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A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença
manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e
dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia
(dor de garganta), dores musculares generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), fraqueza, e, com
menor frequência, náuseas/vómitos e diarreia.
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:
•

Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz
ou olhos de pessoas que estão próximas.

•

Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das
instituições e organizações e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão aumenta com a
exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados.
Os espaços onde decorre prática de atividade física ou massagens, pelas suas características,
podem ser locais de potencial transmissão da infeção por SARS-CoV-2, quer por contacto direto,
quer por contacto indireto. Por estes motivos, medidas adicionais devem ser tomadas para
assegurar a minimização da transmissão da doença, nestes contextos.
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A presente Orientação é aplicável a toda a prática de atividade física e desportiva, com ou
sem enquadramento técnico, exceto:
▪

a prática desportiva enquadrada por federações desportivas com estatuto de utilidade
pública desportiva, nos termos do Decreto-Lei n.º 248-B/2008 de 31 de dezembro, na sua
redação atual ou outras associações promotoras de modalidades olímpicas e
paralímpicas que não estejam enquadradas em federações detentoras de utilidade
pública desportiva, estando as mesmas integradas no âmbito de aplicação da Orientação
036/2020 da DGS;

▪

a prática de atividade desportiva em contexto escolar, nomeadamente aulas de Educação
Física e treinos de grupos-equipa do Desporto Escolar.

Nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 14/2012, de 26 de
janeiro, a Direção-Geral da Saúde emite a seguinte Orientação:

Preparação Prévia
1. A entidade gestora do estabelecimento onde decorra a prática de exercício físico ou
massagens deve elaborar e implementar um Plano de Contingência próprio para a COVID19, de acordo com o artigo 34.º-B do Decreto-Lei n.º 39-A/2020 de 16 de julho1 - Avaliação
de risco nos locais de trabalho, e garantir que todos os funcionários têm conhecimento das
medidas nele descritas. Este plano deve ser atualizado sempre que necessário.
2. O Plano referido no ponto anterior deve contemplar, entre outros, a definição de uma área
de isolamento e os circuitos necessários para chegar e sair da mesma, assim como os
procedimentos a efetuar perante um caso suspeito de COVID-19.
3. No caso de múltiplas tipologias de atividades, promovidas por entidades terceiras, na
mesma instalação, devem ser compartilhadas e alinhadas as respetivas avaliações de risco
e Planos de Contingência para garantir a consistência e evitar qualquer conflito potencial
entre os planos.
4. Todos os funcionários devem ter conhecimento, formação e treino relativamente ao Plano,
incluindo o reconhecimento de sinais e sintomas compatíveis com COVID-19, de acordo
com a Norma 004/2020 da DGS, e as medidas de prevenção e controlo da transmissão da
COVID-19.

Para efeitos do disposto na Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua redação atual, as empresas elaboram um plano
de contingência adequado ao local de trabalho e de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde e da
Autoridade para as Condições de Trabalho
1
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Medidas Gerais
5. Os utilizadores destes espaços devem ser informados das medidas de prevenção e
controlo da transmissão da COVID-19 (Anexo I), através da afixação, em locais visíveis, de
cartazes ou outros materiais informativos relativos às regras de etiqueta respiratória, à
lavagem correta das mãos (Anexo II) e às normas de funcionamento do estabelecimento.
6. Os espaços onde decorre a prática de exercício físico, massagens e os clubes de saúde
devem assegurar que todas as pessoas que neles trabalham (técnicos de exercício físico,
treinadores, monitores, entre outros) ou que os frequentam (praticantes) estão
sensibilizadas para o cumprimento das regras de etiqueta respiratória, da lavagem
correta das mãos, assim como das outras medidas de higienização e controlo ambiental.
7. Os praticantes e funcionários devem desinfetar as mãos à entrada e saída das instalações
ou outros locais onde decorra a prática de exercício físico, e após contacto com superfícies
de uso comum, com recurso a água e sabão ou, em alternativa, usando os dispensadores
de solução antissética de base alcoólica (SABA) dispersos pelas instalações:
a. Deve ser assegurada a colocação de dispensadores de SABA junto às receções,
salas de massagens ou espaços de prática de exercício físico (espaços para sessões
em grupo, salas com equipamentos e máquinas, piscinas e similares).
b. No caso de prática de exercício físico em espaços ao ar livre, o colaborador
responsável pela supervisão da atividade deve garantir a disponibilização de SABA
ou solução à base de álcool a todos os praticantes.
8. Devem ser garantidos todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)2 necessários
aos funcionários e assegurada a sua correta utilização,
9. Deve ser garantido o tratamento de roupa disponibilizada aos funcionários e utilizadores,
de acordo com a Orientação nº 014/2020 da DGS e a Orientação nº 008/2020 da DGS.
10. Devem ser afixados, de forma acessível a todos, os procedimentos para a correta utilização
de máscara, devendo as orientações ser remetidas por e-mail nas situações em que não
exista uma infraestrutura (parques, via pública, espaços de natureza, entre outros) (Anexo
III).
11. Em

