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As medidas de Saúde Pública, aplicadas no âmbito da atual pandemia de COVID-19, têm tido 
como objetivo primordial, impedir o alastrar da infecção na comunidade, poupando os serviços 
de saúde do colapso que ocorreria se essa evolução fosse deixada evoluir ao seu livre arbítrio. 
De entre essas medidas destacam-se:

Importa reconhecer que nada de substantivo se alterou 
até ao presente, no que respeita ao impacto da doença 
na comunidade e à sua elevada contagiosidade. Com 
uma letalidade superior a 10% para maiores de 60 
anos e, quase 4% na média nacional, em particular 
para grupos bem identificados de gente ativa mais 
velha e, de gente que sendo mais jovem apresenta 
risco elevado de COVID-19 (por sofrerem de doença 
crônica incapacitante, doença oncológica grave ou por 
estarem sob terapêutica imunossupressora ou ainda, por 
apresentarem comorbidades várias como HTA e diabetes 
não controladas, doença vascular e obesidade mórbida 
entre outras. Recorda-se que a idade da reforma no nosso 
país se situa presentemente nos 66,7 anos de idade.

Esta nova realidade tem colocado uma enorme pressão 
nas empresas e nos seus colaboradores, quer porque foi 
necessário implementar novas práticas e procedimentos, 
quer porque, para algumas, a atividade foi deslocalizada 
para teletrabalho, ou mesmo suspensa. Tudo, num reduzido 
espaço de tempo, exigindo esforços generalizados por 
parte de todas as áreas das organizações. 

A retoma da actividade económica anunciada 
recentemente, deverá iniciar-se com extrema cautela 
e rigor, cientes que estamos de que, com o fim do 
confinamento, será expectável virmos a assistir a um 
aumento da prevalência da doença na comunidade. 
Importa assim, que saibamos adoptar ao nível das 
empresas, da família e da nossa vida em comunidade, as 
regras e orientações que nos forem sendo transmitidas 
pelas Autoridades de Saúde, no sentido de evitar que esse 
aumento esperado não se transforme numa 2º onda da 
pandemia, de grandes dimensões que nos faça regressar 
ao confinamento inicial a que estivemos sujeitos e, a uma 
nova suspensão da actividade nas  empresas. 

As de contenção individual, como o distanciamento social, o isolamento 
e a quarentena; 

As de contenção de grupo, como sejam o estado de emergência, o 
confinamento público, os cordões sanitários, o fecho de fronteiras, escolas 
e de largos sectores de actividade;
O reforço de meios e consumíveis disponibilizados às instituições de saúde;

A imposição de uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) e outros dispositivos de protecção, aprovação de regras e normas 
comportamentais e de acção, dirigidas aos mais variados sectores da 
nossa sociedade. 

De entre essas medidas destacam-se :

Importará por isso monitorizar o impacto que a retoma 
progressiva e gradual dos diversos setores de atividade 
vai tendo na curva epidemiológica. Importará igualmente 
acompanhar os efeitos que tiveram das medidas que 
foram adotadas em países que as tomaram há mais 
tempo ainda que os efeitos das mesmas sejam sempre 
imprevisíveis, pois nunca foram testadas em cenário 
idêntico. Assim, e enquanto não formos bafejados com 
o aparecimento de um fármaco eficaz ou com uma 
vacina que nos confira a imunidade que necessitamos 
para esta doença, deveremos adotar algumas medidas 
preventivas no sentido de impedir a difusão da infecção 
na comunidade, tais como:

01. Reforçar o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e outros dispositivos de protecção; 

02.  Reforçar as medidas de higiene individual e a restringir 
as manifestações físicas de afeto e sociabilidade; 

03. Aumentar o número de testes realizados à população;

04.  Manter o distanciamento social evitandos aglomerados 
populacionais nos empregos, transportes públicos, 
superfícies comerciais e outros locais de atendimento 
público, como: hospitais, bancos, escolas, salas de 
espetáculos, restaurantes, cantinas e balneários;

05. Promover com o maior rigor medidas de etiqueta social 
e monitorizar o impacto de cada medida adotada no evoluir 
da prevalência e letalidade da pandemia.

A Saúde Ocupacional, através deste manual procura 
disponibilizar um conjunto de orientações práticas 
que visam ajudar as empresas nossas clientes, a 
encetarem um regresso confiante e seguro ao trabalho.

1.1. Introdução



5

1.2. Objectivo

O objetivo deste documento é apresentar um conjunto de recomendações 
que possam ajudar as empresas a retomar a sua atividade laboral neste 
contexto de pandemia de COVID-19, com o menor risco possível para os 
seus colaboradores, clientes e comunidade onde se inserem. O manual 
contempla um conjunto de ações a ser executadas, bem como algumas 
medidas técnicas de prevenção, organizacionais, coletivas e individuais a 
adotar pelas empresas. 

Estas têm como principal objetivo prevenir a infeção por COVID-19 e 
responder ao eventual aparecimento de novos casos ou contatos próximos 
com pessoas infetadas que possam ocorrer nesse ambiente.

Dada a fase da Pandemia 
em que nos encontramos, 
é importante deixar a seguinte 
recomendação Major:

Medidas Prévias a Implementar no 
Regresso aos Locais de Trabalho

Medidas de Prevenção no Domicílio

Medidas Gerais a Aplicar 
nos Locais de Trabalho

Higiene das Mãos

Medidas Gerais para Estabelecimentos 
de Atendimento ao Público

Como Usar os Equipamentos 
de Proteção Individual

Medidas Gerais de Limpeza 
dos Locais de Trabalho

Como Proceder em Caso de Suspeita 
ou Confirmação de COVID-19

Colaboradores com Atividade 
de Limpeza e Desinfeção

Testes Laboratoriais

O manual considera:

RECOMENDAÇÃO
TEM sintomas de COVID-19, não vá às 
urgências ou ao seu médico de família.

FIQUE EM CASA E LIGUE SNS24 
808 24 24 24 ou LIGUE 112, caso se justifique 
pela gravidade dos sintomas. Poderá também 
contactar as linhas telefónicas disponibilizadas 
para o efeito, pelas Administrações Regionais 
de Saúde (ARS), em Unidades de Saúde 
Familiar (USF) ou Unidade de Cuidados de 
Saúde Personalizados (UCSP), dedicadas 
ao atendimento COVID-19 da sua área de 
residência. 
 
NÃO TEM sintomas de COVID-19, mas 
contactou com um caso confirmado de 
COVID-19 ou regressou de uma área com 
cordão sanitário, não vá às urgências ou ao 
seu médico de família. FIQUE EM CASA 
E LIGUE SNS24 – 808 24 24 24.
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1.3. Âmbito

Obrigações gerais do empregador

De acordo com a Lei, o colaborador tem direito à prestação de trabalho em condições que 
respeitem a sua segurança e a sua saúde. Condições estas que devem ser asseguradas 
pelo empregador ou, nas situações identificadas na lei, pela pessoa, individual ou 
coletiva, que detenha a gestão das instalações em que a atividade é desenvolvida.

Assegurar ao colaborador condições de 
segurança e de saúde em todos os aspetos 
do seu trabalho.

Zelar, de forma continuada e permanente, 
pelo exercício da atividade em condições de 
segurança e de saúde para o colaborador, tendo 
em conta, entre outros, os seguintes princípios 
gerais de prevenção:

01. Evitar os riscos;
 
02. Planificar a prevenção como um sistema coerente 
que integre a evolução técnica, a organização do 
trabalho, as condições de trabalho, as relações sociais 
e a influência dos fatores ambientais;

Nesse sentido, a lei estabelece que o empregador tem, entre outras, as seguintes obrigações gerais: 

03. Identificar os riscos previsíveis em todas as 
atividades da empresa, estabelecimento ou serviço, 
na conceção ou construção de instalações, de locais 
e processos de trabalho, assim como na seleção de 
equipamentos, substâncias e produtos, com vista à 
eliminação dos mesmos ou, quando esta seja inviável, 
à redução dos seus efeitos;
 
04. Integrar a avaliação dos riscos para a segurança 
e a saúde do colaborador no conjunto das atividades 
da empresa, estabelecimento ou serviço, devendo 
adotar as medidas adequadas de proteção;
 
05. Combater os riscos na origem, por forma a 
eliminar ou reduzir a exposição e aumentar os níveis 
de proteção;

Assim, para garantir a implementação deste manual, o empregador deverá aplicar os recursos 
necessários, nomeadamente os materiais e os humanos,  para diminuir o risco de infeção pela COVID-19 
para o nível mais baixo possível.

