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I.INTRODUÇÃO 

A pertinência do presente Plano de Contingência decorre da necessidade de se definir um 

conjunto de estratégias regionais de resposta à epidemia de infeção pelo novo Coronavírus 

SARS-CoV-2 (COVID – 19) e está alinhado com o “Plano Nacional de Preparação e Resposta à 

doença por novo coronavírus (COVID-19)”. 

A 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi alertada para um 

cluster de doentes com pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei da China. Uma 

semana mais tarde, a 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram a 

identificação dum novo coronavírus como causa desta pneumonia (2019-nCoV). 

A 12 de fevereiro de 2020, o novo coronavírus foi designado como SARS-Cov-2 e a doença 

causada pelo mesmo foi designada como COVID-19. 

O surto evoluiu rapidamente, para outras zonas da China e para fora, afetando países em 

todos os continentes. 

A partir desta altura, a OMS e seus parceiros em colaboração com as autoridades chinesas, 

desenvolveram esforços para compreender esta infeção, conhecer o vírus, como se transmite, 

as populações em maior risco, a evolução clínica da doença, e as formas mais eficazes para 

detetar, interromper e conter a transmissão humana. 

Ainda há oportunidade de conter a propagação desta infeção se for levada a cabo uma 

intervenção focada e robusta com vista à deteção precoce de casos, isolamento e tratamento 

adequado dos doentes e rastreio exaustivo de contactos para quebrar as cadeias de 

transmissão. 

É necessário garantir o processo educativo da população, reforçar a vigilância epidemiológica, 

detetar, isolar e tratar todos os casos, e ter uma abordagem intersectorial e interinstitucional, 

pois esta não é uma missão apenas da saúde. 

 

II.NÍVEIS DE EPIDEMIA 

Em concordância com o plano nacional foram desenhados níveis de alerta e reposta, 

integrando evidência técnica e científica, nacional e internacional. A fase de resposta inclui 

três níveis e seis subníveis, de acordo com a avaliação de risco para COVID-19 e o seu impacto 

na Região do Algarve (Figura 1). 
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Figura1. Níveis das fases de preparação, resposta e recuperação (Fonte: Plano Nacional de Preparação e Resposta à doença por novo 

Coronavírus (COVID-19)) 

 

O nível de alerta e resposta 1 corresponde a uma situação em que o risco de COVID- 19 em 

Portugal é baixo, sendo por isso uma Fase de Contenção, com concentração de meios de 

resposta em contingência. 

 

 

O nível de alerta e resposta 2 corresponde a uma situação em que o risco de COVID- 19 em 

território nacional é moderado, iniciando uma Fase de Contenção Alargada, com reforço da 

resposta/contingência. O necessário é a deteção precoce de casos de COVID-19 e o reforço de 

medidas de contenção para evitar cadeias secundárias em Portugal. 

 

O nível 3 corresponde à presença de casos de COVID-19 em território nacional, e divide-se em 

dois subníveis, nível 3.1 – cadeias de transmissão em ambientes fechados, e nível 3.2 – cadeias 

de transmissão em ambientes abertos. É a Fase de Mitigação. 

Fase de 

preparação 

  Não existe epidemia ou epidemia concentrada fora de 

Portugal 

 

 

 

 

Fases de 

resposta 

 
1 - Contenção 

1.1 Epicentro identificado fora de Portugal, com 

transmissão internacional 

1.2. Casos importados na Europa 

 

2 - Contenção 

alargada 

2.1. Cadeias secundárias de transmissão na Europa 

2.2. Casos importados em Portugal, sem cadeias 

secundárias 

 

3 - Mitigação 

3.1. Transmissão local em ambiente fechado 

3.2. Transmissão comunitária 

Fase de 

recuperação 

  Atividade da doença decresce em Portugal e no 

Mundo 

Caracterização Fase de Resposta 1: 

Existência de transmissão sustentada de coronavírus capaz de causar graves problemas de 

saúde em humanos, em locais fora de Portugal, com propagação internacional. 

