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1. FINALIDADE  

O presente plano pretende preparar a resposta e minimizar o impacto de um novo surto por 

SARS-CoV-2 na próxima época sazonal, em que resulta expetável um aumento da sua incidência, 

associado a outras infeções, como a do vírus da gripe. 

Os objetivos específicos que se pretendem são: 

• Segurança: minimizar as infeções nosocomiais por SARS-CoV-2 em doentes e 

profissionais de saúde. 

• Redução da morbimortalidade. 

• Garantir a prestação de cuidados a doentes não COVID-19, privilegiando a retoma de 

atividade médica e cirúrgica. 

 

2. ENQUADRAMENTO  

O atual plano pretende dar continuidade ao plano de contingência elaborado na fase inicial da 

pandemia de COVID-19, em articulação com o Plano de Saúde para o outono-inverno de 2020-

2021, elaborado pela Direção-Geral da Saúde.  

O HFF já elaborou um primeiro plano de contingência para a entrada de doentes suspeitos num 

nível I de intervenção ou de contenção (PR.1707/T.GCL-PPCIRA), que foi divulgado para 

conhecimento de todos os colaboradores. A 13 de março de 2020, foi elaborado um segundo 

plano, com diferentes níveis de reposta (I, II e III) de acordo com a evolução da pandemia nas 

diferentes áreas: internamento, consulta externa, bloco operatório e MCDT. 

A organização para esta nova etapa será planeada em 3 fases, de acordo com a atividade 

epidémica local e o foco de atividade no HFF. Pretende-se prolongar a fase de atividade 

epidémica controlada, de forma a reduzir o risco e o compromisso da atividade hospitalar 

programada.  

Na conjuntura da pandemia de COVID-19, é fundamental consolidar a organização matricial da 

instituição, já iniciada e baseada em departamentos com uma gestão comum de camas e com a 
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suficiente flexibilidade para adequar a resposta de internamento às necessidades existentes em 

cada momento.  

O trabalho de equipa, com a partilha contínua de conhecimentos e procedimentos inovadores 

ou a criação de grupos ou unidades funcionais, permitirá não apenas uma melhor assistência 

aos utentes, como também o combate à fadiga e ao burnout dos profissionais. Neste sentido, a 

reestruturação dos horários para garantir dias de descanso sem condicionar uma cobertura 

assistencial homogénea ao longo da semana, será também um aspeto a considerar. 

Relativamente ao ensino pré e pós-graduado e a investigação clínica, foram desenvolvidos 

protocolos de colaboração para adequar estas atividades à disponibilidade dos Serviços, sem 

comprometer a segurança dos formandos, utentes e profissionais. 

Serão contemplados no presente plano os Departamentos de Medicina e Especialidades 

Médicas, Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas e Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica. 

 

3. GABINETE DE CRISE  

COMPOSIÇÃO  

Dr. Marco Ferreira – Presidente do Conselho de Administração 

Dra. Ana Valverde – Diretora Clínica 

Enfº Rui Santos – Enfermeiro Diretor  

Dra. Joana Chêdas – Vogal executiva do Conselho de Administração 

Dra. Alexandra Ferreira – Vogal executiva do Conselho de Administração 

Dr. Vilagelim Ribeiro – Gestor do Departamento de Medicina e Especialidades Médicas.  

Dra. Helena Loureiro – Adjunta da Direção Clínica 

Dr. Fernando Aldomiro – Adjunto da Direção Clínica 

Dr. Vítor Nunes- Adjunto da Direção Clínica 

Dra. Gabriela Gasparinho – Adjunta da Direção Clínica 

Dr. Carlos Marques - Diretor do Departamento Cirúrgico e de Especialidades Cirúrgicas. 

