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COVID-19
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E AGORA...
O QUE É QUE EU FAÇO?

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA UPASD
FACE AO RISCO DE DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA PROVOCADA PELO

O

presente documento tem em conta a evolução da Epidemia iniciada na China, em dezembro de 2019,
e expandida a mais de 100 países. É
uma virose semelhante à Gripe, causada por um Coronavírus, portanto
da mesma família do vírus da SARS
(Síndrome Respiratória Aguda Grave
– 2003) e do vírus da MERS (Síndrome Respiratória do Médio Oriente –
2012). Apesar de a mortalidade (cerca
de 2,3%) pela COVID-2019 (que resulta da infeção do novo coronavírus,
que, oficialmente, se chama SARS-CoV-2), registada até hoje, parecer
ser mais baixa do que a das situações
atrás referidas, a sua contagiosidade é
muito mais alta (com vários detalhes
ainda não conhecidos), resultando
num número de casos mortais confirmados mais elevado. Até este momento, foram confirmados mais de 100 000
casos de doença, lamentando-se a perda de mais de 3000 vidas humanas.
Face à atual situação internacional, a
qual já chegou a Portugal, a Organização Mundial de Saúde considera haver risco muito elevado de Pandemia.
Numa situação destas, deseja-se que
saibamos lidar com uma crise destas
dimensões e que estejamos preparados
para os desenvolvimentos da mesma
no nosso país. Sem desejar provocar
qualquer alarmismo ou exagero, mas

reconhecendo as recomendações amplamente divulgadas pelas Autoridades e os resultados das medidas implementadas aquando da Pandemia de
Gripe A, em 2009, é indispensável a
IASD estabelecer um plano de contingência que nos ajude a minimizar o
risco de contágio e a agir com segurança, se necessário.
Assim, este Plano estabelece três fases de intervenção e os critérios para
a eventual necessidade de se avançar
para a fase seguinte (ou de alterar ou
cancelar o Plano, se a realidade epidemiológica assim o justificar).
Jesus, ao falar sobre o fim dos tempos,
disse que um dos sinais da Sua vinda
seriam as epidemias (Lucas 21:11).
Nesse contexto, disse-nos que não
nos devemos assustar (Mateus 24:6),
mas é nosso dever sermos prudentes
(Mateus 10:16) e tudo fazer para podermos estar firmes e resistir no dia
mau (Efésios 6:13); a fé não dispensa
as obras (Tiago 2:26). Assim, em face
das orientações bíblicas e do contexto da atual crise de Saúde Pública,
propõe-se a implementação do seguinte Plano de Contingência, numa
atitude responsável e consciente, tendo em vista a proteção dos indivíduos
e das comunidades, evitando riscos
desnecessários.

MEDIDAS A ADOTAR

ALERTA

FASE

01

Caracterização

Nenhum caso confirmado em território nacional.
Risco elevado, segundo as Autoridades competentes.
Organização Mundial de Saúde (OMS) e Direção Geral da
Saúde (DGS).

Mecanismos

Acionado juntamente com todo o Plano de Contenção por
decisão do Conselho Diretor da UPASD, por sugestão do
seu Gabinete de Crise.
Nota: A informação a ser transmitida às igrejas deve ser
oriunda dos canais oficiais da UPASD, sem prejuízo das
que possam ser veiculadas pelas Autoridades nacionais.

1. Informação
nas Igrejas e
Instituições

A. AFIXAÇÃO DE CARTAZES e imagens de caráter
preventivo e informativo.
B. ANÚNCIOS nas reuniões gerais (igrejas, reuniões de
pessoal nas Instituições).
C. O Departamento de Saúde fará chegar às igrejas
material oficial para o efeito, através de recursos
audiovisuais.

2. Pessoas que
devem EVITAR
estar nas igrejas/
Instituições

Pessoas que apresentem os seguintes sintomas:
A. TODAS AS PESSOAS COM SINTOMAS tais como: tosse,
corrimento nasal, espirros, dor de garganta, febre,
dores no corpo semelhantes às da Gripe, dificuldade
respiratória.
B. TODAS AS PESSOAS provenientes ou que tenham
estado em contacto com pessoas provenientes de regiões
fortemente atingidas pelo vírus da COVID-19.