espaços

fechados,

em

cumprimento

da

legislação

em

vigor,

todos

os

utilizadores/praticantes e os funcionários devem utilizar máscara, exceto aquando da
prática de atividade física, isto é:

Orientação 019/2020 de 03/04/2020 - “Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas Não Profissionais
de Saúde” da DGS
2
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a. Funcionários: uso de máscara obrigatório. Dispensa da obrigatoriedade do uso de
máscara durante a lecionação de sessões de exercício que impliquem realização
de atividade física pelo funcionário;
b. Praticantes: uso de máscara obrigatório. Dispensa da obrigatoriedade do uso de
máscara durante a realização de atividade física ou na fase aguda de recuperação
pós-exercício.
12. Embora o uso de máscara3 durante a prática de atividade física não seja obrigatório,
recomenda-se a sua utilização, por adultos saudáveis, sobretudo, quando a intensidade
for ligeira a moderada.
13. Deve ser garantido o distanciamento físico mínimo de:
a. Pelo menos 2 metros entre pessoas em contexto de não realização de exercício
físico (receção, bar/cafetaria, espaços de circulação, entre outros).
b. Pelo menos 3 metros entre pessoas durante a prática de exercício físico, podendo
o distanciamento mínimo a garantir ser superior, de acordo com as características
da atividade4 5 6 7 8 9.
c. Durante a realização de exercício físico, é possível a redução do distanciamento
entre praticantes para 2 metros, desde que seja assegurado o uso de máscara por
todas as pessoas, em todos os espaços e contextos comuns.
d. Nos casos em que não seja possível assegurar a distância mínima de 2 metros,
como na realização de massagens, devem ser reforçadas as restantes medidas,
nomeadamente a correta utilização de máscara, permanência pelo menor tempo