Dra. Patrícia Pacheco – Coordenadora do GCL-PPCIRA  

Dra. Sofia Lourenço – Diretora do Serviço de Urgência Geral. 
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Enfº João Vieira – Diretor do Serviço de Qualidade e Segurança 

Enfº Nuno Falcato – Enfermeiro-Chefe do Serviço de Urgência Geral 

Enfª Lurdes Toscano – Adjunta da Direção de Enfermagem 

Dr. Filipe Chibante – Diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos 

 

4. AVALIAÇÃO DO IMPACTO  

a) Identificação do risco de infeção. 

b) Minimização das infeções nosocomiais. 

c) Manutenção da atividade clínica no que respeita a doentes não COVID-19. 

d) Transferência inter-hospitalar de doentes COVID-19: agilização da articulação. 

e) Resposta social aos doentes COVID-19: estruturas de isolamento, utentes com 

dependência.  

 

5. NÍVEIS DE INTERVENÇÃO  

Quadro 1 – Níveis de intervenção. 

 

Nota: Os níveis de intervenção hospitalar estão dependentes da atividade epidémica local 

(baixa/média/elevada). Os indicadores destes níveis dependem dos indicadores nacionais: nº 

casos/100.000 habitantes, mas também de indicadores locais hospitalares (nº de novos casos 

diagnosticados no HFF/semana: <15: nível 1; 15-30/semana: nível 2; >31/ semana: nível 3). 
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Em todos os níveis de intervenção deverá existir uma adequada articulação entre as diferentes 

instituições da ARSLVT para a otimização da resposta aos doentes COVID e não COVID. 

 

NÍVEL I  

Nesta fase a prioridade será manter uma estabilidade entre a atividade assistencial 

programada cirúrgica e médica, e a atividade assistencial de internamento a doentes COVID.  

A minimização do risco de transmissão entre doentes e profissionais constitui um objetivo 

transversal a todas as fases. Internamento de utentes COVID-19 no HFF, até 32 camas de 

enfermaria e 6 camas de cuidados intensivos. 

 

Departamento de Medicina e Especialidades Médicas 

Na ala B do piso 6 da torre Amadora existirão 32 vagas destinadas a internar doentes COVID.  

A ala B destina-se a doentes com infeção confirmada por SARS-CoV-2 (doentes COVID-

19) 

A ala A destina-se a enfermaria de contenção, onde serão internados doentes com elevada 

suspeição clínica e/ou epidemiológica mas com teste inicial negativo bem como doentes com 

exposições de alto risco (contactos de alto risco) com possibilidade de desenvolverem doença 

durante o período de internamento. 

O piso 5 da torre Amadora, recebe doentes com patologia respiratória, com primeiro COVID 

negativo e baixa probabilidade de infeção COVID.  

O piso 3 da torre Amadora, correspondente à Medicina Interna 4, receberá doentes com 

patologia respiratória, com primeiro COVID negativo e baixa probabilidade de infeção COVID, 

como segunda enfermaria de contenção (Quadro 1). 

A fim de criar um duplo circuito dentro do HFF, todos os doentes internados por patologia 

respiratória e com primeiro teste COVID negativo ou doentes procedentes de outras 

instituições, são transferidos a partir do Serviço de Urgência Geral (SUG) para as enfermarias de 

contenção. Os restantes doentes, considerados não COVID (sem patologia respiratória e com 

COVID negativo), são transferidos para a área médica da Torre Sintra. 

No piso 5 da Torre Sintra, será criada uma Unidade de Cuidados Intermédios nível I que fica ao 

cuidado da Medicina 1. 
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É fundamental durante o nível I do plano de contingência: antecipar altas, promover a 

transferência para camas sociais, clínicas, de RNCCI e as transferências inter-hospitalares duma 

forma agilizada.  

No caso de os doentes não terem condições domiciliárias para o isolamento, devem ser 

transferidos para uma estrutura residencial (da responsabilidade das Câmaras Municipais), com 

registo obrigatório na plataforma Trace-COVID como método de vigilância sobreativa sob a 

responsabilidade dos Cuidados de Saúde Primários. 

