve tossir ou espirrar para o antebraço ou manga,
com o antebraço fletido; usar sempre lenço de papel, de utilização única, descartando-o de
seguida para o lixo; higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias;
— Procedimentos e medidas de proteção individual e medidas de prevenção da infeção por
SARS-CoV-2 (COVID-19) a toda a comunidade académica.
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A UTAD deve assegurar as medidas de higiene e limpeza do ambiente académico:
— Garantir a higienização de espaços e equipamentos;
— Colocar dispositivos para desinfeção das mãos nos locais estratégicos e assegurar o seu enchimento ou reposição;
— Reforçar a higienização das instalações sanitárias, bem como assegurar todo o material necessário à lavagem das mãos (dispositivos de sabão líquido, toalhetes de papel, contentor de
resíduos com pedal e com saco plástico);
— Reforçar os procedimentos de limpeza quotidiana, nomeadamente dos espaços de maior utilização, maçanetas de portas, corrimãos, interruptores, botões de elevador, tampos de mesas,
bancadas de laboratório, telefones e teclados de computadores nas salas de uso múltiplo;
— Manter a qualidade do ar interior através da ventilação natural, que poderá em algumas zonas
específicas coexistir com a ventilação artificial (sempre que possível).

A UTAD deve disponibilizar os seguintes equipamentos e produtos:
— Solução antisséptica de base alcoólica (70%);
— Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis;
— Toalhetes de papel para secagem das mãos;
— Contentores de resíduos com pedal e respetivos sacos de plástico (com espessura de 50 ou
70 micrómetros);
— Equipamentos de limpeza descartáveis;
— Produtos de higiene e limpeza, nomeadamente detergentes desengordurantes e desinfetantes.
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7 — PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO DE INFEÇÃO POR
SARS-CoV-2
A definição de CASO SUSPEITO, à data, e de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo
de Doenças Transmissíveis consta do Quadro 1, com base em critérios clínicos e epidemiológicos.
Quadro 1: Critérios clínicos e epidemiológicos que devem estar presentes simultaneamente para a definição de CASO
SUSPEITO (de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças Transmissíveis).

CRITÉRIOS CLÍNICOS

CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS

Infeção respiratória aguda (febre ou
tosse ou dificuldade respiratória)
requerendo ou não hospitalização

História de viagem para áreas com
transmissão comunitária ativa1 nos 14
dias antes do início de sintomas
OU
E

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

Países com transmissão comunitária ativa: China, Coreia do Sul, Japão, Irão, Singapura e Itália. Deve ser consultada informação disponibilizada e atualizada pela Direção-Geral da Saúde.

1
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Sempre que seja identificado um CASO SUSPEITO, essa pessoa será encaminhada, já com a respetiva
máscara, para a área de “isolamento” mais próxima para evitar a propagação da doença e aguardar as
indicações do SNS 24.
A pessoa que vai contactar diretamente com o CASO SUSPEITO deve colocar previamente máscara
e luvas descartáveis.
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8 — IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE “ISOLAMENTO”
QUINTA DE PRADOS - CAMPUS UNIVERSITÁRIO
— Polo I da ECVA - Sala A1.10
— Polo I da ECHS - Sala 2.19
— Polo I da ECAV - Sala N1.20
— Polo I da ECT - Espaço de Apoio ao Aluno (piso 0 - hall entrada principal)
— ESS/Polo II ECVA - Sala D1.04

COMPLEXO RESIDENCIAL DE CODESSAIS
— Unidade de Saúde dos SASUTAD, Gabinete 4 (DAE-US, Gabinete 4)

COMPLEXO RESIDENCIAL DE ALÉM-RIO
— Bloco B, piso 0, quarto múltiplo - B 003 (DAE2 B 003).

Cada área de “isolamento” deve estar equipada com:
— Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis;
— Termómetro;
— kit com água e alimentos não perecíveis;
— Contentor de resíduos com pedal e saco de plástico;
— Solução antisséptica de base alcoólica (disponível no interior e à entrada);
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— Toalhetes de papel;
— Cadeira (de higienização fácil e confortável);
— Fluxograma de atuação específico para o CASO SUSPEITO (Anexo 1);
— Esquema de procedimentos de colocação da máscara cirúrgica (Anexo 2).

Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária nomeadamente com doseador de
sabão líquido ou sabonete, e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva da pessoa considerada
CASO SUSPEITO.
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9 — PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO
A pessoa identificada como CASO SUSPEITO de COVID-19 (Anexo 3), com sinais e sintomas (febre ou
tosse ou dificuldade respiratória) e ligação epidemiológica (possível contacto com caso confirmado
ou história de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa) deve dirigir-se para a área de
“isolamento” mais próxima e seguir as indicações do fluxograma aí existente (Anexo 1), nomeadamente contactar a Linha de Saúde SNS 24 (808 24 24 24), devendo acatar e seguir todas as instruções
recebidas.

Nas situações em que seja fundamental acompanhar o CASO SUSPEITO (ex. dificuldade de locomoção) deve ser assegurado o apoio adequado até à área de “isolamento”. A pessoa que assegura o
apoio deve previamente colocar uma máscara cirúrgica, luvas descartáveis e cumprir as precauções
básicas de controlo de infeção bem como manter a distância de segurança (1-2 metros).
O acesso à área de isolamento fica interditado, com exceção dos trabalhadores designados para
prestar assistência.
A UTAD deve colaborar com a autoridade de saúde local em todos os procedimentos para que seja
solicitada.
A UTAD deve informar a Academia sobre a existência de CASOS SUSPEITOS VALIDADOS a aguardar
resultados de testes laboratoriais.
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10 — PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO CONFIRMADO
Perante um CASO CONFIRMADO, a UTAD deve:
— Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;
— Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente dos locais, superfícies, materiais e equipamentos mais utilizados pelo CASO CONFIRMADO;
— Colocar os resíduos num saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 micrómetros) que,
após ser fechado (ex. com abraçadeira de plástico), deve ser separado e enviado 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 as
medidas implementadas na UTAD e o estado de saúde dos contatos próximos do doente.
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11 — PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO CONFIRMADO
Este plano deverá ser amplamente divulgado junto de toda a comunidade académica, para que todos possam participar, de forma ativa e responsável, na prevenção da infeção por SARS-CoV-2
(COVID-19) e colaborar na implementação das medidas sugeridas no Plano de Contingência.
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12 —Acompanhamento do Plano de Contingência
O Plano de Contingência deverá ser reavaliado e atualizado, sempre que necessário tendo em conta
a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19, de modo a adequar a capacidade de resposta
de todos os atores envolvidos.
Recomenda-se a consulta frequente do site da Direção-Geral de Saúde:
https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx
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ANEXO 1

Fluxograma perante um CASO SUSPEITO

Área de “isolamento” identificada

+
Informar a pessoa responsável (Contacto:________________)

➧
Colocar a máscara cirúrgica
disponível na sala

➧
Ligar para a

Linha de Saúde SNS 24

808 24 24 24
Seguir todas as orientações recebidas
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ANEXO 2

Como colocar a

máscara cirúrgica

Colocar com a
parte branca para
dentro
Certifique-se que
cobre totalmente a
boca e nariz

Aperte os
elásticos/atilhos
à volta da cabeça e
sobre as orelhas
Use dois dedos
para ajustar ao nariz
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ANEXO 3

Fluxograma perante um CASO SUSPEITO
Presença de sintomas

febre ou tosse ou dificuldade respiratória

+

Historia de viagem de áreas com transmissão
comunitária ativa 14 dias antes do início dos
sintomas ou contacto com caso confirmado ou
provável de COVID-19

➧
Colocar a máscara cirúrgica (se for possível)

➧
Dirigir-se para a área de “isolamento” identificada

+

Informar a pessoa responsável (Contacto:________________)

➧
Colocar a máscara cirúrgica
disponível na sala
Ligar para a

Linha de Saúde SNS 24

808 24 24 24
Seguir todas as orientações recebidas
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