3

Hopkins, S.; Dominelli, P.; Davis, C.; Guenette, J.; Luks, A.; Molgat-Seon, Y.; Sá, R.; Sheel, A.; Swenson, E.; Stickland, M.
Face Masks and the Cardiorespiratory Response to Physical Activity in Health and Disease. Ann Am Thorac Soc 2021; 18
(3):399–407 doi: 10.1513/AnnalsATS.202008-990CME
4
Relativamente ao distanciamento físico entre pessoas neste tipo de espaços, as recomendações internacionais
(maioritariamente emitidas por associações do setor do fitness) variam entre os 4 m2 e os 15 m2, sendo, portanto muito
heterogéneas. Alguns países preconizam a obrigatoriedade do uso de máscara, mesmo na prática de exercício físico, mas
esta recomendação não elimina completamente o risco. Sabendo que o exercício físico implica o aumento da frequência
respiratória e do trabalho respiratório com uma maior emissão de partículas aerossolizadas na respiração, a distância
entre pessoas nestes espaços deverá ser maior ao recomendado para as situações habituais, pelo Princípio da Precaução
em Saúde Pública. A evidência científica sugere que o SARS-CoV-2 poderá percorrer mais de 2m em atividades como
tossir, gritar, ou respirar fundo (exercício físico)7. Na verdade, mesmo em situações da vida diária (por exemplo a falar)
não há garantia que a distância de 2m é suficiente para impedir a transmissão do vírus, uma vez que a determinação do
risco resulta da combinação de múltiplos fatores relacionados quer com o indivíduo quer com os espaços (exemplo:
incluindo carga viral, duração da exposição, número de indivíduos, ambientes fechados e ao ar livre, nível de ventilação
e uso de máscara)7
5
Blocken B, Malizia F, van Druenen T, Marchal T. Towards aerodynamically equivalent COVID-19 1.5 m social distancing
for walking and running. 2020. Disponível online:
http://www.urbanphysics.net/Social%20Distancing%20v20_White_Paper.pdf
6
Córdova A, Latasa I, Respiratory flows as a method for safely preventing the coronavirus transmission (COVID-19).
Apunts Sports Medicine 2020; 55:81-85 doi: 10.1016/j.apunsm.2020.05.001
7
Buonanno G, Stabile L, Morawska L. Estimation of airborne viral emission: quanta emission rate of SARS-CoV-2 for
infection risk assessment. Environment International 2020, 141:105794 doi: 10.1016/j.envint.2020.105794
8
Jones NR, Qureshi ZU, Temple RJ, Larwood JPJ, Greenhalgh T, Bourouiba L. Two metres or one: what is the evidence for
physical distancing in covid-19? BMJ 2020;370:m3223 doi: 10.1136/bmj.m3223
9
Setti L, Passarini F, De Gennaro G, et. al. Airborne Transmission Route of COVID-19: Why 2 Meters/6 Feet of Inter-Personal
Distance Could Not Be Enough. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020;17, 2932.
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possível no mesmo espaço e lavagem das mãos e desinfeção regular das
superfícies.
e. O distanciamento, durante a prática de exercício físico, entre pessoas que sejam
coabitantes, pode ser inferior a 3 metros, de acordo com as caraterísticas do
exercício a realizar.
f. Caso a realização do exercício físico seja em ambiente aberto o distanciamento
físico entre participantes poderá ser de 2,5 metros.
14. Deve ser evitado o contacto físico, entre funcionários e praticantes, bem como entre
praticantes (exceto em situações de emergência ou quando a atividade assim o exigir,
como nos gabinetes ou salas de massagem).
15. Os funcionários devem efetuar a automonitorização diária de sinais e sintomas e absterse de ir trabalhar se surgir sintomatologia compatível com COVID-19. Devem contactar o
SNS 24, ou outras linhas criadas para o efeito, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS.
16. Os utilizadores que tenham sintomatologia compatível com COVID-19 devem igualmente
abster-se de frequentar estes espaços. Devem contactar o SNS 24, ou outras linhas criadas
para o efeito, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS.
17. Deve ser privilegiado o recurso a marcações prévias por meios eletrónicos para treinos e
aulas de grupo.
18. As entradas e saídas, sempre que exequível, devem ter circuitos próprios e separados,
evitando o contacto entre pessoas.
19. Sempre que possível, as portas de acesso devem permanecer abertas para permitir a
passagem de pessoas, evitando o seu manuseamento. Devem ser eliminados ou reduzidos
os pontos de estrangulamento de passagem.
20. As áreas de espera e de atendimento devem ser organizadas por forma a evitar a formação
de filas, garantido o distanciamento de 2 metros entre pessoas que não sejam coabitantes,
através da sinalização de circuitos e marcações físicas de distanciamento (verticais ou com
marcação no chão, por exemplo).
21. A permanência nos locais de atendimento deve ser limitada ao tempo estritamente
necessário à realização do atendimento ou à aquisição ou prestação do serviço.
22. Os postos de atendimento devem, preferencialmente e se possível, estar equipados com
barreiras de proteção (ex.: acrílico). Se não por possível a instalação de barreiras de
proteção, o atendimento não deve ser realizado a menos de 2 metros.
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23. Os estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados nos espaços de prática de
exercício físico, de massagens e clubes de saúde, devem seguir o aplicável da Orientação
023/2020 da DGS.
24. No ato de pagamento, para proteção dos utilizadores, devem ser utilizadas vias sem
contacto (como aplicações informáticas ou cartões contactless) ou, no caso de serem
utilizadas moedas e notas bancárias, as mãos devem ser higienizadas após o seu
manuseamento.
25. Deve ser mantido um registo, devidamente autorizado, dos funcionários e praticantes
(nome e contacto telefónico), que frequentaram os espaços de prática de exercício físico,
por data e hora (entrada e saída), para efeitos de eventual vigilância epidemiológica.
26. Deve ser assegurada, sempre que possível, uma boa ventilação dos espaços,
preferencialmente com ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas, nos
períodos do dia com menor calor. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar
(sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos, deve ser
garantida a limpeza e manutenção adequadas, de acordo com as recomendações do
fabricante, e a renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou
pelos próprios sistemas de ventilação mecânica10 (quando esta funcionalidade esteja
disponível) (Anexo IV).
27. Todos os espaços, materiais e equipamentos, devem ser submetidos a limpeza e
desinfeção regular, nos termos da Orientação n.º 014/2020 da DGS, sobretudo aqueles de
utilização frequente e/ou por diferentes utilizadores.
28. Deve ser assegurada a limpeza e desinfeção dos espaços e equipamentos utilizados, entre
sessões e utilizadores, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS.
29. Deve ser aumentada a frequência de limpeza e desinfeção, sendo realizadas várias vezes
por dia e com recurso a agentes adequados, de todas as zonas de contacto frequente (ex.:
zonas de atendimento, balcões, mesas, corrimãos, gabinetes de atendimento, maçanetas
de portas, teclados do computador, botões de elevador, instalações sanitárias, puxadores,
cabides, cacifos, superfícies de piscinas e similares, entre outros).
30. Deve ser efetuada a limpeza e desinfeção de superfícies laváveis não porosas, no início do
dia e antes e após cada utilização, com recurso a agentes adequados, de todos os
equipamentos de utilização por várias pessoas (tais como equipamentos ergómetros,
máquinas de resistência, pesos livres e similares, entre outros).
10