No que respeita à atividade ambulatória, os Hospitais de Dia mantêm a atividade muito próxima 

da normalidade, no que respeita à Consulta Externa as primeiras consultas presenciais são em 

número reduzido, com priorização das consultas subsequentes não presenciais. 

 

Serviço de Medicina Intensiva 

Neste nível do plano de contingência há 6 camas do Serviço de Medicina Intensiva alocadas a 

utentes COVID. 

 

Departamento de Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas (DCEC) 

A gestão de camas do DCEC, deverá ser feita de forma conjunta, para melhor otimização. 

As camas do DCEC, encontram-se concentradas nos pisos 3 e 4 da torre Sintra. Existirão camas 

de contenção (4 camas no Serviço de Cirurgia, piso 3). 

Deverá ser garantido o adequado planeamento das cirurgias programadas, assegurando que a 

condição social do doente não constitui um fator limitante para a saída na data prevista para a 

alta, de acordo com os dias previstos para cada tipo de cirurgia. 

A atividade do DCEC será contextualizada em cada momento em função do nível de contingência 

e a atividade epidémica local.  

Devem ser assegurados os critérios de prioridade e de antiguidade da Lista de Inscritos para 

Cirurgia (LIC), garantindo não existir doentes em LIC com mais de 12 meses de espera.  

Uma sala do Bloco Operatório Central destina-se exclusivamente a utentes COVID-19, quer para 

procedimentos cirúrgicos quer para procedimentos invasivos que não se possam realizar nos 

serviços de internamento. 
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NÍVEL II  

Minimizar o risco de transmissão de SARS-CoV-2 entre doentes e profissionais. Internamento de 

utentes COVID-19 no HFF, até 60 camas de enfermaria e 10 camas de cuidados intensivos. 

 

Departamento de Medicina e Especialidades Médicas 

Nas alas A e B do piso 6 da torre Amadora existirão 60 vagas destinadas a doentes COVID. Nesta 

fase, a Ala A do piso 5, é convertida em enfermaria de contenção com 23 camas. Recebe doentes 

transferidos de outras instituições e doentes com os mesmos critérios usados para a ala A do 

piso 6 no nível I 

A atividade ambulatória é reduzida, limitando as consultas apenas a consultas não presencias.  

Os Hospitais de Dia reduzem igualmente a atividade, com supressão das consultas presenciais, 

agendamento dos tratamentos inadiáveis com a menor periodicidade possível e redução das 

técnicas às estritamente necessárias. 

 

Serviço de Medicina Intensiva 

Neste nível do plano de contingência há 10 camas do Serviço de Medicina Intensiva alocadas a 

utentes COVID. 

 

Departamento de Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas 

No nível II do plano de contingência, o mix de tipologia de cirurgias é alterado, priorizando as 

cirurgias de ambulatório (sem internamento ou “one day surgery”) e cirurgia com 

internamentos muito curtos (2-3 dias). A cirurgia oncológica mantém-se. 

As camas de contenção destinadas a doentes cirúrgicos mantêm-se no mesmo número e no 

mesmo local (Cirurgia 3, piso3). 

 

 

NÍVEL III  

Minimizar o risco de transmissão de SARS-CoV-2 entre doentes e profissionais. Internamento de 

utentes COVID-19 no HFF, até 77 camas de enfermaria e 13 camas de cuidados intensivos. 
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Departamento de Medicina e Especialidades Médicas 

Existirá um total de 60 camas de enfermaria COVID distribuídas entre as alas A e B do piso 6 da 

torre Amadora.  A enfermaria de contenção contará com um total de 53 camas repartidas entre 

a ala A do piso 5, Torre Amadora e o piso 3 na zona da Medicina 4.   

Neste nível do plano de contingência, é imprescindível a articulação com outras instituições para 

transferência de doentes internados não COVID e COVID. 

No que respeita à atividade de ambulatório, a atividade presencial é limitada a situações triadas 

como prioritárias e muito prioritárias, promovendo-se a atividade não presencial (telefónica). 