As recomendações deste manual estão definidas para as empresas que desenvolvem atividade 
do tipo administrativo e para as empresas que fazem atendimento público.

NOTA IMPORTANTE
Este manual apresenta um conjunto genérico de medidas, em conformidade com a informação conhecida 
à data da sua elaboração. Qualquer tomada de decisão sobre as medidas preventivas específicas a 
adotar em cada empresa deve basear-se sempre na informação divulgada pelas Autoridades de Saúde 
a cada momento, bem como no resultado das avaliações de risco específicas realizadas na empresa
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Na retoma da atividade deseja-se que esta ocorra 
de forma gradual e progressiva, devendo ser criadas 
as condições em termos de organização do espaço, 
das equipas, reforço das medidas de limpeza e 
desinfeção e promoção das medidas de etiqueta.

Para melhor prevenir a infeção por COVID-19 importa 
saber que todas as superfícies podem ser veículos 
de contágio, sendo que o risco deste contágio varia 
consoante a frequência de manipulação, de toque ou 
de utilização. 

As superfícies com maior 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 (principalmente quando 
usados por várias pessoas), botões de elevadores, 
torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, 
mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, dinheiro, 
entre outros. 

Algumas das áreas de maior risco 
para a transmissão do COVID-19 
entre pessoas incluem:

Superfícies Exemplos Tempo de sobrevivência 
do vírus (dias ou horas)

Vidro Copos, espelhos, janelas até 5 dias

Madeira Móveis, pisos 4 dias

Aço inoxidável Frigorífico, panelas, torneiras de 2 a 3 dias

Alumínio Latas de refrigerante, papel de alumínio de 2 a 8 horas

Cerâmica Pratos, canecas 5 dias

Plásticos Pacotes de leite, bancos de autocarro, 
botões de elevador, garrafas de água de 2 a 3 dias

Papelão Caixas de encomendas 1 dia

Cobre Moedas, chaleiras, utensílios de cozinha 4 horas

Metal Maçanetas, jóias, talheres 5 dias

Papel Jornais, revistas até 5 dias
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Higiene pessoal e coletiva

Solução alcoólica desinfetante acessível a todos os colaboradores;
Luvas de nitrilo descartáveis para quem manipule encomendas ou proceda à sua expedição;
Toalhetes descartáveis para limpeza das mãos;
Máscaras cirúrgicas ou comunitárias para todos os que trabalham em espaços partilhados, façam atendimento 
público, utilizem transportes públicos, ou outras situações que as autoridades de saúde definirem;
Equipa de limpeza em permanência;
Papel higiénico devidamente acomodado em caixa hermética;
Passadeira de desinfetante para calçado nas entradas dos edifícios.

Planear uma gestão de espaço para assegurar distanciamento social de 2 metros entre pessoas 
(evitar os posicionamentos frontais, cruzando a distribuição dos elementos em trabalho);
Colocar separadores transparentes de barreira para atendimento;
Criar um sentido de circulação único, de entrada e saída de colaborador e de clientes, evitando 
cruzamento de pessoas;
Reservar um espaço próprio para refeições;
Assegurar sanitários suficientes para o número de efetivos.

Manter os planos de contingência ativos (elaborados de acordo com a orientação 006/2020 da DGS), 
mantendo-se nomeadamente as salas de isolamento e respetivos procedimentos de Caso Suspeito;
Promover a auto monitorização de sinais major de doença por COVID-19 (febre, tosse e falta de ar);
Interditar o trabalho a colaboradores febris ou com sinais de gripe;
Proteger os colaboradores mais velhos (ou de grupos de risco) de tarefas de risco acrescido;
Fornecer transporte próprio para colaboradores sempre que possível.

2.1 Medidas Prévias a Implementar 
no Regresso aos Locais de Trabalho

A medida mais eficaz nesta fase da pandemia e a 
aquela que melhor garante o distanciamento social 
é a execução da atividade por teletrabalho, pelo que 
sempre que for possível esta deve ser a opção. Não 
sendo possível, então é necessário garantir:

Preparação dos espaços físicos 

Cuidados especiais
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Apresentam-se as recomendações práticas para ventilar os edifícios  através dos sistemas 
de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), assim como através da ventilação 
natural, resumindo-se da seguinte forma:

Procedimentos laborais

Descontinuar o controlo de acessos por sistema digital onde existir;
Implementar horários de trabalho e de refeições desencontrados;
Criar regras de atendimento, promovendo a marcação antecipada.

As viagens de trabalho em território nacional deverão ser reduzidas ao mínimo indispensável. 
Preferencialmente, deverão ser feitas recorrendo a transportes individuais, desejavelmente com 
um único utilizador. Sempre que forem dois utilizadores, um deverá ser o condutor e o outro deverá 
ocupar o banco de trás, no local oposto ao do condutor, com utilização de máscara cirúrgica para
ambos os utilizadores;
As viagens ao estrangeiro deverão ser evitadas, podendo ser analisadas caso a caso consoante 
quem se desloca, para onde e durante quanto tempo;
Nas instalações as portas de circulação de pessoas de abertura manual de uso frequente deverão 
estar sempre abertas (total ou parcialmente) durante o horário de serviço evitando manipulação 
constante de maçaneta ou botões de abertura por múltiplos utilizadores;
Deverá optar-se sempre que possível por utilizar escadas em vez de elevadores nas mudanças 
de piso. Em caso de utilização de elevadores não deverão circular mais de quatro pessoas com 
máscara, cada uma de costa para o seu lado do elevador sem tocar nas laterais. 

Circulação dos colaboradores 

2.1.1. Medidas no Âmbito dos Sistemas de Ventilação

1.2.1.1. Edifícios com Ventilação Mecânica1

Em edifícios com ventilação mecânica, é 
recomendado aumentar a admissão e extração de 
ar através o alargamento dos períodos de operação 
dos sistemas de ventilação. Os temporizadores 
devem ser alterados para iniciar os sistemas um 
par de horas antes e desligar mais tarde do que 
habitual. A melhor solução é mesmo manter a 
ventilação 24h dia/7 dias semana, possivelmente 
em regimes de caudal mais baixos (mas não 
desligados) quando as pessoas estão ausentes. 

Considerando uma primavera com requisitos baixos 
de aquecimento e arrefecimento, a recomendação 
traduzir-se-á numa limitada penalização energética, 
ajudando, contudo, a remover o vírus para fora 
do edifício e a remover partículas depositadas em 
superfícies.

A recomendação geral é de fornecer o máximo 
de ar exterior que seja razoavelmente possível.

1Até à data não existem evidências de redução do risco de infeção por COVID-19, pelo que se considera sem efeito prático: a humidificação e condicionamento do ar, a 
limpeza adicional de condutas e a reposição de filtros exteriores.
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Ventilação das 
Instalações Sanitárias

Uso das Secções de 
Recuperação de Calor

Recirculação do ar

1.2.1.1. Edifícios sem Ventilação Mecânica

Em edifícios sem sistemas de ventilação 
mecânica é recomendado utilizar ativamente as 
janelas operáveis (mesmo mais do que o normal, 
apesar de causar algum desconforto térmico). 

O arejamento pelas janelas é, nestes casos, a 
única forma de aumentar as taxas de renovação de 
ar. Por exemplo, podem-se abrir as janelas durante 
cerca de 15 minutos quando se entra numa sala 
(especialmente se esteve anteriormente ocupada 
por terceiros).

Recomenda-se que os permutadores de calor 
rotativos sejam temporariamente desligados 
durante o surto de SARS-CoV-2. Se há suspeita 
de fugas nas seções de recuperação de calor, o 
ajuste da pressão ou o bypass, podem ser uma 
opção para evitar que uma sobrepressão no lado 
da extração cause passagens indevidas para o lado 
da admissão.