Nos termos da Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro
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31. Deve ser evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas (como alguns tipos de
colchões, pegas de equipamentos, entre outros). Se utilizadas, deve ser efetuada a limpeza
e desinfeção, devendo ser revestidas com película aderente diariamente, ao início do dia
(antes da abertura), e substituídas sempre que visivelmente degradadas, devendo ser
descartadas ao final do dia (depois do encerramento).

Medidas Específicas
32. Os diferentes espaços de prática de exercício físico devem ser reconfigurados,
reposicionando, vedando ou removendo equipamentos, de forma a garantir o
distanciamento físico recomendado, recorrendo, por exemplo, a marcação de lugares
(marcações no chão ou vedação de equipamentos alternados, entre outros).
33. Os equipamentos disponíveis em espaços de prática de exercício físico, como por exemplo
ergómetros, máquinas de musculação, pesos livres, equipamentos gímnicos, entre outros,
devem ser utilizados assegurando o distanciamento de, pelo menos, 3 metros entre
praticantes, sem prejuízo do disposto na alínea c, e f do número 13.
34. O distanciamento dos equipamentos previsto no número anterior, pode ser inferior caso
estes equipamentos estejam devidamente separados por material não poroso (ex. placa
de acrílico), criando uma divisória para o efeito, que não permita qualquer tipo de contacto
entre praticantes. Após cada utilização dos equipamentos que se encontrem nestas
condições, deve ser assegurada a sua desinfeção, bem como do respetivo material
utilizado para a separação dos mesmos.