Caracterização Fase de Resposta 2: 

Presença de cadeias de transmissão na Europa 

Presença de casos importados em Portugal, sem cadeias secundárias  

Risco moderado de propagação local da doença em Portugal. 
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O risco será avaliado e revisto periodicamente, tendo em vista o desenvolvimento do 

conhecimento científico e a evolução da situação, para garantir que o nível de resposta seja 

ativado e as medidas correspondentes sejam adotadas. 

Destacamos que, até o momento, os factos e conhecimentos sobre o novo coronavírus 

(COVID-19) disponíveis são limitados. Há muitas incertezas quanto ao modo exato de 

transmissão e quanto a possíveis reservatórios. As taxas de letalidade, mortalidade e 

transmissibilidade não são definitivas e podem estar subestimadas ou sobrestimadas. As 

evidências epidemiológicas e clínicas continuam em estudo e a história natural desta doença 

ainda está em investigação. As informações cruciais para apoiar a avaliação destes aspetos 

irão sendo gradualmente disponibilizadas pela Direção-Geral da Saúde. 

III.OBJETIVO GERAL 

Preparar a resposta, evitar a transmissão de SARS-Cov-2 (COVID-19) a partir de áreas com 

transmissão comunitária ativa e minimizar o impacto da epidemia na região Algarve. 

IV.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 Limitar a transmissão pessoa a pessoa: entre os casos secundários dos contactos próximos 

e nos profissionais de saúde; em eventos de massas e através do contágio por cidadãos 

regressados de áreas com transmissão comunitária ativa. 

 Identificar, isolar e tratar precocemente os casos de doença. 

 Informar e educar a população, conter falsos mitos e informações deturpadas, e manter 

uma permanente comunicação do risco. 

 Minimizar doença grave e mortes por COVID-19. 

 Apoiar a continuidade dos cuidados de saúde e outros serviços essenciais. 

 Colaborar na minimização do impacto social e económico através da articulação 

intersectorial e interinstitucional. 

 

 

 

 

Caracterização da Fase Resposta 3: 

As cadeias de transmissão do COVID-19 já se encontram estabelecidas em Portugal, tratando-

se de uma situação de epidemia/pandemia ativa. Neste contexto, as medidas de contenção 

da doença são insuficientes e a resposta é focada na mitigação dos efeitos do COVID-19 e na 

diminuição da sua propagação, de forma minimizar a morbimortalidade e/ou até ao 

surgimento de uma vacina ou novo tratamento eficaz. 
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V.ÁREAS PRINCIPAIS DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA EM SAÚDE PÚBLICA 
 

1. Coordenação, planeamento e monitorização regionais 

 

AÇÕES A DESENVOLVER 

 Criar a equipa coordenadora de monitorização e resposta (Task Force Regional COVID-

19), constituída por: 

 Delegada de Saúde Regional; 

 Vogal do Conselho Diretivo; 

 Coordenadora do Grupo Regional do Programa Nacional de Prevenção e Controlo 

de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (GCR-PPCIRA); 

 Coordenadora Regional do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

(SINAVE); 

 Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE: 

o Presidente do Conselho de Administração; 

o Diretor Clínico; 

o Enfermeira Diretora; 

o Diretor do Serviço de Infeciologia; 

o Médica Infeciologista, coordenadora do GCL-PPCIRA; 

o Enfermeira do GCL-PPCIRA. 

 Divulgar e implementar as Orientações da DGS. 

 Participação da Task Force Regional nas reuniões do dispositivo para situações de risco para 

a Saúde Pública, em que sob coordenação da DGS estão implicadas as instituições integrantes do 

Ministério da Saúde, incluindo INSA, INEM, INFARMED, ACSS, IPST, SPMS e ARS e Rede de 

Autoridades de Saúde.  

 Promover a articulação com outros serviços/equipas da ARS Algarve (Conselho Diretivo, 

Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos – 

PPCIRA, Rede de Cuidados Continuados, Equipa de Saúde Ocupacional, Unidade de 

Compras e Logística, Assessoria de Comunicação, Divisão de Comportamentos Aditivos e 

Dependências – DICAD e ACeS). 

