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EPIDEMIA NOVO CORONAVIRUS  COVID-19 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA da ALTERSTATUS 

 

Considerando o atual estado de emergência de Saúde Pública, declarado pela OMS, e 
atendendo às mais recentes evoluções da propagação da infeção por doença 
respiratória causada pelo agente Coronavírus (SARS-CoV-2 e COVID-2019),  e com base 
nas recomendações emanadas pela DGS, a Alterstatus – Clinica Privada de Saúde 
Mental e Psiquiatria-  informa sobre a adopção das seguintes medidas de contingência.  
 
 
Contexto – este pequeno estabelecimento de saúde privado não recebe população 
para consultas fora do âmbito da saúde mental e psiquiatria. Não tem circito comum 
de resíduos biológicos, químicos ou físicos perigosos. Não  tem actividades de urgência 
médica. As consultas são atempadamente sempre agendadas. 
 

1 Plano de promoção da saúde e  Plano Geral de protecção especifica 
Foram informados os habituais clientes e os colaboradores  sobre os factos até 
agora conhecidos sobre o surto epidémico e sobre as medidas de promoção 
duma boa saúde geral. A informação foi veiculadas no nosso site e pelas redes 
sociais, por mail ,  bem como afixados documentos informativos na clínica. 
Foram emitidas recomendações concretas aos colaboradores e funcionárias  e a 
Alterstatus preparou-se com a aquisição de materiais apropriados ao surto. 

 
 Exemplo de comportamentos de higiene geral  que todos devem cumprir: 

 Evitar grandes aglomerações e  contacto próximo (menos de 1 metro)  com 
pessoas com  sinais infecciosos: rinorreia, espirros, tosse, febre ou dificuldade 
respiratória. 

 Lavar as mãos frequentemente – Lavar as mãos  quando entrar  na clínica e 
quando sair. Lavar as mãos no decorrer de períodos de trabalho longos pelo 
menos de 2 em 2 horas. Lavar as mãos antes de comer ou preparar comida. Lavar 
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as mãos depois de usar o WC. Lavar ainda mais frequentemente as mãos se estiver 
em contacto com doentes e pessoas susceptíveis (imunidade deprimida) 
 A lavagem das mãos será feita com água e sabão/gel normal por pelo menos 
20 segundos, quer no dorso quer na palma, até ao punho, não esquecendo os 
espaços interdigitais 
 Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 60% de álcool apenas se 
não for possível lavar as mãos com água e sabão.  Em cada gabinete da 
Alterstatus há um dispositivo com álcool gel. Á entrada à direita da porta de 
acesso à copa há um dispositivo de álcool gel.    
 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 
 Se tossir ou espirrar faça-o  preferencialmente para um lenço de papel. 
Poderá espirrar ou tossir para a prega do braço,  e nunca sem cobertura  e nunca 
para as mãos.  Se utilizar um lenço de  papel,  descarte-o de imediato para um 
saco de plástico de que será portador, ou que a clínica poderá dispensar,  e que 
fecha completamente  e  depois deitará no lixo .  
 Evitar totalmente  beijos, apertos de mão e abraços entre colegas e pacientes. 
De preferência manter 1  metro ou mais de distância social. 
 Limpar e desinfectar frequentemente objectos e plano de trabalho, telemóvel 
e todas as superfícies de utilização comum.  Para a limpeza geral usará soluções 
à base de lixivia na proporção de 1:10. A clínica fará a limpeza de sanitários 
3xpor dia e a limpeza dos equipamentos 2xdia. A limpeza geral é feita no fim do 
período de trabalho diariamente.  
 Para a limpeza geral as funcionárias da Alterstatus  usam sempre luvas 
descartáveis. 
 No contacto com os clientes, para marcação e confirmação de consultas as 
funcionárias e colaboradores Alterstatus  chamam  sempre a atenção para que 
todos estejam atentos ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade 
respiratória. Se tal acontecer e na presença deste sintomas os clientes são 
convidados a não comparecer na clinica para a consulta agendada, remarcá-la ou 
realizá-la por teleconsulta online(skype, whattsapp). 
 O uso de máscaras para quem não apresenta sintomas  tosse, rinorreia ou 
febre e falta de ar não está recomendado.  
 Informar a direcção clínica da Alterstatus  quanto a viagens  para os países 
com doença comunitária já estabelecida e de risco de contagio grave (tanto de 
colaboradores como de clientes de que tenha conhecimento) . 
 Os países com actual transmissão comunitária ativa do novo coronavírus ( e 
que constituem maior risco), são: Norte de Itália (regiões de Emiglia-Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Veneto); China; Coreia do Sul; Irão; Japão; Singapura. 
Contudo pede-se a todos que estejam atentos às evoluções.  
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 Para as pessoas que tenham visitado os países acima descritos ou tenham 
suspeita de ter tido contato com pessoas infetadas com Covid-19 é fortemente 
aconselhado, nos 14 dias após o regresso: Medir a temperatura corporal  2xdia e 
registar os valores. Atenção ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade 
respiratória, no próprio ou nas pessoas com quem convive de perto.    Reduzir as 
atividades sociais não indispensáveis (ex. grandes eventos , restaurantes, cinema) 
e evitar permanecer em locais muito frequentados e confinados. 
 A Alterstatus está devidamente equipada com materiais de protecção 
individual (máscaras cirúrgicas, máscaras FP2, óculos, luvas, aventais, álcool e 
álcool gel) tanto para os clientes, como para os profissionais que pode ser 
utilizado em casos muito específicos. 
 A Alterstatus dispõe de materiais de limpeza adequados às necessidades  em 
causa. 

