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A Direção Regional da Saúde vem pela presente circular proceder à divulgação da Orientação ne 02212020 de

da Direção-Geral da Saúde, sobre o assunto em epígrafe, para aplicação na RAM.

Salienta-se que, se o utente referir sintomas sugestivos de COVID-19 ou se ainda se encontrar em período de

isolamento devido a diagnóstico prévio de COVID-19 (ponto 7), na RAM deve proceder de acordo com a Circular

Normativan.a 367 de 1110312022 - COVID-19: Isolamento de Casos Positivos e Gestão de Contactos.

A Orientação n.e 03312020 (mencionada no ponto 13) foi veiculada, na RAM, através da Circular Informativa

n.a90512022 de2310512022- Sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) nas Unidades de Prestação

de Cuidados de Saúde.

No que respeita à desinfeção das superfícies (ponto 14), os profissionais nos seus locais de trabalho, devem

preocupar-se em manter a rotina de limpeza das superfícies, sobretudo aquelas onde tocam frequentemente. Deste

modo, de forma a rcduzir a quantidade de germes e diminuir o risco de infeção, as superfícies devem ser lavadas

com produto detergentelsabão adequado, antes de as desinfetar, seguindo as instruções constantes no rótulo e das

Fichas de Dados de Segurança de cada produto, de acordo com a OT n.e 0L412020 da DGS, veiculada na RAM através

- Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19): Limpeza e desinfeção de

superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares.
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Anexos: Materiais: "Etiqueta respiratória"; "Lavagem das mãos"; "Fricção antissética das mãos"; "Sabes como te
profeger?"; "Como usar a máscara"; "Colocação do EPI".
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Assunto: COVID-L9: Procedimentos em Clínicas,
Consultórios ou Serviços de Saúde Oral dos
Cuidados de Saúde Primários, Setor Social e

Privado - adaptação da Orientação da DGS
n.a 02212020 de 01/05/2020, atualizad,a a

1910512022

Para: Profissionais de Saúde Oral do Sistema
Regional de Saúde
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https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0222020-de-01052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0222020-de-01052020-pdf.aspx
https://www.madeira.gov.pt/Portals/53/Documentos/GASA/circular_normativa_367_2022_isolamento_casos_positivos_contactos.pdf
https://www.madeira.gov.pt/Portals/53/Documentos/GASA/circular_normativa_367_2022_isolamento_casos_positivos_contactos.pdf
https://www.madeira.gov.pt/Portals/53/Documentos/GASA/circular_informativa_905_2022_aquacimento_ventilacao_ar_condicionado_unidades_saude.pdf
https://www.madeira.gov.pt/Portals/53/Documentos/GASA/circular_informativa_905_2022_aquacimento_ventilacao_ar_condicionado_unidades_saude.pdf
https://www.madeira.gov.pt/Portals/53/Documentos/GASA/circular_informativa_s1510_2021_limpeza_estabelecimentos_atendimento_ao_publico.pdf