MEDIDAS A ADOTAR
3. Nas instalações
das igrejas e
Instituições da
UPASD:

A) DEVEM SER ABOLIDAS AS TOALHAS DE PANO DE TODAS
AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DAS COZINHAS.
B) Todas as superfícies sujeitas a contacto manual devem
ser limpas frequentemente com um produto desinfetante
(exs.: maçanetas das portas, pegas, corrimãos,
interruptores, torneiras, balcões de atendimento ao
público, microfones e teclados, entre outros).
C) Devem existir MÚLTIPLOS dispensadores de
desinfetante COM ÁLCOOL (a 70%), em lugares de
circulação nas igrejas, nos escritórios e nas Instituições.
Os dispensadores devem estar localizados em locais BEM
VISÍVEIS e à entrada de cada área de passagem (exs.: na
área de receção das igrejas, à entrada de cada corredor, à
entrada do salão de igreja, etc.).
D) Junto a cada embalagem de desinfetante, deverá
ser colocado um CARTAZ com recomendações sobre o
Coronavírus da COVID-19.
E) Os espaços devem ser ampla e suficientemente
arejados.
F) A lotação máxima dos espaços deve ser respeitada.
G) Os rececionistas devem ser apoiados/acompanhados
por profissionais de saúde, quando possível, para melhor
saberem lidar com potenciais situações de risco.

4. Contenção
social:

SÃO DESACONSELHADOS OS CUMPRIMENTOS QUE INCLUAM
CONTACTO FÍSICO (aperto de mãos, beijinhos e abraços),
incluindo os cumprimentos habituais na receção e no
final das reuniões, pelos Oficiantes.

5. Estilo de vida:

Implementar/manter hábitos de vida saudáveis
que ajudem a fortalecer o sistema imunitário,
nomeadamente, o DESCANSO adequado e a
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, com o reforço no consumo de
frutas (ricas em vitamina C), verduras e água.

6. Linha Saúde 24:

No caso de sintomas suspeitos, entrar em contacto com a
Linha Saúde 24 – Tel.: 808 24 24 24.

MEDIDAS A ADOTAR

PERIGO EMINENTE

FASE

02

Caracterização

Risco muito elevado declarado pelas Autoridades competentes, OMS e DGS.
Confirmação de casos positivos em território nacional.

Mecanismos

Acionado por decisão da Administração da UPASD.

1. Medidas fase 1

Intensificação das mesmas.

2. EVENTOS:

A. Congressos e encontros nacionais e regionais no
território da UPASD. Avaliação caso a caso de cada
evento, de acordo com as orientações das Autoridades
públicas e da UPASD. Possível suspensão de eventos.
B. Excursões em território nacional e estrangeiro. Ficam
suspensas.

3. Nas instalações
das igrejas e
Instituições da
UPASD:

A) Suspender os cumprimentos que incluam contacto
físico (aperto de mãos, beijinhos e abraços), incluindo
os cumprimentos habituais na receção e no final das
reuniões, pelos Oficiantes.
B) Suspender a recapitulação da Lição nas Unidades de
Ação, substituindo-a por Classe em conjunto.
C) Nas Classes Infantis, reforçar os seguintes cuidados:
restringir o contacto físico, utilizar frequentemente
toalhetes para minimizar potenciais meios de
contaminação e reforçar a higienização dos espaços:
retirar objetos desnecessários.
Nota: As crianças devem permanecer em casa em caso
de febre, tosse ou dificuldade respiratória. O mesmo se
aplica às atividades com os Clubes de Desbravadores.
D) Evitar intercâmbio de membros e frequentadores das
nossas igrejas, com o objetivo de limitar e monitorizar
possíveis contágios.

MEDIDAS A ADOTAR
E) Suspender refeições comunitárias.
F) Suspender as Cerimónias de Santa Ceia.
4. Máscaras:

Utilização de máscaras recomendada quando em
visitação a pessoas fragilizadas ou doentes.

5. Pessoas que
deveriam evitar
estar nas igrejas:

– Viajantes oriundos das áreas atingidas ou pessoas que
tenham tido contacto com alguém infetado, por um
período mínimo de 14 dias.
– Doentes crónicos e/ou pessoas em situação de
vulnerabilidade.

