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PLANO DE CONTINGÊNGIA PARA LARES DE IDOSOS  

 

REFERENCIA CV068 FECHA 08/06/2020 

REVISADO RESIDENCIAS VERSION FINAL 

 
Nota de exención de responsabilidad 
As informações fornecidas neste site ou nos documentos são baseados no conhecimento atual e 
limitados à experiência de Médicos Sem Fronteiras, portanto, são condicionadas pela situação atual, 
urgente e excepcional causada pela epidemia de CoVid-19. Essas informações são soluções imperfeitas, 
provisórias e excepcionais, considerando a falta de soluções padrão e aprovadas; portanto, elas devem 
ser usadas apenas na ausência de informações, protocolos, procedimentos ou materiais aprovados 
previstos pelos padrões da Organização Mundial da Saúde ou do Ministério da Saúde. Essas informações 
são publicadas para dimensionar, ampliar e acelerar a resposta dos profissionais responsáveis e da 
saúde e da sociedade civil envolvidos na resposta à epidemia. Essas informações não substituem os 
cuidados médicos profissionais ou as recomendações da Organização Mundial da Saúde ou do Ministério 
da Saúde. Médicos Sem Fronteiras não pode ser responsabilizada pela implementação e resultados 
corretos das soluções propostas nessas informações.  
. 

 
 
Este documento é uma proposta de um plano de contingência destinada a lares de 
idosos para assegurar uma maior capacidade e eficiência de resposta a novos surtos 
epidémicos COVID-19, e que pode ser facilmente adaptado a outras epidemias. As 
actividades descritas por área de trabalho correspondem às necessidades 
identificadas durante a resposta ao surto que acabámos de passar, apróxima da 
situação ideal. 
 
Assim, o plano de contingência debe ser adaptado à realidade de cada estrutura e 
divulgado entre todos os funcionários envolvidos para que, chegando ao momento, a 
sua aplicação seja fácil e rápida.  
 
Considere que a Médicos Sem Fronteiras mantém a informação técnica disponível na 
página web (https://msfcovid19.org/portugues/) e que pode fazer as suas perguntas 
através do email apoiocovid19@msf.org 
  

https://msfcovid19.org/portugues/
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Risco: nova epidemia de COVID-19 
Indicadores: Limite de alerta definido pelo Ministerio da Saúde do governo de 

Portugal 

 

SEGUIMENTO Descrição da Atividade Responsável 

VIGILÂNCIA 
Manter atualizada a lista de intervenientes 
ligados à gestão de epidemias em Portugal 

Director Técnico 

DETEÇÃO DE 
ALERTA 

Identificar a pessoa para entrar em contato com 
as autoridades e um substituto identificado e 
formado 

Director Técnico 

Todos os funcionários conhecem o limiar de 
alerta: 1 caso confirmado é considerado surto 

Director  
Médico 

Mantenha a definição de caso atualizada e 
visível para todos os funcionários 

Director  
Médico 

Estabelecer protocolo para comunicar casos 
suspeitos e confirmados às autoridades 

Director  
Médico 

Confirme alerta por PCR 
Director  
Médico 

 

PREPARAÇÃO Descrição da Atividade Responsável 

GESTÃO DE 
CASOS 

Definir um plano de contingência em 
colaboração com as autoridades de saúde 
pública e centro de saúde. Em caso de 
sobrecarga do sistema de saúde optar por 
consultas telefónicas. 

Director  
Médico 
 

Definir quais as responsabilidades que cada 
profissional vai realizar. Preparação do pessoal. 
Disponibilidade de protocolos de cuidados 
básicos gerontológicos. 

Resp. De 
Recursos 
Humanos 

Plano alternativo definido para referências de 
utentes do lar para o hospital/centro de saúde. 

Director Técnico 
/  Director 
Médico 
 

Garantir a disponibilidade de testes de 
diagnóstico para funcionários e residentes. 

Director Técnico 

Preparar um stock de segurança de material 
(exemplo: termómetros, medicação habitual dos 
residentes, testes COVID19, ...). 

Director Médico 

CUIDADOS 
EMOCIONAIS E 
DE FINAL DE 

Definir e divulgar protocolos de apoio emocional 
a utentes, familiares e funcionários. 

Director Técnico 
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VIDA Identificar pessoal responsável para apoio 
emocional e identificar recursos externos a 
utentes, familiares e funcionários. 