 Promover a articulação com estabelecimentos de saúde públicos e privados, Instituto 

Nacional de Emergência Médica (INEM), bem como com outros sectores da sociedade 

(Educação, Administração Interna, Justiça, Autarquias, Segurança Social, Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Algarve – CCDR, Empresas, 

Associação de Hoteleiros e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Região de Turismo 

do Algarve, Instituto Português do Desporto e Juventude – IPDJ, Estabelecimentos 

Prisionais). 

 Solicitar e apoiar a elaboração de Planos de Contingência específicos dos 

estabelecimentos de saúde e empresas. 

 Fazer o levantamento de stocks dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

preconizados e acionar processos de aquisição. 
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 Monitorizar a implementação dos Planos de contingência. 

2. Comunicação do risco e envolvimento da comunidade 

 

É importante, de forma regular, comunicar à população o que se conhece acerca da COVID-

19, as medidas implementadas e a desenvolver.  

As atividades de preparação e resposta deverão envolver a comunidade de forma a detetar e 

dar resposta a preocupações, rumores e falsas informações. 

 

AÇÕES A DESENVOLVER 

 Incentivar a utilização da linha SNS 24 (808 24 24 24). (DSPP, USP, ACeS, AIC da ARS 

Algarve) 

 Divulgar materiais informativos (folhetos, cartazes e vídeos). (DSPP, USP, ACeS, AIC da 

ARS Algarve) 

 Transmitir informação à população de modo a que cada pessoa adote comportamentos 

de proteção, individual e dos outros (higiene das mãos, etiqueta respiratória, desinfeção 

de superfícies). (DSPP, USP, ACeS, AIC da ARS Algarve) 

 Transmitir a informação de modo a que as pessoas conheçam os sintomas da doença para 

atuarem de forma adequada à sua situação e fase da epidemia. (DSPP, USP, ACeS, AIC da 

ARS Algarve) 

 Alertar a população para o facto das pessoas com mais de 60 anos de idade ou com 

patologias subjacentes como doenças cardiovasculares, respiratórias ou diabetes, 

estarem em maior risco de desenvolver doença grave e complicações. (DSPP, USP, ACeS, 

AIC da ARS Algarve).  

 

3. Vigilância epidemiológica, resposta rápida e investigação de casos 

 

No contexto de uma potencial ameaça ou perante uma emergência de saúde pública, a 

vigilância epidemiológica é fundamental para detetar precocemente os casos, monitorizar a 

evolução da epidemia para orientar as estratégias e as medidas de saúde pública, assim como 

para avaliar o impacto das intervenções. Podemos considerar três grandes componentes na 

vigilância de COVID-19: verificação e deteção; avaliação do risco e gravidade e a 

monitorização. 

 

AÇÕES A DESENVOLVER  

 Divulgar aos estabelecimentos de saúde (públicos e privados) as orientações da DGS sobre 

a definição de caso e de contacto próximo, assim como sobre a abordagem de caso 

suspeito. (Delegada de Saúde Regional). 

 Divulgar formulários de notificação de casos e inquéritos epidemiológicos (Delegada de Saúde 

Regional). 
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 Preparação das equipas de resposta rápida para investigação de casos e clusters, 

identificação de contactos e identificação de cadeias de transmissão. (Autoridades de 

Saúde Locais). 

 Recolha e partilha de informação clínica, epidemiológica e laboratorial pelas unidades de 

saúde e autarquias. (Hospitais, ACeS/Unidade de Saúde Pública e Departamento de Saúde 

Pública e Planeamento). 

 Monitorização da transmissibilidade, gravidade clínica e impacto da epidemia através dos 

indicadores definidos (Departamento de Saúde Pública e Planeamento). 

 Nas fases 3 e de recuperação – Vigilância de síndrome gripal e de infeções respiratórias 

agudas graves. 