35. Estes equipamentos devem estar posicionados para o mesmo lado, de forma a evitar um
“frente a frente” com outros equipamentos ou corredores de circulação, mesmo que
garantidos os 3 metros de distância entre praticantes.
Prática Coletiva de Exercício Físico (p.e. aulas de grupo)
36. A prática coletiva de exercício físico deve contemplar o ajustamento da lotação máxima às
capacidades do espaço, assegurando que, em caso de necessidade, seja reduzida de forma
a garantir o distanciamento físico recomendado entre praticantes, que deverá ter em conta
a disposição e os movimentos das pessoas ao longo das sessões, de acordo com a tipologia
da sessão.
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37. Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021,
de 30 de julho, a participação em aulas de grupo em ginásios e academias está
condicionada à apresentação de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do
Decreto-Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho, ou de um teste com resultado negativo,
realizado nos termos do artigo 8.º da referida Resolução do Conselho de Ministros.

38. Antes e após as sessões, durante a organização e arrumação de material ou equipamento,
como colchões, pesos livres, bolas e similares, deve ser sempre garantido o distanciamento
de 2 metros entre pessoas.
39. Entre sessões decorrentes no mesmo espaço, deve ser garantida a renovação do ar
interior. Em situações de arejamento natural, deve efetuar-se a abertura de portas e
janelas durante, pelo menos, 20 minutos.
40. As sessões de grupo dedicadas a grávidas, idosos, ou pessoas com doenças crónicas, que
não tenham a vacinação contra a COVID-19 completa, não estão recomendadas durante a
Pandemia COVID-19, sem prejuízo da prática individual e do cumprimento do disposto no
n.º 13 da presente Orientação.
Espaços de Massagens ou Clubes de Saúde
41. As salas de massagem devem ser individuais, devendo ser devidamente higienizadas e
arejadas entre utilizações.
42. Deve ser utilizada máscara pelos clientes e funcionários, não sendo necessário outro EPI,
para os profissionais. Nos procedimentos mais próximos da face ou das vias respiratórias,
em complemento à máscara, pode ser usada viseira ou óculos de proteção e touca.
43. Devem ser retirados todos os adereços, como anéis, pulseiras, colares, brincos e relógios,
para prestar o serviço.
44. Todo o material e equipamento que possa vir a ser utilizado deve ser preparado
antecipadamente, de forma a evitar a circulação de pessoas e a abertura de gavetas.
45. Deve ser evitada a exposição de material que não seja necessário e desinfetado,
regularmente, o restante.
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Piscinas e Similares
46. Antes da reabertura, quando os sistemas são reativados, deve ser efetuada a revisão da
avaliação de risco e do regime de controlo, cumprindo a legislação aplicável, adotando
medidas para minimizar o risco de infeções resultantes da formação de biofilmes dentro
das piscinas, tubagens e acessórios.
47. A limpeza e desinfeção das piscinas devem ser realizadas com os procedimentos habituais,
devendo-se substituir a água e proceder à cloragem (ou outro tipo de desinfeção química)
como definido em protocolo interno.
48. Devem ser garantidos os procedimentos para cumprimento dos parâmetros físicos,
químicos e microbiológicos legalmente estabelecidos, através da monitorização e análise
da qualidade e desinfeção da água, garantindo que os subprodutos de desinfeção
(bromatos, cloritos, cloratos e trihalometanos) não excedem os limites legalmente
estabelecidos.
49. Todos os responsáveis técnicos das piscinas devem manter registos atualizados dos
resultados e testes de qualidade da água. Se necessário, devem ser reforçados os
mecanismos de desinfeção do circuito de água das piscinas.
50. A higienização das mãos na entrada do cais que dá acesso às piscinas é obrigatória, uma
vez que os balneários possuem superfícies e equipamentos de uso comum e toque
frequente, como manípulos de chuveiro, cabides, cadeiras ou similares, que os utilizadores
manipulam frequentemente, antes de entrar na piscina.
51. Saunas, banhos turcos, hidromassagens/jacuzzis e equipamentos onde possam ocorrer a
produção de aerossóis (estes dois últimos tipos de equipamentos devem, se possível, estar
instalados num espaço próprio, não podendo funcionar em simultâneo com outros
equipamentos)devem estar sujeitos às seguintes regras específicas de utilização, que
permitam minimizar o risco de transmissão por SARS-CoV-2:
a. Higienização das mãos na entrada do espaço que dá acesso ao equipamento;
b. O uso destes equipamentos deve ser individual, podendo ser utilizados por mais
do que uma pessoa caso sejam coabitantes;
c. Deve ser realizado um intervalo de, pelo menos, 20 minutos entre cada utilização,
de forma a:
i.