 

Serviço de Medicina Intensiva 

De acordo com as necessidades, no nível III do plano de contingência podem existir 13 camas 

alocadas a doentes COVID e 16 a não COVID, ou 10 camas a doentes COVID e 19 a não COVID. 

Em caso de necessidade extrema para internamento de doentes COVID, a capacidade máxima 

será de 39 camas, com a inexistência de vagas, neste caso, para doentes não COVID. 

 

Departamento de Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas 

No nível III, são operados apenas os doentes urgentes (internos e externos), incluindo 

traumatologia e situações oncológicas de caráter urgente. É reduzido o número de profissionais 

alocados ao Bloco Operatório, para permitir maior resposta a nível de cuidados intensivos. 

As camas de contenção para doentes cirúrgicos mantêm-se no mesmo número por existir uma 

redução o número de cirurgias programadas. 

 

6. SERVIÇO DE URGÊNCIA GERAL  

O SUG assegura 2 circuitos separados, para doentes respiratórios e doentes não respiratórios, o 

que implicou a reorganização dos espaços e de recursos humanos com duas áreas ambulatórias 

em locais distintos. 

No contexto do atual plano de contingência, o SUG será ampliado, mediante a instalação dum 

novo pavilhão anexo à estrutura atual do SUG, que permitirá agrupar os doentes respiratórios 

ambulatórios e sujeitos a internamento no mesmo local, destinando-se as instalações originais 

do SUG aos doentes não COVID. O acréscimo na lotação demonstra-se no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Lotação da UICD. 

  

 

De acordo com as orientações do Plano de Saúde para o outono-inverno de 2020-2021, da 

Direção-Geral da Saúde, pretende-se que a curto prazo, os utentes triados como verdes e azuis 

na área dedicada a doentes respiratórios, sejam orientados para as Áreas Dedicadas a Doentes 

Respiratórios Comunitárias (ADR-C). Da mesma forma, pretende-se que a curto prazo haja a 

possibilidade de orientar utentes triados como verdes e azuis, na área não-respiratória do SUG, 

para os cuidados de saúde primários, com agendamento de consulta em 24h. 

 

7. SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA  

O Serviço de Patologia Clínica tem capacidade para realizar 700 testes COVID por dia, 

condicionada à disponibilidade de fornecimento de reagentes. Estes testes garantem a resposta 

aos doentes de internamentos eletivos, tratamentos oncológicos, procedimentos de risco 

elevado de geração de aerossóis, intervenções cirúrgicas eletivas e doentes institucionalizados 

em lar ou sob hemodiálise crónica, bem como todos os doentes não programados e urgentes.  

A partir de outubro de 2020, existirá a possibilidade de realização de teste de influenza e COVID 

em simultâneo. 
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Local das colheitas de testes COVID 

Para além dos serviços de urgência e internamento, o Hospital mantém as colheitas em sistema 

Drive Thru, para colaboradores identificados como de alto risco de exposição e utentes em 

seguimento ambulatório (cirurgia, MCDT, tratamento oncológico e outros considerados 

necessários). 

 

8. AÇÕES TRANSVERSAIS A DESENVOLVER NOS SERVIÇOS  

SERVIÇOS CLÍNICOS  

Adoção de medidas e procedimentos adequados ao nível de proteção da saúde pública, que de 

forma proporcional previnam e acompanhem a evolução das fases de propagação da infeção 

por SARS-CoV-2. No nível III do plano de contingência, devem ser definidos os procedimentos 

alternativos que permitam garantir o normal funcionamento de cada serviço, que sejam 

considerados os mais adequados face à respetiva natureza, atribuições a caracterização dos 

postos de trabalho, privilegiando o recurso no mecanismo de teletrabalho.  

Deve manter-se o afastamento da prestação direta de cuidados em áreas com utentes COVID 

dos profissionais de risco para a COVID-19 (com mais de 65 anos, com doenças crónicas, 

oncológicas ou imunossuprimidos). 