Os sistemas de ventilação das instalações sanitárias 
devem ser sempre mantidos ligados 24h dia/ 
7 dias semana, para além do reforço e maior 
frequência da sua higienização e desinfeção 
diária, assegurando que é criado um ambiente que 
contrarie a transmissão por contacto das mãos com 
superfícies e eventualmente a fecal-oral.

É recomendado evitar a recirculação centralizada 
de ar durante o surto de SARS-CoV-2.
Muito mais importante é incrementar a quantidade 
de ar novo e evitar a recirculação, conforme as 
recomendações anteriores.
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2.2. Medidas Gerais a Aplicar nos Locais de Trabalho

Descreve-se um conjunto de medidas, que sendo 
aplicadas, contribuem para a redução do risco de 
infeção por COVID-19.

Fig. 1 - Mecanismos de exposição a gotículas de SARS-CoV-2 (Cinza) indicados pela OMS. A azul claro, mecanismos de transmissão aérea conhecidas do SARS-CoV-1 e 
outras gripes. Presentemente não há evidência específica para o SARS-CoV-2 (figura: cortesia de Francesco Franchimon, in documento Ordem dos Engenheiros).

2.2.1. Distanciamento Social 

Este vírus é de transmissão predominantemente oral e por via respiratória (mantém-
se a dúvida sobre a sua transmissão fecal-oral). Devemos, como tal, proteger-nos da 
projeção de partículas potencialmente infetantes, emitidas por uma fonte eventualmente 
contaminada. Pensa-se que essa projeção de gotículas maiores do que 5 micrómetros 
(0,005mm) possam atingir:

Com a expiração: 
até 1,5 metros de distância;

Com o espirro: 
até 6 metros de distância;

Com a tosse:
até 2 metros de distância;

Através de aerossóis provocados 
pela tosse e pelos espirros: 
até 8 metros de distância
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2.2.2. Lotação de Espaços 

Comportamentos 
recomendados

Comportamentos 
não recomendados

Manter, sempre que possível, uma distância de preferência de dois metros de outras pessoas. 
Mesmo quando se garante o distanciamento social é necessário:

Contactar com pessoas que apresentem sintomas de COVID-19. Os sintomas principais são: 
febre>37,8ºC, tosse seca persistente, dificuldade respiratória e dores musculares. De forma menos frequente, 
os sintomas podem incluir perda do paladar e de olfato, bem como conjuntivite. 

Frequentar lugares movimentados, jantares com amigos (fora ou dentro de casa) ou outros contactos 
desnecessários. Deverá privilegiar-se a tecnologia remota, como o telefone, a internet e as redes sociais. 

Utilizar desnecessariamente transportes públicos, sobretudo nas horas de ponta.

01. Os espaços deverão ser ocupados por metade 
dos seus normais utilizadores e respeitar o 
distanciamento de 2 metros entre pessoas. 

02. O uso de cadeiras alternadas vazias ocupadas 
deverá ser uma solução aceitável. 

03. Deverão evitar-se os posicionamentos frontais, 
cruzando a distribuição dos elementos em trabalho. 

04. As reuniões deverão ser via informática ou, se 
presenciais, o número dos seus elementos deve 
respeitar as medidas de distanciamento referido. 

05. Os espaços deverão, sempre que possível, ser 
arejados antes e no final da jornada de trabalho.

06. Nas superfícies de atendimento público e 
comerciais propõe-se a presença de um cliente por 
cada 25m2 de superfície ou outras que as autoridades 
definirem. 

Lavar as mãos com regularidade, com água e sabão ou solução à base de álcool, durante pelo menos 20 segundos;

Tossir e espirrar para o braço ou para um lenço de papel, que deve ser deitado ao lixo de seguida, lavando as mãos depois;

Recorrer, sempre que possível e quando necessário, a serviços de entrega;

Utilizar serviços telefónicos ou online para entrar em contato com o seu médico ou outros serviços essenciais, em caso de necessidade.
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2.2.3. Partilha de Equipamentos 

2.2.4. Partilha de Alimentos 
e Bens Pessoais 

2.2.5. Partilha de Talheres, 
Pratos e Copos 

01. Os equipamentos, planos e superfícies de trabalho 
utilizados por múltiplos utilizadores deverão ser 
previamente limpos e desinfetados entre utilizadores.

02. A ocupação alternada dos postos de trabalho 
deverá variar diariamente. Ou seja, o lugar hoje 
ocupado ficará vago se destinado a outro ocupante.

01. Não devem ser partilhadas refeições de 
um mesmo prato.

02. Após a utilização de pratos, copos, chávenas, 
utensílios de cozinha, quando não descartáveis, 
deverão ser de imediato lavados com água quente e 
sabão (detergente de lavar louça à mão). 

03. Não devem ser partilhadas bebidas em pacote ou 
em garrafa, nem partilhar alimentos ou embalagens 
cujo interior é manipulado com as mãos (batatas 
fritas, frutos secos e outros snacks).

04. Não deve ser partilhada a utilização de telemóveis, 
auscultadores, teclados ou similares. Se tal não for 
possível, estes equipamentos devem ser desinfetados 
antes e depois de cada utilização.

05. Não deverão existir cestos de fruta não embalada.

01. Não devem ser partilhados pratos, copos, 
chávenas ou quaisquer outros utensílios de cozinha.

02.Deverão ser utilizados utensílios descartáveis.

03.Não deverá ser autorizado manter alimentos no 
frigorífico para múltiplos consumos, para além do dia 
a que se destinam.

04.O frigorífico deverá ser limpo sem necessidade 
de ser alvo de prévia descongelação. 
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2.2.7. Horários de Limpeza

2.2.8. Horários de Trabalho 

Os horários de limpeza deverão ser reforçados. As 
limpezas deverão ser efetuadas preferencialmente 
no início e no final da atividade, devendo existir 
um piquete disponível durante toda a jornada de 
trabalho.

Os sanitários deverão ser alvo de desinfeção e 
limpeza várias vezes ao dia, devendo os horários 
ficar registados. 

Os horários de trabalho deverão ser, tanto quanto 
possível, desencontrados na entrada, na saída 
e no horário de refeições. Deve-se implementar 
preferencialmente três ou mais períodos, distando 
meia hora entre si. Por exemplo:

Três períodos de entrada entre as 08H00 e as 09H30 

Três períodos de almoço entre as 12H00 e as 13H30 

Três períodos de saída entre as 17H00 e as 18H30

2.2.6. Utilização de Sanitários 

O número de sanitários deverá ser adequado ao 
número de potenciais utilizadores e número 
de utilizações. Todas as instalações sanitárias 
deverão ter:

01. Papel higiénico devidamente protegido 
em dispensador;

02. Dispensador de toalhetes descartáveis;

03. Proteção de papel para tampo da sanita entre 
utilizadores; 

04. Dispersor de sabão líquido e solução alcoólica 
de desinfeção das mãos;

05. Caixote de resíduos acionado por pedal;

06. Água corrente acionável célula fotoelétrica, 
por pedal, ou pelo cotovelo.
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2.2.9. Medição da 
Temperatura Corporal 

2.2.10. Auto Exclusão 

A temperatura corporal poderá ser avaliada à entrada 
para todos os utilizadores do edifício, mas deverá 
ser realizada em modo de autoavaliação, ou por um 
profissional de saúde. 

Não deverá ser permitida a entrada nas instalações 
de trabalho do colaborador que registe mais de 
37,8oC de temperatura, confirmada por duas 
medições obtidas num intervalo de 5 minutos se 
possível com recurso a termómetros diferentes.

Quando existir apenas um único aparelho, este 
deverá validar outras medições nesse intervalo de 
5 minutos.

Não se deverão apresentar ao serviço colaboradores 
com febre, tosse, espirros ou expectoração que 
possam configurar síndrome gripal ou mera 
constipação. Estes deverão consultar o seu 
médico assistente e não retomarem funções até 
estarem assintomáticos. Esta ausência deverá ser 
comunicada em tempo útil à sua chefia direta que 
por sua vez, informará o responsável de recursos 
humanos da empresa.