6. Informação:

Veicular antecipadamente que, no caso de fecho temporário das igrejas, na fase 3, o link oficial e exclusivo para
transmissão do Culto e da Escola Sabatina é: www.adventistas.pt/direto.

EMERGÊNCIA

FASE

03

Caracterização

Casos confirmados numa congregação local, num
DISTRITO PASTORAL, ou
Situações de contágio muito elevado num raio de 50km a
partir do foco de risco contemplando a igreja.

Mecanismos

Acionado por decisão da Administração da UPASD ou por
decisão das Autoridades de Saúde Pública competentes.

1. Medidas fase 1
e2

Intensificação das mesmas.

2. Suspensão
de todos os
encontros:

Suspensão temporária de todo o tipo de reuniões
públicas no Distrito Pastoral, de acordo com a avaliação
de impacto geográfico local, regional ou nacional.

MEDIDAS A ADOTAR
3. Suspensão
excecional.

Mesmo sem casos confirmados nas igrejas, a Administração da UPASD, em consonância com o Diretor da Região
Eclesiástica e os Ministros de Culto dos Distritos Pastorais
correspondentes, pode decretar a suspensão temporária
de todo e qualquer serviço religioso nas igrejas e nos
grupos que se encontrem dentro de um raio de 50km a
partir do foco de risco. Existe uma maior probabilidade
da adoção desta medida administrativa excecional nas
congregações com elevado trânsito migratório, nomeadamente turístico, ou que se encontrem em situações de
contágio eminente muito elevado.

4. Comunicação
e assistência
pastoral:

Privilegiar nesta fase o uso de telefone e formas de
comunicação com recurso à internet. Só em situações
muito pontuais e com todas as precauções que forem
adequadas, fazê-lo pessoalmente.

5. Escola Sabatina
e culto:

Por internet, transmitidos pela UPASD, e orientações
específicas para obreiros.

CUIDADOS A TER COM O
USO DE MICROFONES

ANEXO

01

Os microfones são objetos de potencial contágio do vírus.
As seguintes medidas devem ser implementadas, nas fases 1 e 2, para
diminuir o risco de contaminação:
A. Em todas as igrejas e grupos, usar microfones fixos, montados em
tripés, tendo o cuidado de não lhes tocar nem retirar do lugar.
B. Usar, de preferência, microfone de lapela, principalmente para o orador.
C. Os microfones devem ser desinfetados com regularidade.
D. Não partilhar o microfone portátil com outro utilizador, a não ser depois
de desinfetado.

MEDIDAS A ADOTAR

REGISTO DE PRESENÇAS

ANEXO

02

No caso de confirmação de um caso positivo de infeção na
comunidade de igreja, todas as pessoas devem ser avisadas e informadas
da necessidade de contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24). A UPASD poderá também ser solicitada pelas Autoridades de Saúde a fornecer uma lista
de pessoas que estiveram presentes na mesma sala e no mesmo dia em
que poderá ter havido contágio com a pessoa infetada. Como medida de
prevenção, na fase 2, cada comunidade deve estar pronta a fornecer essas
informações. As medidas tomadas pelas igrejas devem ser simples e eficazes, respeitar a proteção de dados e pensadas de forma a evitar congestionamentos ou qualquer perturbação dos serviços. Procedimento sugestivo:
A. Preparar uma lista apenas com os nomes dos membros de Igreja,
(incluindo os seus juvenis e crianças) a ser entregue em cada reunião a um
rececionista designado.
B. A presença deste grupo de pessoas deve ser discretamente anotada por
este rececionista durante os serviços, sem interpelação direta.
C. Todo o visitante, desde a sua chegada, deve gentilmente ser convidado,
e sem constrangimento, a dar o seu nome a um rececionista para ser
anotado no Livro de Visitas. Simultaneamente, deve-se solicitar também
um contacto (telemóvel ou e-mail) que será exclusivamente utilizado, caso
seja necessário, no contexto do Plano de Contingência do Covid-19.
D. Cada igreja poderá procurar um procedimento, que, segundo as suas
características próprias, seja mais adaptado e eficaz.
A UPASD continuará a acompanhar o evoluir da situação e poderá propor novas
medidas que possam vir a ser necessárias.
Esta crise de Saúde Pública apresenta um desafio duplo para a Igreja Adventista do
Sétimo Dia: Proteger a Igreja de casos infetados e de propagação e manter a Igreja motivada e ativa no cumprimento da sua Missão. Continuemos a ser Discípulos completos
que 1) aprofundam o seu relacionamento com Deus, 2) desenvolvem relacionamentos
fraternos adaptados às contingências e 3) se envolvem de forma pessoal na missão evangelizadora dentro deste contexto. No conflito espiritual que serve de pano de fundo à
existência humana (Efésios 6:12-19), os crentes são “mais do que vencedores” (Romanos
8:37). Guardamos esta confiança enquanto fazemos tudo o que está ao nosso alcance
para combater esta ameaça sanitária.

