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O que é o novo coronavírus

(SARS-CoV-2)

• Causa infeções respiratórias
• Identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China (Wuhan)
• Outros vírus da família responsáveis por surtos anteriores: 2002 e 2003 SARS e 2012 MERS

• Ultrapassaram a barreira de transmissão entre animais e pessoas
• Sintomas de infeção respiratória aguda ligeiros a moderados: febre (T>37,5ºC); tosse;
dificuldade respiratória
• Pode causar pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de
outros órgãos, e eventual morte.
• Longo período de incubação assintomático

https://covid19.min-saude.pt/perguntas-frequentes/

Como se propaga
Contacto com pessoas infetadas pelo vírus (VT Direta) ou
superfícies e objetos contaminados (VT Indireta)

Via de Transmissão Direta
Gotículas libertadas pelo nariz ou boca
quando tossimos ou espirramos, que
podem atingir diretamente a boca, nariz
e olhos de quem estiver próximo

Via de Transmissão Indireta
As gotículas podem depositar-se nos
objetos ou superfícies que rodeiam a
pessoa infetada. Por sua vez, outras
pessoas podem infetar-se ao tocar
nestes objetos ou superfícies e depois
tocar nos olhos, nariz ou boca com as
mãos

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html

Medidas Individuais
VT DIRETA
Gotículas libertadas pelo nariz ou
boca quando tossimos ou
espirramos, que podem atingir
diretamente a boca, nariz e olhos
de quem estiver próximo

VT INDIRETA
As gotículas podem depositar-se
nos objetos ou superfícies que
rodeiam a pessoa infetada. Por
sua vez, outras pessoas podem
infetar-se ao tocar nestes objetos
ou superfícies e depois tocar nos
olhos, nariz ou boca com as mãos

• evitar tocar nos olhos, boca e nariz;
• evitar, sempre que possível, saudações que envolvam
aperto de mão, abraço ou beijo;
• se espirrar ou tossir, cobrir sempre o nariz e a boca
com um lenço ou protegê-los com o antebraço;
• distanciamento social (2m); virar as costas

• lavar bem as mãos, com frequência (seguir
indicações);
• transportar embalagem (até 100ml) de alcool ou alcool
gel
• evitar, sempre que possível, de utilizar as mãos para
accionar mecanismos, tais como: elevadores, portas,
cancelas, etc. Em substituição das mãos, poderá
utilizar o cotovelo ou o antebraço;
• utilizar lenços descartáveis e deitá-los em recipientes
adequados após utilização;

Face a pessoas que
evidenciem os sintomas
relacionados com o Covid-19:

• evitar contacto
• aconselhar essas pessoas
a procurarem apoio médico
imediato (se não houver
outra indicação das
autoridades)
• Reportar de imediato
dentro da organização
através do procedimento
em vigor
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Medidas Empresariais
Medidas que já deviam ser normais, fruto de surtos anteriores (SARS, MERS, H1N1, etc.)
• Validar os planos de emergência atuais incluem situações de contágio

• Analisar as disposições contratuais com os prestadores de serviços
• Preparar as equipas e o help desk para estes casos
• Melhorar políticas e ferramentas em uso para tracking das pessoas dentro dos espaços
• Registar viagens de colaboradores e de participantes em reuniões e eventos corporativos

• Dispensadores de alcool gel e toalhetes
• Monitorização de stocks e fornecedores críticos (Filtros HEPA; Líquidos Antimicrobianos;…)
• Posters com instruções para higienização das mãos

• Instruções especiais às equipas de limpeza e às equipas de manutenção (HVAC)
• Conscencializar para políticas de “sujar – limpar”
• Ter sempre área(s) e rota(s) identificada(s) caso seja necessário isolamento
• Identificar pessoas responsáveis por estas situações e divulgar contactos

Medidas Empresariais
Medidas de Prontidão – Que aumentam a resiliência da Organização quando uma
ameaça está identificada ou eminente
• Identificar / Ativar a equipa multidisciplinar
• Ter identificados os serviços e locais críticos em termos de produtividade e segurança
• Ativar planos de ação com os prestadores de serviço
• Utilizar produtos biocidas homologados

• Ter identificadas as pessoas / equipas que podem trabalhar de casa
• Restringir / Proibir o uso de salas vocacionadas para grupos
• Aumentar o espaço entre secretárias / mesas (incluíndo cantinas)
• Limitar o número máximo de pessoas por piso / sala

• Identificar e disponibilizar os equipamentos de proteção individuais adequados
• Restringir a mobilidade de externos que prestem serviços em mais de um local

Medidas Empresariais
Medidas de Prontidão – Que aumentam a resiliência da Organização quando uma
ameaça está identificada ou eminente
• Aumentar o controlo de registo de entradas e saídas, com detalhe dentro do espaço/edifício
• Identificar a possibilidade de utilizar o sistema de audio e/ou video walls para veicular
informação
• Ativar os procedimentos para “casos suspeitos”

• Definir/Atualizar responsabilidades
• Divulgar contactos das equipas/apoio médico
• Adquirir e disponibilizar equipamentos e produtos
• Reforçar a Informação e Formar os trabalhadores em procedimentos específicos da situação

• Não usar termos como “alerta” mas sim expressões simples e claras
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-patients.html