 Epidemic intelligence (EI), que engloba atividades de deteção precoce, validação, 

avaliação e investigação de acontecimentos que possam representar uma ameaça para a 

saúde pública, assente em duas vertentes a vigilância baseada em eventos (ocorrências, 

rumores, notícias e outros sinais provenientes de fontes formais e informais) e a vigilância 

baseada em indicadores (acontecimentos detetados pelos sistemas de informação 

existentes) (Task Force Regional). 

 Análise da informação epidemiológica (Departamento de Saúde Pública e Planeamento). 
 

4. Laboratório Regional de Saúde Pública 

 

Como parte da preparação da resposta para COVID-19, o diagnóstico laboratorial é essencial 

para detetar SARS-CoV-2, bem como documentar o eventual reaparecimento do vírus e 

responder e gerir surtos. 

AÇÕES A DESENVOLVER  

 Articular com o laboratório de referência nacional (INSA). 

 Preparação do Laboratório Regional de Saúde Pública (LRSP) para a realização de testes 

de diagnóstico COVID-19. (Conselho Diretivo da ARS Algarve, I.P.) 

 Registo de casos de COVID-19 no SINAVElab. 

 Fazer o levantamento de necessidades de equipamento laboratorial e respetivos 

consumíveis, EPI e acionar processos de aquisição. 

 Identificar perigos, realizar uma avaliação de risco em termos de biossegurança e 

implementar as medidas necessárias.  

 Efetuar formação específica aos profissionais do LRSP. (INSA) 

 Operacionalizar a articulação do Laboratório Regional de Saúde Pública com o Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve. (Task Force Regional).  

5. Medidas de saúde pública 

 

Em situação de epidemia por doença infeciosa, os objetivos principais das medidas de saúde 

pública (ou não farmacológicas) são reduzir o risco de transmissão individual e de propagação 
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do agente na população, podendo atrasar o pico da epidemia e reduzir o número total de casos, 

o número de casos graves e o número de óbitos. 

 

AÇÕES A DESENVOLVER   

 Assegurar a prevenção e controlo de infeção (higiene das mãos, etiqueta respiratória, 

distanciamento social) em locais públicos e espaços comunitários onde o risco de 

transmissão seja considerado elevado (ex.: escolas, mercados, grandes superfícies, 

serviços públicos, transportes públicos) e monitorizar o cumprimento das orientações 

emanadas pela DGS. (Conselho Diretivo ARS Algarve, I.P., DSPP e Unidades de Saúde 

Pública dos ACeS). 

 Isolamento dos doentes (casos suspeitos e confirmados de infeção pelo SARS-Cov-2) 

(Todas fases de resposta e recuperação). Determinar o isolamento desde a suspeita até à 

infirmação do caso ou até recuperação clínica nos casos confirmados. Este isolamento pode 

ocorrer em unidade hospitalar, domicílio ou outro, dependendo da fase da epidemia e da 

gravidade do quadro clínico (Autoridades de Saúde Regional e Local, Hospitais, ACeS). 

 Quarentena/isolamento de contactos (fases 1, 2, 3.1) refere-se à separação ou restrição 

de movimentos e de interação social de pessoas que possam estar infetadas com SARS- 

CoV-2, porque estiveram em contacto próximo (não protegido) com caso confirmadas de 

COVID-19, mas que se mantêm assintomáticas (Autoridades de Saúde Regional e Locais, 

CHUA).  

 Intervenção em contextos especiais (Estruturas residenciais, Estabelecimentos 

prisionais), eventos de massa, locais ou transportes de utilização coletiva (fase 3) que 

incluem o reforço das medidas de proteção individual; a distribuição e comunicação de 

mensagens de saúde pública nestes contextos; evitar participar em eventos ou frequentar 

locais de utilização coletiva caso sejam apresentados sinais ou sintomas sugestivos de 

COVID-19 e evitar contacto próximo com pessoas visivelmente doentes (Autoridades de 

Saúde Regional e Locais).  

 Reforçar informação sobre higiene das mãos, etiqueta respiratória, uso de equipamento 

de proteção individual e medidas de limpeza e higienização de superfícies ((Autoridades 

de Saúde Regional e Locais, estruturas do PPCIRA). 

