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CENTRO DE RESPOSTAS INTEGRADAS 
DO LITORAL ALENTEJANO

EM TEMPO DE COVID19
O Centro de Respostas Integradas do Litoral Alentejano, sediado em Vila Nova de Santo André, é uma instituição de saúde que 
intervém na área dos comportamentos aditivos e dependências, numa área populacional de cerca de 100 mil habitantes (cinco 

concelhos do Litoral Alentejano).

Os utentes do CRI LA pertencem muitos deles a uma população, que 
pela sua historia de vida apresentam problemáticas de saúde infecto-
-contagiosas, nomeadamente hepatites, HIV, tuberculose, entre outras 
comorbilidades, colocando-os face ao COVID19, num grupo de risco.
Ora, com a presença de um novo agente infeccioso na comunidade, 
foi imperioso estabelecer um reajuste, nas estratégias de abordagem 
a este grupo de utentes, com base nas orientações da DGS e outros 
organismos internacionais.
A consciência de estarmos perante uma “guerra biológica” em que a 
arma é um vírus com características bastante letais, foi o mote para 
nos mobilizarmos e nos readaptarmos à pandemia.
Assim, o primeiro passo foi reunir a equipa, e com o todo o seu know-
-how, foram estabelecidas linhas orientadoras semanais, por forma, 
uma rápida adaptação do CRI LA, face à pandemia.
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Deste encontro, nasceram três grandes linhas orientadoras da equipa, 
que nortearam a nossa intervenção:
•  Procurar manter o CRI em funcionamento, em termos de actividades 

imprescindíveis.
• Desenvolver estratégias activas de prevenção de contágio junto dos 
técnicos do CRI.

• Desenvolver estratégias activas de prevenção de contágio junto dos 
utentes do CRI. 

Para dar resposta às actividades imprescindíveis, foram priorizados: 
“O Programa de Substituição Opiácea”(PSO); a resposta às problemá-
ticas inadiáveis dos utentes do CRI. (receituário, problemas sociais, 
outros dignos de registo); e ainda, toda a articulação interinstitucio-
nal.
Nas estratégias activas de prevenção de contágio junto dos profissio-
nais, aqueles que por razões medicas se enquadravam no grupo de 
risco e que precisavam de ser protegidos, foram encaminhados para 
casa, na modalidade de teletrabalho, ou baixa médica, sendo o con-
tacto com a restante equipa, 
por telefone e pela plataforma 
informática Teams.
Na intervenção clínica, foram 
elaboradas escalas de trabalho 
em espelho e criadas novas for-
mas de “acesso” aos utentes e 
famílias, com o recurso ao tele-
fone. A cedência de uma câma-
ra por parte da ARS, irá permitir 
recorrer à videochamada e à vi-
deoconferência. 
No âmbito do teletrabalho, foi 
criado um email como forma de 
correio electrónico (2020crila@
gmail.com), com o objectivo de 
criar mais um instrumento de 
comunicação entre utentes e 
técnicos e ainda com outras 
instituições. Foram ainda, reali-

zados contactos telefónicos 
aos utentes descentralizados 
nos Centros de Saúde e Farmá-
cias que deixaram de vir ao CRI.
Com o objectivo de promover o 
uso seguro e eficiente das más-
caras comunitárias e cirúrgicas, 
a equipa criou um folheto infor-
mativo sobre esta temática, que 
tem sido distribuído aos uten-
tes. 
Na administração de medicação, 
optou-se por reduzir o número de 
vinda dos utentes à instituição, 
bem como tempo de permanên-
cia na mesma, com a suspensão 
da toma diária, da realização de 
testes de, e alargamento dos pe-
ríodos de entrega da medicação 
aos utentes. Perante estas medi-
das, houve necessidade de au-
mentar os stocks de medicação.
Como medidas de higiene e 
controlo ambiental criou-se 
uma barreira física em acrílico, 

na área de administração de medicação, criando uma barreira protec-
tora entre os técnicos e os utentes. Fez-se uma gestão do posto de 
trabalho com horários flexíveis e desencontrados; na gestão da sala 
de espera, foi permitida a entrada de 1 utente, depois de tomadas to-
das as medidas de segurança e assepsia. Todos os profissionais à en-
trada no CRI LA, realizavam e realizam a desinfecção das mãos; colo-
cação de máscara; avaliação e registo da temperatura corporal, desin-
fecção diária dos equipamentos do cada posto de trabalho
E, por fim em todo o processo houve divulgação de informação atra-
vés de cartazes, nas instalações do CRI, quer no interior quer no exte-
rior com as orientações da DGS. 
Concluindo, as medidas adoptadas procuraram criar uma resposta de 
prevenção face a um agente biológico, com números significativos de 
morbilidade e mortalidade à escala mundial. Os êxitos destas medi-
das serão avaliados pela presença ou ausência de pessoas contami-
nadas pelo COVID19.


