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COORDENADOR: 
 

Rui Silva 
 
 
FORMADORES: 
 
Patrícia Silva, médica especialista em Medicina Geral e Familiar 

no Centro de Saúde de Aveiro. Docente, assistente convidada do 
Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro. 
Formadora de cursos profissionais na área da saúde. Experiência 
profissional em Saúde infantil e juvenil, medicina preventiva e 
curativa. Médica na ADC-comunidade Covid- 19. 
 

Raquel Pinto Vieira, Enfermeira. Licenciatura em Enfermagem 

com formação acrescida em enfermagem do trabalho e formadora 
na área da saúde há 15 anos tendo já ministrado vários cursos em 
diferentes instituições e responsável pelo formação em serviço. 
Enfermeira no Centro Hospitalar Universitário de São João há 14 
anos, actualmente a exercer funções no serviço de infecciologia no 
contexto da pandemia SARS - CoV-2. 
 

Clarisse Martinho, Mestrado Integrado em Medicina, da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Membro da 
equipa de apoio técnico aos programas de saúde da Direção-Geral 
da Saúde desde novembro de 2019. Experiência prévia em acções 
de informação sobre Covid-19 junto de IPSS do Concelho de 
Cinfães. Colaboração na na elaboração de um protocolo de atuação 
para rastreios de SARS-CoV-2 nos serviços de apoio domiciliário, 
estruturas residenciais para saúde mental, estruturas residenciais 
para idosos, unidades de cuidados continuados integrados e 
Instituições. 
 

Ana Duarte, Bióloga com pós-graduação em Microbiologia 

Médica e Saúde Pública. Docente e formadora, com mais de uma 
década de experiência na coordenação de projetos pedagógicos e 
de divulgação de Ciência e Saúde. Formadora com CAP/CCP. 
 

Kátia Fortunato, enfermeira. Licenciada em enfermagem com 

pós-graduação em Enfermagem médico cirúrgica. Formadora com 
CAP/CCP. Desenvolve atividade profissional como enfermeira 
numa Unidade Hospitalar de Lisboa desde 2000. 
 

Marta Matos, enfermeira. Licenciada em enfermagem e pós-

graduada em Enfermagem do Doente Crítico. Desde 2017 na 
Unidade de Urgência Médica (UUM) do Hospital de São José. 
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CALENDARIZAÇÃO 
 

 

 

 

4ª Feira 20/mai 10h00 12h30 Enf.ª Raquel Vieira 

    15h00 17h30 Enf.ª Raquel Vieira 

    15h00 17h30 Dra. Ana Duarte 

    18h00 20h30 Dra. Clarisse Martinho 

 

5ª feira 21/mai 15h00 17h30 Enf.ª Raquel Vieira 

    15h00 17h30 Dra. Ana Duarte 

 

6ª feira 22/mai 10h00 12h30 Enf.ª Raquel Vieira 

    15h00 17h30 Dra. Clarisse Martinho 

    15h00 17h30 Dra. Ana Duarte 

    18h00 20h30 Enf.ª Marta Matos 

 

Sábado 23/mai 10h00 12h30 Dra. Patrícia Silva 

PROGRAMA  DA  AÇÃO: 

O  que é a COVID-19? 

Formas e vias de transmissão do novo Coronavírus 

(SARS-CoV-2) 

Medidas de prevenção e controlo da infeção 

Orientações da DGS para creches e pré-escolar 

Preparação prévia à abertura 

Medidas gerais 

Utilização de EPI’s (equipamentos de proteção 

individual) 

Condições do Transporte de crianças 

Atuação perante casos suspeitos 

Lavagem das mãos 

  

-   Orientação n.º025/2020 de 13/05/2020 

 

PLATAFORMA: 

A plataforma a utilizar será a Microsoft Teams que 

permite realizar as ações de Sensibilização sem 

comprometer a privacidade e segurança dos 

participantes. 

O Microsoft Teams permite aos participantes 

durante a ação colocarem as suas questões por 

escrito. Estas questões serão compiladas e 

agrupadas pela Equipa da RHmais e transmitidas ao 

formador de modo a que no final da Sensibilização, 

durante a meia hora prevista para a resposta a 

questões, este possa esclarecer os participantes. 

 

 

 

 
 

 
 

APRESENTAÇÃO: 
 
 
A ação em perspetiva pretende apresentar aos 
profissionais das respostas sociais creche e pré-
escolar das IPSS do âmbito da CNIS, as 
recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) 
sobre a infeção por Covid-19 no âmbito do processo 
de reabertura destas respostas sociais no período 
posterior à quarentena. 
A ação de sensibilização decorrerá a distância, 
através da plataforma Microsoft Teams, e terá uma 
duração máxima de 150 minutos (2 horas e 30 
minutos), em formato de vídeo conferência. 
 
O número máximo de participantes por sessão é de 
235. 
 
 
 
 

CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS: 
 
Os conteúdos pedagógicos serão centrados nas 
recomendações da DGS e deverão abordar temas 
práticos como a utilização dos EPI’s e as principais 
medidas de prevenção da infeção.          
 
 
 

INSCRIÇÕES: 
A participação é gratuita, mas sujeita ao número 
máximo de 235 participantes, neste link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvV
TnooJNTAtELUmQd5Z0S-
lyDfB6NQj1rhk66Zv2K805rtw/viewform 
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