 

2. Plano de protecção  em casos específicos 
 

A. Se um colaborador ou funcionária  Alterstatus regressar de viagem e tenha 
passado por países de transmissão comunitária activa de COVID-19 e não 
tenha qualquer sintomatologia deverá: 

 Informar a direcção clínica da Alterstatus da sua situação 

 Estar atento ao aparecimento de febre, tosse e/ou dificuldade respiratória 

 Medir a temperatura corporal 2 xdia 

 Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolve esse 
tipo de sintomas 

 Contactar  se tiver duvidas Linha SNS24: 808 24 24 24  e seguir as orientações. 
 

B. Se um colaborador Alterstatus  apresentar sintomas respiratórios  infecciosos 
de rinorreia, espirros,  tosse, (constipação ou gripe comum) e não tenha 
indícios de contacto com pessoas identificadas como infectadas e países de 
risco Covid-19,   só deverá comparecer na clínica com máscara cirúrgica ou 
outra de protecção de contágio de terceiros.  Se os sintomas persistirem deverá 
contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24   
 

C. Se um colaborador Alterstatus  apresentar sintomas de tosse,  cefaleias, 
mialgias, diarreia, prostração, febre e dificuldades respiratórias  (mesmo que 
os sintomas sejam moderados e não tenha indícios de contacto com pessoas 
infectadas e países de risco Covid-19  ),  deverá: 
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 Ficar em casa e  contactar  a Linha SNS24: 808 24 24 24, bem 
como  informar a direcção clínica da Alterstatus. 

 Remarcar todas as consultas e/ou sugerir consultas online ou por telefone 
até melhorar e estar garantida a sua não contaminação por Covid-19.  

 
D . Todos os doentes  que se apresentem na clínica com sinas infecciosos: 
espirros,   tosse, mal estar,   febre e falta de ar (mesmo que os sintomas sejam 
leves) : 

 Receberão e colocarão imediatamente máscara cirúrgica. 

 Serão instruídos para a lavagem imediata das mãos.  

 Aguardarão fora da sala de espera, no hall de entrada (ou mesmo fora do 
consultório onde serão contactos por telemóvel quando chegar a sua vez)  

 O profissional de saúde que iria ser consultado  será alertado, avaliará a 
situação (história de possíveis contactos com outras pessoas positivas para 
Covid-19,  viajantes recentes de países de risco, gravidade dos sintomas e 
sinais infecciosos)  e poderá solicitar a remarcação dessa consulta,  ou 
sugerir consulta online/telefone caso a situação seja de risco moderado. 

 Em caso de risco  de  leve  até grave, recomenda-se sempre o contacto com 
a linha Saúde 24 (808 24 24 24.) Não orientar o doente para nenhum 
hospital. 