Elencam-se, de seguida, as linhas orientadoras gerais para os Serviço clínicos. 
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Serviços 
clínicos 

Nível I Nível II Nível III 

Internamento 

Antecipar altas; prever 
transferência para camas 
sociais e clínicas; reforçar 
transferências de utentes 
para a RNCCI. 

Cancelamento de 
internamentos eletivos 
(nível moderado). 

Cancelamento de 
internamentos eletivos. 

Consulta 
Externa 

Conversão de consultas subsequentes em teleconsulta 
ou consultas sem a presença do doente; 
alterar/reduzir agendamentos mediante triagem 
prévia; antecipar triagem de agendamentos; 
promover consulta pós MCDT por telefone. 

Cancelamento de 
atividade de ambulatório 
(mantém-se a atividade 
do Serviço de Oncologia e 
Hospitais de Dia). 

Bloco 
Operatório 

Promover ambulatorização; otimizar planos do BO;  
manter cirurgia oncológica 

Manter a cirurgia 
urgente, trauma e 
oncológica não adiável; 
cancelamento cirurgia 
eletiva. 

MCDT 
Adiar ou manter de acordo com a situação clínica. 
Prioridade para os utentes internados. 

Adiar ou manter de 
acordo com a situação 
clínica. Prioridade para os 
utentes internados. 

 

SERVIÇOS NÃO CLÍNICOS  

1) Definição da carteira de atividades mínimas a manter, bem como das equipas mínimas 

para assegurar essa mesma atividade. 

2) Promoção do teletrabalho. 

3) Promoção do atendimento telefónico ou por e-mail em detrimento do presencial. 

4) Criação de medidas que visem diminuir a permanência dos profissionais em áreas com 

utentes. 
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7. OUTRAS AÇÕES A DESENVOLVER  

 

Área 
CONTINGÊNCIA 

Nível I Nível II Nível III 

Visitas 
Cancelamento de todas as visitas, com exceção das previstas pelas normas e 

orientações da DGS. 

Acesso às instalações 
do HFF  

Proibição de acesso a todos os não colaboradores cuja presença não seja essencial 
para a atividade do hospital (incluindo DIM e voluntariado). 

Comissões gratuitas 
de serviço 

Sem alterações. Suspensas. 

Formações internas e 
externa 

Sem alterações 

Registo biométrico Registo por cartão. 

Estágios no HFF Sem alterações. Suspensos. 

Capelania Sem alterações.  Cancelamento de todas as cerimónias religiosas. 

Refeitório Sem alterações. 

Suspensão do serviço de buffet; 
aumento do espaçamento entre as 
mesas; suspensão da disponibilização 
automática de água; atendimento no 
refeitório e cafetaria principal apenas a 
colaboradores, acompanhantes de 
crianças internadas e dadores de 
sangue. 

Serviço de take-
away; definição de 
escalas de refeições 
por serviço. 

Atendimento ao 
público 

Sem alterações. 
Suspensão do atendimento direto ao público no Serviço de 

Recursos Humanos, Financeiro, Compras e Logística e Gabinete 
do Utente. 

Farmácia Sem alterações. Disponibilização de terapêutica de ambulatório para 3 meses. 

Limpeza e desinfeção Reforço da limpeza e desinfeção dos Serviços e áreas comuns. 

Stocks de EPI, 
medicamentos e 
dispositivos médicos 

Reforço de stocks de acordo com as necessidades de cada nível e de acordo com 
as orientações da tutela (Despacho nº8057/2020 de 19 de agosto). 

Equipamentos e 
instalações 

Manutenções preventivas dos equipamentos essenciais para Serviços de Urgência, 
Serviço de Pneumologia, Unidades de Cuidados Intermédios e Intensivos. 

 

 

 

 

 

O presente plano de contingência encontra-se em permanente revisão e atualização, sendo 

complementado pelos planos específicos dos Serviços, assim como pela documentação em 

sistema de gestão da qualidade elaborada sobre o tema.  