 

6. Gestão de casos 

 

Os estabelecimentos de saúde (públicos e privados) devem-se preparar para o aumento do 

número de casos suspeitos da COVID-19. Os profissionais devem conhecer a definição de caso 

suspeito e ser capazes de efetuar o atendimento adequado destes doentes. Deve ser dada 

prioridade aos doentes com ou em risco de doença grave. Quando adequado, devem ser 

dadas orientações para que os casos ligeiros possam ser geridos em isolamento domiciliário. 
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AÇÕES A DESENVOLVER  

 Identificar populações vulneráveis e estabelecimentos de saúde públicos e privados, 

assim como locais alternativos para prestação de cuidados. (Task Force Regional). 

 Identificar a capacidade de resposta em cuidados intensivos (Task Force Regional). 

 Assegurar a implementação de orientações para o auto-cuidado de doentes com formas 

ligeiras de COVID-19, incluindo como proceder quando é recomendado o recurso aos 

serviços de saúde (Autoridades de Saúde Locais, Hospitais). 

 Divulgar regularmente informação atualizada e proporcionar formação às equipas de 

saúde sobre o acompanhamento de infeções respiratórias e protocolos específicos para 

COVID-19, baseados nas diretivas nacionais (Task Force Regional). 

 Identificação de circuitos diferenciados e locais de isolamento (fase de preparação e 

resposta 1) nos cuidados de saúde primários e hospitais de acordo com as orientações 

técnicas da DGS (Diretores Executivos dos ACeS, Conselho Administração do CHUA, em 

articulação com os GCL PPCIRA e USP).  

 Tratamento e monitorização de doentes (todas as fases) - Numa fase de contenção o 

internamento é realizado para diagnóstico e acompanhamento do caso e não pela sua 

gravidade clínica. À medida que o número de casos suspeitos aumenta, e a capacidade de 

resposta fica comprometida, o internamento hospitalar fica reservado para os casos 

graves. (CHUA). 

 Definição de protocolo de tratamento dos doentes com COVID-19 (CHUA). 

 Definição de orientações para gestão de doentes em ambulatório (doentes sem critérios 

de internamento, com sintomas ligeiros a moderados) (CHUA). 

 Definição de critérios de internamento e alta para as fases de contenção alargada e 

mitigação, para a população adulta e pediátrica (CHUA). 

 Definição de critérios de internamento domiciliário em fase de mitigação para população 

adulta (ACeS, CHUA). 

 Definição de critérios de admissão aos diferentes níveis de cuidados em fase de contenção 

e mitigação, adultos e pediátricos (ACeS, CHUA). 

 Definição de circuitos internos e áreas de internamento, em isolamento e em coorte, de 

acordo com o tipo de hospital e a fase de resposta nacional(CHUA). 

 Identificar hospitais de referência (DGS e Task Force Regional). 

 Cuidados de Saúde Primários/tratamento e monitorização de doentes - articulação, entre 

a unidade à qual o doente esteja primariamente ligado (USF ou UCSP), a UCC da 

circunscrição geográfica respetiva, e o envolvimento dedicado de profissionais 

organizados na URAP (psicólogo clínico, assistente social, por exemplo), se tal vier a ser 

necessário (ACeS). 

 Capacidade do Setor Privado e Social (Fase de resposta 3) - Em fase de mitigação, e 

mediante o atingir dos limites da capacidade de resposta, os setores privado e social serão 

parceiros fundamentais para o diagnóstico e gestão de casos (Conselho Diretivo da ARS 

Algarve, I.P.). 
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 Continuidade de cuidados para doentes COVID-19 e não-COVID-19 (Fases de resposta 1, 

2 e 3, e de recuperação) – Garantir a continuidade da capacidade de tratamento em 

internamento de infeções que necessitem precauções adicionais de via aérea (CHUA). 

