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Circular n.º 22/20 

2020/03/27 

 

Assunto:  COVID-19 - ERPI e RNCCI | Isolamento e testes de Covid-19 – 

Atualização 

 

Exmo/a Senhor(a) Provedor(a) 

 

Como é do conhecimento geral, Portugal entrou numa nova fase desde a meia noite de 

quinta feira. 

 

Agora utentes de ERPI ou RNCCI com sintomas passam a fazer o teste no local e terão 

de se manter em isolamento até resultado do teste. 

 

A verdade é que os laboratórios que contactámos foram unânimes em dizer que 

esperam ainda instruções por parte do Estado. 

 

Em princípio o teste poderá ser prescrito pelo Centro de Saúde, o que, como vai 

aumentar muito o número de testes e para evitar o caos, os vai levar, a eles laboratórios, 

a introduzir algumas regras para aumentar a rapidez e diminuir o incómodo. 

 

Mas todos foram unânimes em dizer que priorizarão em absoluto os Lares e que se 

deslocarão até eles para podermos fazê-lo. 

 

Paralelamente, a UMP está a reforçar junto dos Ministérios o facto de que as ERPI não 

estão preparadas, nem faz parte da sua missão prestar cuidados de saúde deste nível, 

não estando nem em meio ambiente nem em recursos humanos, capacitados para cuidar 

de doentes positivos em grupo. 

 

Vamos ver como reage a DGS a esta nossa posição. 
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Solicitámos igualmente informação urgente sobre: 

   • Como e onde solicitar a realização do teste na ERPI 

   • Que apoio se pode esperar por concelho por parte das ECCI e das unidades 

locais de cuidados paliativos para apoio em RH nestas unidades. 

Sem prejuízo, reforçamos a todos mais uma vez que: 

   1. Nas atuais circunstâncias, a estratégia mais eficaz será a de evitar a todo o custo 

ter doentes ou funcionários positivos; 

   2. Não há, pois, lugar a saídas ou entradas de doentes nestas unidades; 

   3. Os funcionários devem ver temperatura à entrada e usar sempre máscara; 

   4. Manter permanentemente boas práticas como a lavagem de mãos, sempre e  

antes e no fim de cuidar de cada utente; 

   5. Manter a vigilância ativa sobre os sintomas 

   6. Seguir as orientações entretanto reenviadas da DGS e da RNCCI 

 

Por fim, apelamos aos Senhores Provedores que consultem, com a maior regularidade 

possível, as caixas de correio eletrónico, site da UMP e as mensagens enviadas pelos 

Sr. Presidentes dos Secretariados Regionais. A situação está em constante alteração e 

a UMP tem feito tudo para manter as Misericórdias informadas sobre os 

acontecimentos com impacto no funcionamento das respostas sociais e de saúde. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente 

do Secretariado Nacional 

 

 

(Dr. Manuel de Lemos) 