2.3. Medidas Gerais para Estabelecimentos 
de Atendimento ao Público

Nos locais de atendimento público deverão ser disponibilizadas máscaras, solução alcoólica 
de desinfeção das mãos e mesmo um separador acrílico protegendo os interlocutores. 
Deverá ser delimitada com indicadores de posição, as etapas de espera para atendimento 
público e facultadas máscaras aos clientes. Deve, sempre que possível, existir barreiras 
acrílicas transparentes entre funcionários e clientes. Na impossibilidade de barreiras 
acrílicas, devem ser fornecidas máscaras faciais com viseira aos funcionários.

Nos estabelecimentos de atendimento público deverá ser redobrada a sensibilização dos 
funcionários para o cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta 
das mãos, assim como as outras medidas de higienização e controlo.
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2.3.1. Utilização de Barreiras Físicas

No atendimento ao público com balcão (receção 
e/ou balcão de atendimento), é aconselhável 
colocar barreiras físicas, por exemplo 
recorrendo a separadores de acrílico. 

O acrílico deverá ter a altura suficiente para 
proteger os interlocutores, devendo ficar acima da 
cabeça de ambos, à vertical, com margem de 
segurança lateral com cerca de 20 cm. 

Importa referir que à luz do conhecimento atual, 
é mais provável que a transmissão do COVID-19 
ocorra quando existe contato próximo (menos de 

Os separadores de acrílico dos clientes 
deverão ter:

Espessura mínima de 3mm

Altura suficiente acima do balcão que garanta a proteção 
na posição de pé, quando o atendimento é feito em pé;

Altura suficiente acima da mesa, que garanta a proteção, 
quando o atendimento é feito da posição de sentado;

No caso de haver abertura de atendimento poderá 
ter 30 cm de comprimento por 15 cm de altura. 

Importa referir que à luz do conhecimento 
atual, é mais provável que a transmissão 
do COVID-19 ocorra quando existe contato 
próximo (menos de 2 metros) com uma 
pessoa infetada, sendo este risco tanto 
maior quanto mais tempo de contacto e de 
proximidade as pessoas tiverem.

01

02

03

04

2 metros) com uma pessoa infectada, sendo este 
risco tanto maior quanto mais tempo de contacto e 
de proximidade estes tiverem.

Havendo necessidade de partilha de documentos, 
deve haver uma abertura no acrílico, devendo o 
colaborador deste posto de trabalho usar luvas 
descartáveis. Se for admitido, ou possível, o contacto 
pela lateral ao colaborador que faz atendimento 
público, também deverão ser colocados acrílicos 
nas laterais.
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05. Promover entre todos os colaboradores a 
preocupação em manter a limpeza de rotina das 
superfícies, sobretudo aquelas onde se toca mais 
frequentemente. 

Deve ser realizada sempre no sentido de cima 
para baixo e, das áreas mais limpas, para as 
mais sujas:

   Paredes e teto (se aplicável)
   Superfícies acima do chão (bancadas, 
   mesas, cadeiras, corrimãos, outros);
   Equipamentos existentes nas áreas;
   Instalações sanitárias;
   Chão – é o último a limpar.

2.4. Medidas Gerais de Limpeza dos Locais de Trabalho 

Salienta-se a necessidade de existir um plano de limpeza e de higienização das 
instalações que deverá: 

01. Estar afixado em local visível; 

02. Ter um sistema de registo de limpeza 
com identificação das pessoas responsáveis e a 
frequência com que esta é realizada;

03. Prever um aumento na frequência de limpeza 
face ao estabelecido anteriormente; 

04. Assegurar que os profissionais de limpeza 
conhecem os produtos que estão a utilizar 
(detergentes e desinfetantes), quais as precauções 
a ter com o seu manuseamento, como é feita a 
diluição e aplicação em condições de segurança, 
como se proteger durante os procedimentos de 
limpeza e como garantir uma boa ventilação dos 
produtos durante a limpeza e desinfeção;
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2.4.1. Limpeza das Áreas Comuns 

2.4.2. Limpeza das 
Instalações Sanitárias 

01. Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) 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 0,1%, na proporção de 1 parte de lixívia para 
99 partes iguais de água;

02. Lavar primeiro as superfícies com água e detergente;

03. Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies;

04. Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as instruções do fabricante/ 
fornecedor. Esta etapa é fundamental;

05. De seguida enxaguar as superfícies só com água quente;

06. Deixar secar ao ar.

Devem ser utilizados panos diferentes para os 
lavatórios e as áreas à volta destes e para o 
exterior das sanitas. A limpeza deve seguir a 
seguinte sequência: 

01. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as 
torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta; 

02. Limpar os trocadores de fraldas quando existirem; 

03. Limpar as sanitas; 

04. Limpar o chão. 

Se houver urina ou fezes, descarregar 
primeiro o autoclismo; 
Não deitar lixívia ou produto com 
amoníaco sobre a urina, porque provoca 
uma reação gasosa nociva para a saúde; 
Aplicar o produto detergente com base 
desinfetante; deixar atuar durante pelo 
menos 5 minutos; 
Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 
Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda 
dentro da sanita para que este também 
fique limpo; 
Volte a puxar a água. 

Limpeza da parte 
interior da sanita

Limpeza da parte 
exterior da sanita

Limpar o interior da sanita 
apenas com o piaçaba: 

Espalhar o detergente/ desinfetante na 
parte de cima da sanita e sobre os tampos; 
Esfregar com o pano: primeiro os tampos 
e só depois, a parte exterior da sanita (em 
cima e nos lados); 
Passar com pano só com água; 
Deixar secar ao ar; 
Limpar e desinfetar bem o botão do 
autoclismo. Pode desinfetar também com 
álcool a 70%-80%; 
No final da limpeza, deve voltar a passar 
um pano humedecido em desinfetante em 
todas as torneiras; 
Não esquecer de limpar frequentemente 
as maçanetas das portas das instalações 
sanitárias.
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2.4.3. Limpeza de Sangue 
e Outros Líquidos Orgânicos

2.4.5. Materiais de Limpeza

2.4.4. Desinfeção das Áreas 
de Isolamento 

Se houver presença de sangue, secreções 
respiratórias ou outros líquidos orgânicos: 

01. Absorver os líquidos com papel absorvente; 

02. Aplicar lixívia diluída em água na proporção de 
uma medida de lixívia, para 9 medidas iguais de água 
- utilizar máscara na diluição e aplicação da lixívia; 

03. Deixar atuar durante 10 minutos; 

04. Passar o local com água e detergente; 

05. Enxaguar só com água quente; 

06. Deixar secar ao ar e abrir as janelas para 
ventilação do espaço.
 

Em relação aos materiais de limpeza, deve assegurar-
se que estão disponíveis materiais de limpeza distintos 
(de uso exclusivo), de acordo com o nível de risco das 
áreas a limpar; 

Os panos de limpeza devem ser preferencialmente de 
utilização única e descartáveis. Devem igualmente ser 
diferenciados por um código de cores para cada tipo de 
área, de acordo com o nível de risco. São exemplos: 

Azul: bancadas, mesas, cadeiras e gabinetes, entre 
outros; 

Verde: mesas de refeição e áreas de alimentos; 

Amarelo: instalações sanitárias - apenas para limpar 
o lavatório: 

Vermelho: instalações sanitárias - exterior das sanitas 
(a parte interior da sanita não precisa de pano; deve 
ser esfregada com a piaçaba e com detergente de 
base desinfetante).

O balde e esfregona para o chão são habitualmente 
reutilizáveis, pelo que se deve garantir uma 
limpeza e desinfeção destes equipamentos no 
final de cada utilização. 
O balde e esfregona devem ser diferentes, para 
as áreas atrás referidas. Por exemplo: o balde e 
esfregona utilizados nas instalações sanitárias, não 
devem ser utilizados nas áreas de alimentação, ou em 
outros espaços públicos.

Na desinfeção de áreas de isolamento onde se 
supõe que possam ter ocorrido casos de COVID-19, 
pode recorrer-se ao método de desinfeção por vapor 
de peróxido de hidrogénio, através da aquisição de 
uma máquina e produto próprio. 

Esta desinfeção é feita após uma limpeza 
prévia e só pode ser realizada com a área vazia 
de pessoas. Como em qualquer outro processo 
de limpeza ou desinfeção, deve-se cumprir com 
as instruções do fabricante/ fornecedor para 
que a utilização deste desinfetante seja feita em 
segurança.