 Em fase de mitigação, e para haver um apoio dedicado aos doentes COVID-19 em 

ambulatório, sem descurar os serviços essenciais, ponderar a abertura de serviços de 

ambulatório regionais de atendimento a doentes COVID-19 (gestão hospitalar e de 

governação clínica dos CSP). 

 

7. Prevenção e Controlo da infeção Associada a Cuidados de Saúde 

 

De forma a preparar a prestação de cuidados aos doentes com a COVID-19 e prevenir a 

transmissão da doença aos profissionais, a outros doentes/visitas, e na comunidade, deverão 

ser revistas e melhoradas as práticas de prevenção e controlo de infeção nos 

estabelecimentos de saúde e na comunidade.  

AÇÕES A DESENVOLVER  

 Garantir a implementação das medidas de prevenção e controlo de infeção nos hospitais 

(públicos e privados) e nas Unidades Funcionais de Saúde dos ACeS, no que respeita: 

triagem; abordagem de caso suspeito; áreas de isolamento; formação dos profissionais 

(conhecimento dos fluxogramas e princípios de controlo de infeção); existência de EPI e 

de Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA). (ACeS, CHUA, GCL-PPCIRA). 

 Contemplar medidas ambientais de Prevenção e Controlo da Infeção, tais como: inclusão 

de sinalização; sistemas e locais próprios de triagem e gestão de doentes; quartos de 

isolamento; internamentos de coorte; aplicação de princípios básicos de limpeza e 

desinfeção são aplicados a todas as áreas de prestação de cuidados, com implementação 

de circuitos de sujos/limpos, aumento da frequência de atividades de limpeza, entre 

outros; revisão de circuitos de gestão de resíduos; vacinação de profissionais, quando 

disponível. (Direção Executiva de ACeS , Conselho de Administração do CHUA e GCL-

PPCIRA). 

 

8. Pontos de entrada 

O foco dos esforços e recursos nos pontos de entrada deverá ser orientado para as atividades 

de apoio à vigilância e da comunicação do risco 

 

AÇÕES A DESENVOLVER  

 Solicitar os Planos de Contingência dos portos e aeroporto. (Delegada de Saúde 

Regional e Delegados de Saúde Locais). 

 Monitorizar e avaliar a efetividade das respostas preconizadas nesses planos que 

devem prever a existência de áreas de isolamento e de gestão de caso suspeito, e se 

necessário propor alterações (Delegados de Saúde Locais). 
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 Promover a divulgação de informação atualizada sobre a COVID-19 aos viajantes. 

(Delegados de Saúde Locais). 

 No âmbito das consultas do viajante nos Centros de Vacinação Internacional 

proporcionar informação atualizadas sobre COVID-19 e medidas de prevenção, bem 

como a sugerir reconsiderar viagens não essenciais, mediante avaliação de risco. 

Sensibilizar as agências de viagens e dos operadores de transporte (companhias 

aéreas, marítimas, agentes de navegação, entre outros) para divulgação da informação 

aos viajantes sobre medidas de prevenção e contenção de risco a bordo recomendadas 

pela OMS. (Delegado de Saúde Regional, Coordenadores das USP). 

 Viajantes em trânsito e de chegada de área afetada (Fases de preparação, de resposta 1 

e 2) - Se o viajante regressou de uma área afetada e não tem sintomas de COVID-19, 

segue medidas de higiene e etiqueta respiratória, assim como realiza autovigilância de 

sintomas. Se sintomático, o cidadão realiza contacto não presencial através do SNS 24. 

Se o viajante adoece a bordo de uma aeronave ou de o navio, seguem-se os 

procedimentos definidos em orientação pela DGS e no plano de contingência do PoE. 

 Formulário de Saúde Pública de Localização de Passageiro (Passenger Locator Card) 

(Fases de resposta 1 e 2.1) – Disponibilizar formulário a ser aplicado na aeronave pela 

tripulação e entregue à Autoridade de Saúde à chegada, quando existir doente a bordo 

com suspeita de COVID- 19 (Autoridade de Saúde do Aeroporto).  