E AGORA...?

Qualquer que seja a sua situação, é
muito importante manter o discernimento, evitando o pânico.
Considere dois aspectos para sua protecção: o seu estado de saúde e que
medidas poderão completar a acção do
seu organismo.
O primeiro aspecto reporta-se às condições em que se encontra o seu Sistema Imunitário (defesas) e ao seu estilo
de vida. Estes aspectos são abordados
noutro local deste documento.
Reportemo-nos, então, às medidas gerais que estão ao seu alcance para se
proteger do novo Coronavírus, ou vírus da COVID-19:
1. Lave frequente e cuidadosamente as
mãos, usando sabão líquido (nunca
diluído) e secando-as em papel.
2. Desinfecte as mãos com álcool a
70%, ou solução de hidrogel alcoólico na mesma graduação, antes e
depois de tocar ou usar objectos tocados por outras pessoas, tais como
puxadores, pegas nos transportes
públicos, carrinhos de compras, teclados públicos, volantes e guiadores, além de outros.
3. Evite permanecer ou conviver com
pessoas portadoras de sintomas respiratórios.
4. Repense as suas viagens.
5. Mantenha o espaço em que se encontra bem arejado, ventilado.

COMO PODEREI PROTEGER
OS OUTROS?
Tenha em atenção todas as medidas
que evitarão a propagação do vírus a
outras pessoas. Mesmo que não tenha
sintomas, poderá ser portador ocasional do vírus e, sem querer e sem saber,
transmiti-lo a outros (familiares, amigos, colegas, membros da mesma Comunidade, clientes). Por isso:
1. Aplique as medidas atrás referidas.
A sua protecção também protege os
outros.
2. Ao tossir, ou espirrar, não o faça
para o ar, nem para a mão. Use o seu
antebraço, ou um lenço de papel (a
descartar de imediato, desinfectando as mãos de imediato).
3. Se tiver sintomas (febre + tosse seca
+ dificuldade respiratória), ligue
para a linha Saúde 24, 808 24 24 24,
e siga rigorosamente as instruções
que lhe forem dadas.
4. Nesse caso, evite misturar-se com
outras pessoas. Fique em casa e proteja os seus familiares. Como medida adicional está o uso de máscara,
descartável e manuseada sempre
pelos elásticos, descartando-a para
o lixo.
5. Ainda no caso de ter sintomas, reforce as medidas que contribuem
para o bom funcionamento do seu
Sistema de Defesas.
– Dr. Emanuel Esteves

Este artigo não foi escrito ao abrigo do Acordo Ortográfico em vigor, por vontade do seu autor.

COMO PODEREI PROTEGER-ME?

E AGORA...?
CONSELHOS PRÁTICOS PARA FORTALECER
O NOSSO SISTEMA IMUNITÁRIO
O nosso sistema imunitário é uma parte essencial do nosso corpo para nos defender das doenças, incluindo as infeciosas, como os vírus. Assim, se adotarmos
alguns hábitos simples que tornam o sistema imunitário mais eficaz, teremos menos probabilidade de ficar doentes, mesmo que em contacto com o Coronavírus.