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 (2 em 1). 
Estes produtos podem ter várias apresentações: 
líquida, gel, espuma ou spray.

Em relação ao chão, lavar com água quente e 
detergente comum, seguido da desinfeção com 
solução de lixívia diluída em água. Nas instalações 
sanitárias lavar o chão preferencialmente com 
produto que contenha na sua composição detergente 
e desinfetante, uma vez que é de mais fácil aplicação 
e desinfeção. 
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2.4.6. Produtos de Limpeza 
e Desinfeção 

2.4.4. Desinfeção das Áreas 
de Isolamento 

De forma a serem tomadas as medidas necessárias 
para proteger a saúde e o ambiente e garantir a 
segurança nos locais de trabalho, é necessário dispor 
das fichas de dados de segurança dos produtos 
que constam no plano de higienização (vulgarmente 
designadas por fichas técnicas). 

Para a aplicação destes produtos é necessário 
ter os seguintes cuidados: 

01. Cumprir as indicações do fabricante e instruções 
nos rótulos dos produtos e das fichas de segurança; 

02. Garantir que os produtos químicos estão 
devidamente rotulados, fechados e conservados nas 
suas embalagens de origem, de modo a evitar o risco 
de contaminação de alimentos, por exemplo; 

03. Armazenar os produtos químicos fora das áreas 
onde são manuseados os alimentos, em local fechado 
e devidamente identificado e fora do alcance de 
crianças ou pessoas com necessidades especiais.

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

05. Os desinfetantes mais utilizados são: a vulgar 
lixívia (hipoclorito de sódio) com pelo menos 5% de 
cloro livre na forma original e o álcool a 70%; 

06. Podem ainda ser utilizados produtos de 
desinfeção rápida sob a forma de toalhetes 
humedecidos no desinfetante e fornecidos em 
dispensador próprio (facilitando tirar um a um sem 
os contaminar). Estes são produtos que juntam 

habitualmente na sua composição, detergente e 
desinfetante compatíveis.

07. Deve-se utilizar um toalhete para cada 
superfície e descartar para o caixote do lixo após 
a utilização, dado que a utilização em múltiplas 
superfícies favorece a disseminação dos agentes 
contaminantes. Não se deve secar a superfície 
depois de usar o toalhete desinfetante; é necessário 
que a superfície fique molhada durante uns minutos 
até secar ao ar para que seja eficaz;

08. Podem também ser utilizadas pastilhas de 
dicloroisocianurato de sódio (com efeito semelhante 
à lixívia) mas de preparação mais rápida, não 
necessitando de grandes espaços para armazenar.

09. Os utilizadores devem seguir as instruções do 
fabricante (rótulos) para o seu uso em segurança; 
estas pastilhas devem ser preparadas só na altura da 
utilização, para manter a sua eficácia.
Na utilização de produtos à base de lixívia (ou 
semelhante) deve:

Ter-se em conta a compatibilidade da superfície 
com este agente (exemplo: superfícies com partes 
metálicas podem não ser compatíveis). Nestes casos 
deve-se desinfetar com álcool a 70%, ou outro produto 
semelhante para evitar a corrosão ou danificação;

Ser seguida de um arejamento natural do espaço para 
renovar o ar e acelerar o processo de secagem.

2.4.7. Frequência da Limpeza 

Os estabelecimentos devem assegurar-se de que: 

01. A frequência de limpeza das superfícies de toque 
frequente deve ser no mínimo 6 vezes ao dia, mas 
pode ser necessário aumentar essa frequência, 
dependendo da utilização; 

02. Os puxadores de portas de zonas muito 
frequentadas devem ser limpos uma vez por hora;

03. O chão deverá ser limpo, no mínimo três vezes 
ao dia.
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2.5. Colaboradores com Atividade de Limpeza e Desinfeção

2.6. Medidas de Prevenção no Domicílio

Os colaboradores que limpam as áreas de alimentação não deverão ser os mesmos 
que limpam as instalações sanitárias.

Nesta fase de possível disseminação do vírus COVID-19, aconselha-se que os profissionais de limpeza utilizem 
equipamentos de proteção individual, nomeadamente:

Bata impermeável, embora possa também 
ser usado um avental impermeável por 
cima da farda (não usar a roupa que traz 
de casa); 

Luvas resistentes aos desinfetantes 
(de usar e deitar fora); 

Uma máscara comum bem ajustada à face 
- a máscara deve ser mudada  mínimo de 
4 horas ou sempre que estiver húmida; 

Utilizar uma farda limpa todos os 
dias e um calçado próprio só para as 
limpezas; a farda deve ser lavada nos 
locais de trabalho e preferencialmente 
em máquina com ciclo de lavagem e 
desinfeção pelo calor - não deve ser 
levada para casa, para ser lavada 
pelos funcionários.

2.6.1. Cuidados a ter quando sair de casa 

Utilizar roupas de manga comprida;

Apanhar o cabelo e evitar utilizar 
acessórios (brincos, pulseiras ou anéis);

Colocar a máscara antes de sair de casa 
se tiver indicação para isso;

Dispor de lenços descartáveis 
e utilizá-los para se proteger ao tocar em 
objetos (teclas de multibanco, botões de 

elevador, puxadores de portas etc.;

Deitar os lenços de papel para o lixo logo 
após a sua utilização; Cobrir a boca e o nariz com o cotovelo, 

se tossir ou espirrar;

Lavar as mãos ou utilizar desinfetante se 
tocar nalgum objecto ou superfícies; Respeitar a distância mínima de 2m 

de terceiros, sempre que possível.

Tentar não pagar em dinheiro. Se tiver 
de o fazer lavar ou desinfetar as mãos 

depois do fazer;

Não tocar na cara se não tiver as mãos 
limpas ou desinfetadas.

Evitar recorrer a transportes públicos;

Se levar o seu animal de estimação á 
rua evite contato com outros animais, 

pessoas ou objetos desnecessariamente;
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Tendo em atenção que não é possível fazer 
uma desinfeção total e que o objetivo é 
minimizar o risco, recomenda-se:

2.6.2. Cuidados a ter 
quando entrar em casa  

Não tocar em nada da casa antes 
de lavar as mãos;

Utilizar luvas descartáveis para limpar 
objetos e retirá-las corretamente depois de 
usadas, deitando-as no lixo de imediato;

Remover os sapatos e deixá-los à porta 
de entrada;

Se fez compras, limpar com lixívia as 
superfícies do que trouxe do exterior 

antes de arrumar os produtos.

Deixar a carteira, chaves, relógio e outros 
objetos numa caixa na entrada;

Limpar o telemóvel com toalhitas 
humedecidas em detergente ou álcool 

a 70% (ou usar as de bebé);

Colocar a roupa exterior num saco para 
lavar de preferência a mais de 60ºC;

Tomar um banho. Se não for possível, lavar 
bem todas as zonas do corpo expostas;

2.6.3. Medidas de Limpeza 
e Desinfeção no Domicílio  

Limpeza e desinfeção 
de superfícies: 

Devem ser utilizadas luvas e roupa protetora 
(exemplo: avental de plástico), para a 
realização da desinfeção das superfícies; 

Devem ser lavadas as mãos, antes e depois 
da colocação das luvas; 

Para a desinfeção comum de superfícies 
(especial atenção para zonas de contacto 
frequente como maçanetas das portas, 
interruptores de luz ou outros objetos):

Lavar primeiro com água e detergente;
Aplicar lixívia diluída em água na seguinte 
proporção: 1 medida de lixívia em 99 
medidas iguais de água;

Deixar atuar durante 10 minutos;

Enxaguar apenas com água quente e deixar 
secar ao ar; 

O mobiliário e alguns equipamentos (como 
comandos ou telemóveis) poderão ser 
desinfetados após a limpeza, com toalhetes 
humedecidos em desinfetante ou em álcool 
a 70%.

2Para diluir a lixívia em casa, de forma mais simples, e conforme a quantidade 
de solução de lixívia que deseja preparar, recomenda-se: 5 colheres de sopa 
de lixívia em 3,8 litros de água, ou 4 colheres de chá de lixívia em 1 litro de água.