Medidas Empresariais
Plano de Contingência – Procedimento para “Caso Suspeito”
• Informar responsável
• Encaminhar a pessoa para a zona indentificada pelo percurso recomendado
• Informar autoridades
• Dois níveis de avaliação (primeira avaliação: não-suspeito ou suspeito; segunda avaliação:
suspeito não-validado ou suspeito validado)

• Suspeito Validado: Seguir instruções das Autoridades em vigor no momento
• Suspeito fica Isolado, acesso interdito (excepcionalmente podem haver indicações em
contrário, em caso de risco de vida)
• Assegurar o acesso mais fácil e rápido possível aos meios que irão extrair o caso suspeito para
transporte para unidade de saúde referenciada onde os testes laboratoriais serão efetuados.
• Continuar a cadeia de comunicação e de escalamento da ocorrência
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html

Medidas Empresariais
Plano de Contingência – Procedimento para “Caso Confirmado”
• Os testes laboratoriais confirma (ou não) o caso suspeito

Em situação de “Caso Confirmado”:
• Limpeza e desinfeção da área de isolamento

• Reforçar limpeza e desinfeção da área de trabalho do caso confirmado Armazenar os residuos
do Caso Confirmado conforme as indicações em vigor
• Continuar a cadeia de comunicação e de escalamento da ocorrência
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Technical Report: Public health management of persons having had contact with
novel coronavirus cases in the European Union. Estocolmo: ECDC, 30 janeiro 2020.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public-health-management-contact-novel-coronavirus-cases-EU_0.pdf.
www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public-health-management-contact-novel-coronavirus-cases-EU_0.pdf
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mildsymptoms-and-management-of-contacts

Medidas Empresariais
Plano de Contingência – Procedimento em Encerramento de Instalações ou Redução de
Acessos
• Assegurar os serviços mínimos de recepção (pessoas e encomendas)
• Quais os serviços mínimos de segurança? Existe hipótese de ativar portarias remotas através de
video vigilância e video porteiro?
• Que pessoas podem continuar a ter acesso e com que horário

• Limitações severas no número de pessoas que podem estar em simultaneo no local
• Garantir acesso às equipas de manutenção aos ativos e locais críticos
• Coordenar com o prestador de serviços

Alinhamento Corporativo
• Políticas de trabalho remoto
• Restrições a viagens

• Alterações no modo de convivência
• Medição da temperatura no acesso
• Ativar planos de BCP
• Garantir suporte / backup ao BCP

• Assegurar reporte interno que seja implementado

Alinhamento Autoridades
• Tem de se atender ao Contexto Legislativo específico de cada país ou estado
• Tem conhecimento das responsabilidades do empregador

• Compreender o âmbito dos Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho (SST)
• Responsabilidade para com os trabalhadores sobre condições de segurança e de saúde
• Procedimentos de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos da
exposição a agentes biológicos

• Integração com Diretivas de Prevenção de Acidentes (nomeadamente acidentes graves em
ambiente industrial)
• Identificar os canais pelos quais as autoriades sanitárias locais comunicam

• Articular com o jurídico e operações os procedimentos em caso de declaração de estados de
alerta ou de emergência (ou similares)

Impacto Planos Continuidade
• Impacto na força de trabalho própria e dos subcontratados: doença, suspensão de transportes
públicos, encerramento de escolas, etc.
• Necessidade de afetar trabalhadores adicionais (contratados, trabalhadores com outras

tarefas, reformados)
• Apoiar as atividades críticas do core business da Organização
• Garantir acesso a recursos essenciais (matérias-primas, fornecedores, prestadores de serviços
e logística)
• Medidas para proteção a trabalhadores com maior risco de infeção (ex. atendimento ao
público; acesso a zonas contaminadas; cuidados de saúde;…).
• Acesso a reuniões remotas; relação remota com clientes; tele-trabalho

• Iniciativas que reduzam deslocações ou envio de documentos físicos (assinatura digital,;faturas
eletrónicas; etc.)
• Avaliar a resiliência das infraestruturas tecnológicas e eventual reforço

Gerir a Incerteza
• Incubação de 2 a 14 dias?
• Pessoas assintomáticas não transmitem a doença?
• Animais domésticos são portadores da doença?

• Existe transmissão pelos alimentos?
• O clima ou a temperatura afetam a propagação do COVID-19?
• Sequelas e contágio por pacientes “curados”?
• …..

Condiciona o
Plano Atual?

Como pode
impactar no
futuro?

Os planos são
DINÂMICOS

Lições
• O FM é uma disciplina que se aprende na Escola / Universidade
• Os FS são críticos: definir, contratualizar, medir, melhorar (PDCA)
• Contemplar planos de contingência com os prestadores / considerá-lo um parceiro +

especialista
• Desafiar estereotipos e preconceitos
• Concentrar a pesquisa de informação em canais oficiais
• Garantir um canal de comunicação e seguir orientações corporativas e das autoridades locais
• Assegurar um sistema de gestão documental que permita trabalhar com versões e alterações
de documentos
• Comunicar e partilhar com colegas, através das associações locais (ABRAFAC, APFM,… ) e

regionais (EuroFM, IFMA, …)

Principais Recursos
•
•
•
•

OMS (Organização Mundial de Saúde)
DGS (Direção-Geral da Saúde Portuguesa)
ECDC (Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças)
CDC (Centros de Controlo de Doenças dos EUA)