 Declaração Geral da Aeronave nos aeroportos designados (Todas as fases) – Assegurar 

a comunicação e entrega sistemática da declaração, em caso suspeito de doença por 

COVID-19 a bordo e sempre que existam sinais e sintomas de doença infeciosa a bordo 

(Autoridade de Saúde do Aeroporto). 

 Declaração Marítima de Saúde (portos) (Todas as fases) – Assegurar a entrega da 

Declaração Marítima de Saúde pelos navios internacionais que são provenientes ou 

passaram pelas áreas afetadas por COVID-19 (Autoridade de Saúde do Porto). 

 

9. Comunicação e mobilização social 

A comunicação e mobilização social são intervenções essenciais na preparação, resposta e 

recuperação em contexto de emergência em saúde pública, garantindo confiança de todas 

as partes na informação que é comunicada. O plano de comunicação pretende garantir um 

fluxo de informação efetivo no contexto do surto de COVID-19, de acordo com o nível do 

risco e com o público alvo, encontrando-se estruturado em três eixos estratégicos – 

comunicação interna, comunicação externa e mobilização social. 

 

AÇÕES A DESENVOLVER  

 Comunicação interna - Definição de fluxo de informação, interno e interinstitucional, 

bem como as funções de cada membro da equipa de comunicação (Conselho Diretivo 

da ARS Algarve e Delegada Regional de Saúde, Task Force Regional). 

 A comunicação externa - Partilha de informação sobre as diferentes fases de resposta 

na abordagem à epidemia, promoção da literacia em saúde e monitorização da perceção do 
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risco pela população. (Delegada de Saúde Regional e Delegados de Saúde Locais, Gabinete de 

Assessoria e Imprensa da ARS Algarve). 

 Mobilização Social – Identificar parceiros e agentes comunitários e envolver a 

população na minimização de alarmismos, de disrupções na confiança e reputação das 

entidades da saúde, na economia que poderão ter impacto na mitigação da epidemia (DSPP e 

USP). 

10. Formação 

 

De forma a proporcionar competências para uma atuação coerente e coordenada deve ser 

implementado um plano de formação e treino destinado à saúde e aos diferentes setores da 

sociedade. Este plano desenvolve-se numa lógica de formação em cascata. 

AÇÕES A DESENVOLVER  

 Reforço da formação e treino dos profissionais com maior probabilidade de exposição e de 

acordo com a função desempenhada, nomeadamente seguranças, assistentes técnicos, 

assistentes operacionais, serviços de limpeza. (GCR e GCL- PPCIRA). 

 Formação de profissionais de saúde para a colheita, acondicionamento, transporte e 

manipulação de amostras biológicas para o diagnóstico do SARS- CoV-2 (Laboratório Regional 

de Saúde Pública e CHUA).  

 

11. Recursos 

Os recursos a disponibilizar devem ser os adequados para garantir a resposta adequada a cada 

caso, situação e contexto. 

Recursos humanos: 

• Estimar o número de profissionais de saúde, por categoria profissional, 

necessários para cada nível de alerta e resposta (ACeS, CHUA e DSPP). 

• Recrutar de profissionais de saúde, se necessário (CHUA e ARS Algarve, I.P.). 

• Recorrer a voluntários para o desenvolvimento de atividades que tenham sido 

identificadas como passíveis de ser realizadas por eles.  

• Considerar o desenho de um programa de apoio psicossocial para profissionais 

de saúde que poderão ser expostos a SARS-CoV-2. 

 

Reservas: 

 Assegurar e existência de stock adequado para responder às necessidades agudas de 

medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos de saúde e Equipamentos de 

Proteção Individual (ARS Algarve e CHUA).  
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12. Avaliação 

 

AÇÕES A DESENVOLVER  

 Documentar todos os processos e atividades efetuadas, assim como as decisões 

tomadas durante a resposta à pandemia e os resultados alcançados. (Task Force 

Regional). 

 Elaboração de relatório com o resultado da avaliação realizada por um grupo 

constituído para o efeito (Tak Force Regional e “Universidade”). 
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