As instalações sanitárias devem ser lavadas 
e desinfetadas com um produto de limpeza 
misto que contenha em simultâneo detergente 
e desinfetante na composição, por ser de 
mais fácil e rápida aplicação e ação; 

Lavar as instalações sanitárias, começando 
pelas torneiras, lavatórios e ralos destes, 
passar depois ao mobiliário, de seguida a 
banheira ou chuveiro, sanita e bidé. 

Limpeza e desinfeção das 
instalações sanitárias: 

01. Lavar as louças na máquina ou à mão com 
água quente e sabão (detergente de lavar louça 
à mão);

02. Limpar e desinfetar armários, bancadas, 
mesa e cadeiras, não esquecendo de desinfetar 
os puxadores dos armários e das portas; 

03. Limpar e desinfetar a torneira, o lavatório e o ralo; 

04. Deve ser confirmado nas instruções do 
fabricante a possibilidade de limpeza com 
toalhetes humedecidos em desinfetante ou em 
álcool a 70%. Alternativamente aconselha-se o 
uso de capas laváveis. 

Limpeza e desinfeção da cozinha: 

Deve proceder de acordo com a seguinte ordem: 
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2.7. Higiene das Mãos

01. Antes de entrar e antes de sair de casa e do local de trabalho; 
02. Antes e depois de contactar com terceiros; 
03. Depois de espirrar, tossir ou assoar-se; 
04. Depois de utilizar as instalações sanitárias; 
05. Depois de contactar com objetos potencialmente contaminados; 
06. Antes e após consumir alimentos; 
07. Após manusear a loiça ou talheres.

A lavagem das mãos deve ser feita tal como se apresenta na imagem.

Duração total do procedimento: 40-60segLavagem das mãos

As mãos devem ser lavadas 
frequentemente com água 
e sabão, em especial nas 
seguintes circunstâncias: 



Pode ainda ser utilizada uma solução à 
base de álcool para uma desinfeção rápida 
das mãos, desde que as mãos estejam 
visivelmente limpas.

Poderá ter uma embalagem de bolso 
individual de solução alcoólica para ir 
utilizando ao longo do dia. A utilização da 
solução à base de álcool deve ser feita tal 
como se apresenta

25

Duração total do procedimento: 20-30segFricção anti-sética das mãos
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2.8. Como Usar os Equipamentos de Proteção Individual 
e outros dispositivos de protecção

Sob a égide das Autoridades de Saúde, avançou-se 
com a generalização do uso de máscaras faciais à 
população que se encontre em contacto com público 
e possa ter de assumir contactos de proximidade de 
risco, quer no local de trabalho, quer nos transportes 
públicos, quer em estabelecimentos comerciais. 
De sublinhar que existem três tipos de máscaras: 

Neste quadro geral das orientações em matéria 
de prevenção do risco de exposição, tornou-se 
relevante promover uma utilização mais alargada 
de máscaras pela comunidade, tendo sido definidos 
quais os critérios e requisitos que estas deviam 
cumprir em termos de conceção, desempenho e 
usabilidade.

A definição desses critérios, nomeadamente em 
termos de filtração, respirabilidade, dimensiona-
mento e resistência, foram objeto de consenso por 
grupo de peritos com competências técnicas nas 
áreas médico-farmacêutica, da tecnologia têxtil, 
da infeção e desinfeção, das normas e ensaios a 
aplicar, da fiscalização, etc.

Assim, no contexto específico  da COVID-19 as 
autoridades adoptaram um sistema de categori-
zação das máscaras utilizadas considerando a 
sua finalidade:

Nível 1: máscaras destinadas à utilização por 
profissionais de saúde.

Devido à rápida evolução da pandemia de COVID-19, ficou evidente a 
necessidade de utilização de máscaras na comunidade como medida 
complementar para limitar a transmissão do SARS-CoV-2

Respiradores (Filtering Face Piece, FFP),  
um equipamento de proteção individual  
destinado aos profissionais de saúde,  
de acordo com a Norma 007/2020 da DGS; 

Máscaras cirúrgicas, um dispositivo que 
previne a transmissão de agentes infeciosos 
das pessoas que utilizam a máscara para as 
restantes; 
Máscaras não-cirúrgicas, comunitárias ou  
de uso social, dispositivos de diferentes mate-
riais têxteis, destinados à população geral.

Uso de Máscaras

Nível 2: máscaras destinadas à utilização por 
profissionais que não sendo da saúde estão ex-
postos ao contacto com um elevado número de 
indivíduos.

Nível 3: máscaras destinadas à promoção da 
proteção de grupo (utilização por indivíduos no 
contexto da sua atividade profissional, utilização 
por indivíduos que contactam com outros indiví-
duos portadores de qualquer tipo de máscara e 
utilização nas saídas autorizadas em contexto 
de confinamento, nomeadamente em espaços 
interiores com múltiplas pessoas).

O uso destas máscaras não implica qualquer 
alteração:

Às medidas de confinamento;

À higiene das mãos e etiqueta respiratória;

À organização e procedimentos a serem adotados 
pelas entidades empregadoras que possibilitem 
melhorar a proteção dos seus colaboradores.
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A MÁSCARA FACIAL USADA DE MODO INCORRETO PODERÁ CAUSAR MAIS 
RISCOS DO QUE BENEFÍCIOS. COMO COLOCAR E USAR MÁSCARA FACIAL:

Para as máscaras reutilizáveis a informação sobre o processo de reutilização (lavagem, secagem, conservação, manu-
tenção) e o número de reutilizações deverá ser fornecida pelo fabricante ao utilizador.”

Lave bem as  
mãos ou desinfete-as  
com solução de  
base alcoólica;

Verifique  
se há lado  
correto de uso

Ajuste cobrindo  
o nariz e o queixo.  
Não deixe espaços entre  
o seu rosto e a máscara

Pressione a  
tira metálica  
para ajustar ao  
contorno do nariz

Veja o uso correto da máscara.  
Não reutilize máscaras descartáveis; 
deite-as no lixo e lave ou desinfete  
de seguida as mãos

Localize  
a tira metálica  
e posicione-a  
sobre o nariz

Coloque o elástico  
ou tiras de fixação  
atrás da cabeça  
ou sobre as orelhas

Com as mãos limpas, 
remova a máscara por 
trás, segurando o elástico 
ou tiras de fixação

Descarte a  
máscara  num lixo  
fechado, sem tocar  
na parte frontal

Não toque na  
máscara. Se tiver  
que tocar, lave as 
mãos antes e depois

Troque de máscara  
caso fique húmida.  
Evite reaproveitar  
ou siga as orientações  
do ministério da saúde

01. 

03. 

05. 

07. 

10. 

09. 

02. 

04. 

06. 

08. 

11. 
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Uso de luvas

Colaboradores que recebam, manipulem e façam 
expedição de encomendas ou manipulem dinhei-
ro, deverão usar luvas, de preferência de nitrilo 
descartáveis na manipulação dessa utilização, 
devendo mudá-las no fim de cada tarefa concluída.

O MODO CORRETO DE RETIRAR AS LUVAS É O QUE SE APRESENTA
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2.9 Como Proceder em Caso de  
Suspeita ou Confirmação de COVID-19

2.9.1. Contatos Próximos  

Os seguintes casos podem ser considerados 
como contactos próximos:

01. Contacto próximo: colaborador que não 
apresentando sintomas no momento, 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 de que 
irá ser alvo. 

03. Contacto em proximidade ou em ambiente 
fechado com doente com COVID-19;

02. Contacto profissional em ambiente  
laboratorial com amostras de COVID-19;

04. Pessoas que viajaram com um  
doente infetado com COVID-19: 

Num avião: as pessoas que estão dois 
lugares à esquerda ou à direita do doente,  
2 lugares nas duas filas consecutivas à fren-
te do doente e dois lugares nas duas filas 
consecutivas atrás do doente e tripulantes 
de bordo que serviram a seção do doente;

Num navio: pessoas que partilharam  
a mesma cabine e tripulantes de bordo  
que serviram a cabine do doente.