ALIMENTAÇÃO
• Comer diariamente cinco porções1
de fruta/legumes/hortaliças.
• Quanto mais colorida for a sua refeição, mais variada e saudável será.
• Sempre que possível coma fruta e
saladas cruas, sempre devidamente lavadas.
• Prefira cereais integrais (arroz, pão,
massas).
• Alguns nutrientes importantes para
reforçar o sistema imunitário: selénio
(castanha-do-Pará, sementes de girassol); zinco (gérmen de trigo, grãos integrais, castanhas); vitamina C (laranja, tangerina, morango, limão, goiaba,
kiwi, brócolos, couve-de-Bruxelas).

• Comer um bom pequeno-almoço,
um almoço médio e um jantar ligeiro
(para os que jantam).
• Não comer entre as refeições.

ÁGUA
• Beber água fora das refeições, 8-10 copos por dia.
• Beber água logo que
acorda, em jejum.
• Não esperar ter sede para
beber água.

ATIVIDADE FÍSICA
• Mantenha-se fisicamente ativo, com
exercício físico ligeiro a moderado

(ex.: marcha rápida > 4km/h), se estiver bem de saúde.
• Se não faz exercício regularmente,
deve começar com alguns minutos por
dia e ir aumentando até 30-45 minutos por dia, cinco dias por semana.
• Pode fracionar o exercício ao longo
do dia (ex.: 15 minutos de manhã e 15
minutos ao fim do dia).

AR PURO
• Faça exercícios respiratórios uma vez
por hora: inspirando profundamente
durante cinco segundos (de pé) e expirando durante cinco segundos; repetir
o exercício 5-6 vezes. Fazê-lo preferencialmente ao ar livre, com ar puro.

DESCANSO APROPRIADO

cedo e levantar cedo fortalece o sistema imunitário.
• Um adulto deve dormir 7-8h/noite,
e deitar cedo (21h30m-22h).

CONTROLAR O STRESSE
• Não se esqueça de que o stresse é um
dos fatores que afetam o nosso sistema
imunitário.
• Tenha atividades de lazer, com a família, perdoe e peça perdão.

VITAMINA D
• É aconselhado tomar um suplemento de vitamina D, na dose de 5000UI/
dia, para manter o sistema imunitário
operacional.2

- Dra. Cláudia Neves

• Já dizia o ditado “Deitar cedo e cedo
erguer dá saúde e faz crescer”; deitar

NOTAS:
1. Uma porção equivale a 80g de fruta ou legumes ou uma peça de fruta de tamanho médio ou
meia chávena de legumes cozidos ou uma chávena de legumes crus (OMS).
2. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review
and meta-analysis of individual participant data BMJ 2017; 356 doi: https://doi.org/10.1136/
bmj.i6583 (Published 15 February 2017) Cite this as: BMJ 2017;356:i6583.

Risco de Doença Infectocontagiosa
pelo Novo CoronaVírus (SARS Cov-2)
S I NTOMA S

FEBRE

TOSSE

DORES DE CABEÇA/
DORES MUSCULARES

DIFICULDADE
RESPIRATÓRIA

TRANS MIS S ÃO
GOTÍCULAS INFETADAS,
TRANSMITIDAS ATRAVÉS DAS
MÃOS OU POR PROJEÇÃO,
EM CONTACTO COM OLHOS,
NARIZ E BOCA

PREV E NÇ ÃO
20 SEG

DESINFETAR LUGARES DE
PASSAGEM DAS MÃOS,
SUPERFÍCIES E OBJETOS
DE USO PARTILHADO.

TOSSIR E ESPIRRAR PARA
UM LENÇO DESCARTÁVEL
OU PARA O ANTEBRAÇO/
COTOVELO.

AVISAR O PASTOR
POR TELEFONE.

LAVAR BEM AS MÃOS, COM
REGULARIDADE; DESINFETAR
COM UMA SOLUÇÃO
ALCOÓLICA.

NÃO
CUMPRIMENTAR
COM CONTACTO
FÍSICO.

EM CASO DE SINTOMAS, COMO FEBRE,
TOSSE E DIFICULDADE RESPIRATÓRIA,
PERMANECER EM CASA E LIGAR PARA A
LINHA SAÚDE 24: 808 24 24 24.

EVITAR GRANDES AGLOMERADOS DE
PESSOAS EM CASO DE FRAGILIDADE DE
SAÚDE OU DOENÇA GRAVE OU CRÓNICA.