Director Técnico 

Garantir a tecnologia necessária para 
acompanhamento psicossocial 

Director Técnico 

Contemplar visitas em casos críticos para uma 
despedida digna. 
 

Director Técnico 

PREVENÇÃO 

Definir e manter o stock de material de EPI para 
1 mês de consumo (ver anexo 1). 

Ponto Focal PCI 

Divulgar documentação disponível das 
autoridades e/ou MSF relativas à correcta 
utilização de EPI 

Ponto Focal PCI 

CONTROL DE 
INFECCIÓN 

Plantas Técnicas detalhadas da residência 
Ponto Focal PCI 
 

Existe um plano de setorização: 
Incluir:  

• Zona COVID / zona não COVID: 
(Optar por um corredor ou se são poucos 
casos optar por uma divisão por quartos, 
tendo em atenção ao uso partilhado de 
casas de banho) 

• plano para transferir residentes para 
outras salas/áreas, se necessário; 

• protocolo para o uso de espaços 
comuns; 

• protocolo para gestão de residentes com 
deterioração cognitiva e deambulação 
errática. 

 

Ponto Focal PCI 
 

Definir circuitos para residentes, funcionários 
(incluindo vestiários), cozinha, lavandaria, 
abastecimento, resíduos e evacuação de 
cadáveres. 

Ponto Focal PCI 
 

Elaborar um protocolo de visitas. Ponto Focal PCI 

Dispor de baldes de lixo com pedal e recipientes 
para implementar os circuitos. 

Ponto Focal PCI 

Definição e disponibilidae de stock minimo de 
material e produtos de limpeza e desinfeção, 
tendo por base os protocolos e estimativas de 
consumos para 1 mês. 

Ponto Focal PCI 
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Protocolos de higiene das mãos e ambiente; 
Redifinindo os protocolos de limpeza e 
desinfeção com as equipas/empresas de 
limpeza. 
 

Ponto Focal PCI 
 

Protocolos de gestão de resíduos e os circuitos 
do lixo dentro da instituição. 

Ponto Focal PCI 

Os protocolos de manuseamento de cadáveres 
adequado à epidemia. 

Ponto Focal PCI 

Definir um plano do regresso à normalidade. 
 

Ponto Focal PCI 

RECURSOS 
HUMANOS 

Lista de pessoal experiente na resposta à 
primeira epidemia da COVID-19. 

Resp. de 
Recursos 
Humanos 

Responsável pela prevenção e controlo da 
infeção e substituto identificados e formados. 

Resp. de 
Recursos 
Humanos 

Pessoa de contacto com as familias e substituto 
identificados e formados. 

Resp. de 
Recursos 
Humanos 

Identificar as empresas com bolsas de 
profissionais experientes. 

Resp. de 
Recursos 
Humanos 

Promover formaciones de reciclaje en el uso de 
EPI, circuitos, higiene al personal. 

Ponto Focal PCI 

Garantir formação na utilização de EPI, circuitos 
e higiene, para o pessoal recém-incorporado. 

Ponto Focal PCI 

Garantir os ratios minimos de recursos humanos 
de maneira a asseguar o bom funcioanamento 
da instituição. (Ver anexo 2). 

Resp. de 
Recursos 
Humanos 

Estabelecer normas de quem pode, ou não, 
trabalhar no lar de acordo com o seu estado de 
saúde. 

Ponto Focal PCI 
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Anexo 1: 
 

Pode aceder, no link em baixo, ao documento que cálcula a quantidade de EPI para 

um mês:  

  

https://msfcovid19.org/plano-de-contingencia-para-lares-de-idosos/ 

 

Este documento é uma tabela de Excel que permite às instituições conhecer a 

quantidade de cada item de EPI necessária para um mês de resposta à epidemia 

COVID–19, esta estimativa baseia-se no número de utentes da instituição. 

 

Anexo 2: 
 

RATIOS PESSOAL EM CIRCUITOS COVID-19:  
LARES DE IDOSOS 

  

Função 
Nº utentes por 

trabalhados 
(RECOMENDADO) 

Auxiliar de Ação Direta - Cuidador 4 

Médico 100 

Enfermeiro  30 

Fisioterapeuta 100 

Trabalhador  Social 100 

Psicólogo 100 

Terapeuta Ocupacional 100 

Educador Social 100 

Cozinheiro 30 

Ajudante de Cozinheiro 30 

Lavandaria 40 

Higienista /Encarregado de Limpeza 10 

 

https://msfcovid19.org/plano-de-contingencia-para-lares-de-idosos/