Tipos de contacto próximo existentes

a) De alto risco de exposição quando:

Colaborador que partilha o mesmo posto de 
trabalho -gabinete, sala, secção, zona até 2 
metros - do caso confirmado;

Colaborador que esteve face-a-face com o caso 
confirmado ou que esteve com este em espaço 
fechado;

Colaborador que partilhou com o caso confirmado 
louça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros 
objetos ou equipamentos que possam estar 
contaminados com expectoração, sangue ou 
gotículas respiratórias.

b) De baixo de rico de exposição quando:

O colaborador teve contacto esporádico (em 
movimento/circulação) com o caso confirmado 
de COVID-19

Teve contato frente a frente a uma distância até 
2 metros e durante menos de 15 minutos;

Teve contato em ambiente fechado com caso 
confirmado de COVID-19, a uma distância superior 
a 2 metros ou durante menos de 15 minutos.

Colaborador que tenha prestado assistência 
ao caso confirmado, desde que tenha seguido 
as medidas de prevenção recomendadas (ex. 
uso adequado da máscara e luvas; etiqueta 
respiratória; higiene das mãos).
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2.9.2. O que fazer em caso de Vigilância Ativa? 

2.9.3. O que deve fazer se for colocado em Isolamento ou Quarentena? 

Se for colocado em vigilância ativa, deve:

Estar disponível para ser contactado, presen-
cialmente ou por telefone, pelo menos uma vez 
por dia pela Autoridade de Saúde, para fazer 
o ponto de situação diário, relativamente aos 
seus sintomas;

Receber instruções dos procedimentos que terá 
de fazer e das medidas a tomar, para a sua 
proteção e a dos seus familiares.

E para além disso, deve:

Medir a temperatura corporal duas vezes por dia;

Manter-se em casa e evitar sair. Se precisar 
sair por motivos de força maior, deve informar 
sempre com antecedência, o profissional de  
saúde que o acompanha, e seguir as recomen-
dações recebidas;

Não utilizar transportes públicos coletivos ou in-
dividuais (ex.: táxi, metro, autocarro, comboio);

No caso de aparecimento de sintomas (febre 
≥ 37.8ºC), tosse ou dificuldade respiratória, 
contactar a LINHA SNS24;

Cumprir com todas as recomendações  
e regras das Autoridades de Saúde.

A quarentena e o isolamento são medidas 
de afastamento social essenciais em Saúde 
Pública. São especialmente utilizadas em 
resposta a uma epidemia e pretendem 
proteger a população pela quebra da cadeia 
de transmissão entre indivíduos. A diferença 
entre a quarentena e o isolamento parte do 
estado de doença do indivíduo que se quer 
em afastamento social.

01

02

A quarentena é utilizada em indivíduos que se 
pressupõe serem saudáveis, mas possam ter 
estado em contacto com um doente confirmado; 

O isolamento é a medida utilizada em indivíduos 
doentes, para que através do afastamento social  
não contagiem outros cidadãos. 



Estas medidas de afastamento social são das medidas 
mais efetivas para quebrar as cadeias de transmissão 
e por isso são utilizadas pelas Autoridades de Saúde 
para minimizar a transmissão da COVID-19. 

Ambos os períodos têm a duração previsível de 14 
dias (havendo, contudo, algumas situações de qua-
rentena cujo período inicial prescrito pelo médico 
poderá ser de oito dias tendo em conta o risco em 

causa. No âmbito das medidas em vigor para o atual 
contexto de Pandemia, são as Autoridade de Saúde 
ou os médicos das Unidades de Cuidados de Saúde 
Primários no âmbito dos ACSS(s) vocacionadas para 
o atendimento COVID-19 que decidem pela entrada 
e saída de quarentena ou isolamento. Durante este 
período, o colaborador abrangido será ressarcido a 
100% do seu vencimento. A mais nenhuma entidade 
é atribuída essa competência pela Segurança Social.

Mantenha contato com amigos e familiares  
via telefone ou outros meios telemáticos

Informe as crianças da situação,  
utilizando linguagem adaptada à idade

Mantenha-se ativo. Procure aulas online  
que o ajudem a fazer exercício em casa

Procure informação fidedigna sobre  
o Coronavírus. Conhecer a doença  
vai reduzir a ansiedade sobre a mesma

Mantenha uma alimentação  
mais variada e saudável possível

Dentro do possível, mantenha as  
restantes rotinas intactas, tais como  
horários de alimentação e de sono

Lembre-se que o isolamento é  
temporário, aproveite para descansar

DURANTE O TEMPO DE QUARENTENA OU ISOLAMENTO DEVE 
MANTER-SE MOTIVADO ESTAR ISOLADO OU EM QUARENTENA PODE 
SER UMA TAREFA DIFÍCIL. AS SEGUINTES MEDIDAS PODEM AJUDAR
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2.9.4. Como Justificar as Faltas  
  à Entidade Patronal 

Se estiver em quarentena ou isolamento por COVID-19, 
a Autoridade de Saúde através da Linha Saúde 24 (ou 
a Unidade dedicada ao atendimento de COVID -19 da 
sua área de residência) passará um Certificado de 
Incapacidade Temporária para o trabalho, atestando 
essa condição pelo período de 14 dias.

01. A entidade empregadora deverá posteriormente 
remeter o certificado digitalizado para a Segurança 
Social Direta, assim como o formulário cujo modelo 
consta do anexo II do Despacho n.º 3103-A/2020 de 
09 de março. 

02. O documento original deve ser levantado na sua 
Unidade de Saúde Pública logo que termine o período 
de isolamento pelo próprio interessado.

03. No caso de isolamento de um filho menor de 12 
anos, ou com doença incapacitante (ou doença crónica 
que necessite de cuidados presenciais, e necessite 
solicitar o subsídio de assistência à família), o progenitor/
encarregado/cuidador deverá, como habitualmente, 
requerer o subsídio através da Segurança Social Direta 
e anexar a digitalização da Declaração emitida pela 
Autoridade de Saúde relativa à criança.

04. Para mais esclarecimentos deverá ser contactado  
o número 300 502 502 da Segurança Social.

Esse certificado deve ser entregue à  
entidade empregadora (por via eletrónica) no  
prazo de 5 dias após a receção do mesmo. 
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2.9.5. Justificações Médicas para  
  Colaboradores de Risco 

Os colaboradores imunodeprimidos e os portadores 
de doença crónica que, de acordo com as orientações 
da Autoridade de Saúde, devam ser considerados de 
risco, designadamente os doentes cardiovasculares, os 
portadores de doença respiratória crónica, os doentes 
oncológicos e os portadores de insuficiência renal, 
poderão justificar as faltas ao trabalho mediante decla-
ração médica, desde que não possam desempenhar 
a sua atividade em regime de teletrabalho ou através 
de outras formas de prestação de atividade.

Os maiores de 70 anos, as grávidas e aqueles que 
sofram de doença crónica grave não compensada 
deverão apresentar comprovativo médico atestando 
a sua situação de risco acrescido para infecção por 
COVID-19 passado pelo seu médico de família válida 
durante o período que este considere como adequado 
a essa condição.  

Se houver possibilidade de exercerem a sua atividade 
em regime de teletrabalho deverão ter prioridade nessa 
opção. Se as funções que desempenham não forem 
conciliáveis com o teletrabalho, terão de solicitar baixa 
clínica enquanto perdurar essa situação.

Existem dois tipos de testes com finalidades distintas 
que poderão ser realizados e que importa conhecer: 

2.9 Testes Laboratoriais

 01
Um que visa identificar por PCR o coronavírus nas secreções nasofaríngeas de indivíduos 
suspeitos, colhidas por zaragatoa. É como tal um teste confirmatório de infecção aguda podendo, 
contudo nalguns indivíduos assintomáticos, infectados recentemente, poderem acusar como falsos 
negativos transmitindo desse modo a quem o realiza uma falsa ideia de segurança. O evoluir da 
sintomatologia do indivíduo suspeito, nesses casos, será determinante para nos alertar para a ne-
cessidade de repetir o teste e até de complementá-lo com outros exames auxiliares de diagnóstico 
que se mostrem necessários.
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 02
O outro, que é um teste serológico onde se detectam os anticorpos antivirais para COVID-19 
no sangue de indivíduos a rastrear quanto a terem tido contacto com o vírus.  Os primeiros da classe 
IgM aparecem numa fase inicial de infecção mesmo antes do período sintomático entre o 3º e 6º dia 
preparando a fase inicial de defesa do nosso organismo, mas que tem uma vida curta e como tal 
são um indicador de fase aguda e, um outro, da classe IgG que surge em 100% dos casos até ao 
20º -25º dia da infeção. Estes são específicos para o vírus em causa e sobre eles recaem grandes 
expectativas da comunidade científica de que possam vir a conferir imunidade sustentada para a doença 
a quem os tenha. Isso permitiria a emissão de um passaporte imunológico a quem estivesse nessa 
situação. Enquanto tal não acontecer quem presentemente realiza este teste apenas ficará a saber 
se já contactou ou não com o vírus e se esse contacto foi recente ou se já ocorreu há algum tempo.