Assegurar a limpeza e desinfeção dos espaços, equipamentos e objetos
utilizados, entre utilizadores;

ii. Arejar e promover a ventilação dos espaços entre as utilizações, abrindo
portas ou janelas, se aplicável;
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d. Deve ser privilegiado o recurso a marcações prévias por meios eletrónicos para a
utilização dos equipamentos.
52. Sem prejuízo do número anterior, caso os equipamentos de hidromassagem/jacuzzi
estejam localizados no mesmo espaço que outros equipamentos (ex: piscinas), podem ser
utilizados em simultâneo, desde que seja assegurado que os referidos equipamentos
estão devidamente separados por material não poroso (ex. placa de acrílico), criando uma
divisória para o efeito, que não permita qualquer tipo de contacto entre utilizadores.

Balneários, Chuveiros, Sanitários e Bebedouros
53. A utilização dos balneários é permitida apenas se for possível assegurar as condições de
distanciamento físico, higienização, limpeza e desinfeção preconizadas na Orientação n.º
014/2020 da DGS.
54. Por serem espaços de uso comum e com superfícies de contacto frequente, a
periodicidade da limpeza e desinfeção dos balneários deve ser aumentada.
55. Após cada utilização, os cacifos, cabides, chuveiros/cabines de duche e instalações
sanitárias devem ser limpos e desinfetados.
56. Caso disponham de alternativa, os utilizadores devem evitar a utilização dos balneários
e/ou chuveiros/cabines de duche das instalações.
57. Os cabides disponíveis nos balneários devem observar o distanciamento físico de, pelo
menos, dois metros entre utilizadores.
58. Os chuveiros/cabines de duche disponíveis para utilização devem observar o
distanciamento físico de, pelo menos, dois metros entre utilizadores.
59. O responsável do espaço/instalação define a lotação máxima permitida do(s) balneário(s)
e chuveiros/cabines de duche, por forma a permitir a manutenção do distanciamento físico
de, pelo menos, dois metros entre utilizadores.
60. Os cabides, cacifos e chuveiros/cabines de duche que podem ser utilizados devem estar
assinalados de forma visível.
61. Nas situações em que seja estabelecida a restrição de utilização de balneários, deve ser
permitido o acesso dos utilizadores a cacifos (assinalados de forma a assegurar o
distanciamento físico de dois metros) e a instalações sanitárias.
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62. Os circuitos de circulação de funcionários e utilizadores devem, sempre que possível,
preconizar a circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre pessoas.
63. Não devem ser disponibilizados bebedouros, optando por dispensadores de água para
enchimento de recipiente individual, sem tocar no bocal do dispensador.

Procedimentos perante Caso Suspeito
64. Se for detetado um caso suspeito, de acordo com os sinais e sintomas presentes na Norma
004/2020 da DGS, este deve ser encaminhado por um só funcionário para a área de
isolamento, através dos circuitos definidos no Plano de Contingência, garantindo que o
mesmo é portador de máscara.
65. Na área de isolamento, deve ser contactado o SNS 24, de acordo com a Norma 004/2020
da DGS, dando cumprimento às indicações recebidas. Simultaneamente, devem ser
cumpridos os procedimentos definidos no Plano de Contingência e, se aplicável, os
procedimentos de limpeza e desinfeção, de acordo com a Orientação nº 014/2020 da DGS.

Graça Freitas
Diretora-Geral da Saúde
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