 Em todo o processo e na assistência regular,  há que garantir que os 
doentes seguem  os procedimentos de higiene recomendados: espirrar e 
tossir para o braço ou lenço de papel (que deve ser logo descartado para 
um saco de plástico e encerrado), lavar as mãos abundantemente com 
água e sabão durante 20 segundos  ou utilizar um gel alcoólico que 
contenha pelo menos 60% de álcool se não for possível lavar as mãos com 
água e sabão.   

E . No caso de um doente com sintomas graves e suspeita de infecção com Covid-
19, 

Caso suspeito: Pessoa com febre, tosse, sintomas de dificuldade respiratória, 
história de viagem recente (últimos 14 dias) a um país de transmissão 
comunitária activa, ou contacto próximo  com pessoa que chegou dum desses 
países ou contacto com doente  já  identificado como infectado pelo Covid-10 
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  Além dos procedimentos anteriores, deverá evitar-se ao máximo a 
possibilidade de contágio afastando o doente de outras pessoas,  e 
evitando  o contacto deste com objectos e equipamento. 

   Serão imediatamente disponibilizados máscara cirúrgica e luvas 
descartáveis para protecção individual (EPI) 

  A funcionária que disponibiliza o equipamento ao doente  coloca 
previamente o seu equipamento de protecção : luvas descartáveis, 
máscara FP2 e óculos. 

  Será imediatamente informada a Direcção da clínica. 

  O  doente já  devidamente equipado com EPI  será encaminhado para a 
sua própria viatura (caso se tenha assim deslocado para a Alterstatus), 
aconselhado a ligar imediatamente linha Saúde 24 (808 24 24 24.) e seguir 
as orientações emanadas, evitando qualquer contacto social. 

  Caso o doente tenha vindo de transportes públicos terá de esperar na sala 
de espera da clínica com as janelas abertas e boa ventilação. Os restantes 
doentes serão retirados  da sala comum e esperarão no hall de entrada.  
exterior da clínica. 

  O colaborador que contatou com essa pessoa deverá  chamar de imediato 
com anúncio de suspeita de  gravidade  a linha Saúde 24 (808 24 24 24.) e 
explicar pormenorizadamente os sintomas e o histórico recente de viagens 
ou contactos do caso suspeito. Aguardar-se-ão  orientações que se 
seguirão. 

  A sala designada para o afastamento social do caso suspeito deve ser 
limpa e desinfetada com lixivia depois da pessoa a ter abandonado.                    

   Não são recomendadas medidas de controlo especifico para as pessoas 
que estiveram em contacto com o caso suspeito enquanto são aguardados 
os resultados laboratoriais para COVID-19.                                                                              

  Não é necessário evacuar ou encerrar o estabelecimento na ausência de 
exames laboratoriais confirmatórios. 

 

F. As assistentes de clínica Luísa Mendes  e Maria Carballo deverão seguir todos os 
procedimentos já indicados, incentivar e verificar a complacência dos 
colaboradores e dos clientes com este plano de contingência. Deverão limpar e 
desinfectar frequentemente o espaço da clínica com especial atenção para as 
WC (3xdia),  superfícies de utilização comum como planos de trabalho, teclados 
de computador e maçanetas das portas, campainha de entrada,  despejar 
caixotes do lixo ao meio dia e no encerramento da clínica.  
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São responsáveis por ceder as máscaras cirúrgicas e as de protecção pessoal e 
luvas quando se justificar. 
Se acaso vierem a ter  de isolar um caso suspeito na sala de espera, e logo que 
este abandonar as instalações,  passarão de imediato á limpeza total do espaço,  
e dos materiais mantendo o seu equipamento de protecção Individual colocado 
e utilizando avental descartável.  A sala deverá ficar de janelas abertas até ao dia 
seguinte. 
 
 
 
Para mais informações consultar o site da DGS. 
 
Este plano poderá ser sujeito a reformulações conforme orientações das 
entidades competentes.  
 
A Clinica Alterstatus conta com a colaboração activa de todos no cumprimento 
desta medidas de contingência relativas ao COVID-19. 

 

Algés , 4 de Março de 2020 

 

Maria Antónia Frasquilho    

Direcção Clínica AlterStatus 

 

 

 