* IgM: Formada rapidamente logo após o primeiro contato com uma infeção para preparar a nossa defesa tendo uma vida  
curta no nosso organismo e tende a desaparecer de circulação.

** IgG: Formada mais tarde, é específica para esse agressor e normalmente impede que haja reinfeção se conferir imunidade.

Quanto às ilações a retirar do resultado dos testes serológicos 
é necessário ter algumas reservas:

IgM*

Negativo
Indica que o indivíduo nunca entrou em contato  
com o vírus. Ou seja, nunca foi contaminado,  
nem teria sido vacinado, caso houvesse vacina

Indica infeção aguda pelo vírus,  
iniciada há alguns dias ou semanas

Indica infeção antiga pelo vírus (com meses ou anos  
de existência), tendo o organismo tido sucesso na 
produção de anticorpos ou o indivíduo teria sido 
vacinado com sucesso, caso houvesse vacina

Indica infeção recente, iniciada  
há algumas semanas ou meses

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

IgM** Interpretação

Que tipo de imunidade conferem a quem os tem e 
por quanto tempo esta persiste e, a partir de que 
titulação isso se verifica;

Qual a eficácia desses anticorpos face às várias 
mutações que o vírus sofre. Poderão eles ser 
utilizados como arma terapêutica eficaz quando 
administrados a doentes por transfusão de plasma 
de convalescentes;

Se este vírus nos infetar e uma vez “curados” 
poderemos ficar expostos à sua reativação por 
qualquer alteração da nossa imunidade enquanto 
seus hospedeiros ou, se isso ocorrer será sempre 
por nos termos reinfectado.

Será que à semelhança do que acontece com o vírus 
da gripe os anticorpos adquiridos por contacto com o 
vírus numa dada estação não conferiram imunidade 
face a um novo surto da doença que surja num 
tempo posterior.  

Importa ter a noção de que os testes serológicos são 
fundamentais para identificar e caracterizar o estado 
de imunidade dos doentes infetados por COVID-19, 
ou em indivíduos assintomáticos que gostariam de 
saber se já alguma vez contactaram com o vírus. 
Não deverão, contudo, ser usados para diagnosticar 
uma infecção aguda.

Que diferenças existem na imunidade adquirida 
pelos diferentes grupos etários e géneros no 
contacto com o vírus:



Anexo

3.
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3. Anexo - Documentação Consultada

A documentação consultada para a elaboração do presente manual foi a seguinte:

Orientações e Informações da DGS

Direção-Geral da Saúde (DGS). Norma n.º 004/2020 de 23 de Março - COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃOA. Abordagem 
do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2

Direção-Geral da Saúde (DGS). Orientação nº 006/2020 de 26 de Fevereiro - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – 
Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas

Direção-Geral da Saúde (DGS). Norma n.º 007/2020 de 29 de março - Prevenção e Controlo de Infeção por SARS-CoV-2 
(COVID-19): Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Direção-Geral da Saúde (DGS)  Orientação Técnica nº 008/2020 de 10 de Março - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
- Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em hotéis

Direção-Geral da Saúde. Orientação nº 009/2020 de 11 de Março atualizada a 07/04/2020 - COVID-19: Fase de Mitigação 
- Procedimentos para Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) 
da Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) e outras respostas dedicadas a pessoas idosas; instituições de 
acolhimento de crianças e jovens em risco

Direção-Geral da Saúde (DGS). Orientação n.º 010/2020 de 16 de Março - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - 
Distanciamento Social e Isolamento.

Direção-Geral da Saúde (DGS) Orientação nº 011/2020 de 17 de Março - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Medidas 
de prevenção da transmissão em estabelecimentos públicos

Direção-Geral da Saúde (DGS). Orientação nº 014/2020 de 21 de Março - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Limpeza e desinfeção de superfícies estabelecimentos de atendimento ao público e similares

Direção-Geral da Saúde (DGS) Orientação nº 019/2020 de 03 de Abril- Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Equipamentos de Proteção Individual-Não Profissionais Saúde

Informação nº 007/2020, de 25 de Março, da Direcção-Geral da Saúde, relativa a COVID-19 – Utilização de Produtos 
Biocidas para desinfeção de espaços público

Informação nº 009/2020, de 13 de Abril, da Direção-Geral da Saúde, relativa a COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Uso 
de Máscaras na Comunidade».

Máscaras destinadas à utilização no âmbito da COVID-19 - Especificações Técnicas

Organizações Internacionais
World Health Organization. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  
European Centre for Disease Prevention and Control Control (ECDC). https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic 

Documentação Interna
Documentação produzida pela Direção Clínica da SAGIES

Outra documentação
Como operar e usar os sistemas técnicos de edifícios para prevenir a propagação do vírus SARS-CoV-2, responsável pela 
COVID-19, em locais de trabalho, elaborado pela Comissão Executiva da Especialização em Engenharia de Climatização, 
da Ordem dos Engenheiros.

Elaborado por:
Dr. Eduardo Santana - Diretor Clínico
Dr. José Mesquita - Coordenador de Segurança no Trabalho
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Síntese da categorização das máscaras por tipo de utilizador

Categoria da 
Máscara Tipo de Utilizador Tipo de Máscara Qualificação 

Regulamentar
Especificação 
Técnica

Nível 2 Profissionais em 
contacto frequente 
com público

Máscaras Cirúrgicas 
tipo I

Não reutilizáveis

De preferência com 
marcação CE.

Em sua substituição 
máscaras em conform-
idade com os requisitos 
de normalização inter-
nacionais equivalentes, 
reconhecidos a nível 
europeu.

Máscaras alternativas 
de uso único ou reuti-
lizáveis

Que permita 4 h de 
uso ininterrupto sem 
degradação da ca-
pacidade de retenção 
de partículas nem da 
respirabilidade

Dispositivo Médico

Artigo Têxtil

EN14683:2019 ou normas 
internacionais equivalentes 
reconhe-cidas

EN 14683:2019 (Anexo C) 
ou EN ISO 9237:1995

EN 14683:2019 (Anexo B) 
ou EN 13274-7:2019

Outros métodos equiva-
lentes reconhecidos

Requisitos Rotulagem e in-
formação ao utilizador final

Nível 3 Profissionais que não 
estejam em teletra-
balho ou população 
em geral

Máscaras alternativas 
para contactos pouco 
frequentes, de uso 
único ou reutilizáveis.

Que permita 4 h de 
uso ininterrupto sem 
degradação da ca-
pacidade de retenção 
de partículas nem da 
respirabilidade

Artigo Têxtil EN 14683:2019 (Anexo C) 
ou EN ISO 9237:1995

EN 14683:2019 (Anexo B) 
ou EN 13274-7:2019

Outros métodos equiva-
lentes reconhecidos

Requisitos Rotulagem e in-
formação ao utilizador final

Nível 1 Profissionais 
de saúde

FFP2 e FFP3

De preferência com 
marcação CE.

Em sua substituição 
máscaras em conform-
idade com os requisitos 
de normalização inter-
nacionais equivalentes, 
reconhecidos a nível 
europeu.

Máscaras Cirúrgicas 
tipo II e IIR

Não reutilizáveis

De preferência com 
marcação CE.

Em sua substituição 
máscaras em conform-
idade com os requisitos 
de normalização inter-
nacionais equivalentes, 
reconhecidos a nível 
europeu.

Equipamento 
de Protecção 
Individual

Dispositivo Médico EN14683:2019 
ou normas 
internacionais 
equivalentes 
reconhecidas

EN 149:2001+A1: 2009 
ou normas internacionais 
equivalentes reconhecidas
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