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A - ENQUADRAMENTO
Foi aprovada, no passado dia 11 de setembro, em Conselho de Ministros, a
Resolução nº70-A/2020, que declara a situação de contingência em todo o território
nacional continental, desde as 00h00 do dia 15 de Setembro até às 23h59 do dia 30
de setembro de 2020, na sequência da situação epidemiológica da COVID-19.
Face a isto, compete às escolas colocar em prática um conjunto de medidas nas
quais se inclui este Referencial de atuação perante caso suspeito, caso positivo ou
surtos em contexto escolar.
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1. Atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto
escolar
Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes
passos:
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1º) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa

presente no estabelecimento de ensino, são imediatamente ativados todos
os procedimentos constantes no Plano de Contingência e é contactado o
Ponto Focal.
2º) O caso suspeito de COVID-19 é acompanhado pelo Ponto Focal, para a área

de isolamento. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a
área de isolamento. Na área de isolamento deve constar o fluxo de atuação
perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar.
3º) Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o

encarregado de educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde
do menor. O encarregado de educação deve dirigir-se ao estabelecimento
de ensino, preferencialmente em veículo próprio.
4º) Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um
adulto, contacta o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o
efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. A Diretora ou o Ponto
Focal do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto
telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação.
Na sequência da triagem telefónica:
•
Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem
telefónica (SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal
da escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os
procedimentos constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e não se
aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de
COVID-19 em contexto escolar”.
•
Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem
telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes
formas:
 Autocuidado: isolamento em casa;
 Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de
Saúde Primários;
 Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 1, “Fluxograma de atuação
perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”.
Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas
criadas para o efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação
pela Diretora ou Ponto Focal.
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5º) Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras

linhas de triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de
Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos
devem constar num documento visível na área de isolamento, e estar
gravados no telemóvel do Ponto Focal e da Diretora do estabelecimento de
ensino.
6º) A Autoridade de Saúde Local:
Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
Esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação,
caso se trate de um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda
confirmação laboratorial e sobre os procedimentos seguintes (no que for
aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).
A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de
teste deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de
educação, caso seja menor de idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma
viatura de transporte individual, não devendo recorrer-se a transporte público
coletivo. Durante todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s)
acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada.
7º) A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento
de educação ou ensino, procede a uma rápida avaliação da situação/risco,
para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere
necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda
confirmação laboratorial, nomeadamente:
•
Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade
na sala de aula ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados;

Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve
prosseguir com a investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
•

Inquérito epidemiológico;

•

Rastreio de contactos;

•

Avaliação ambiental.
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8º) A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o
estabelecimento de educação ou ensino sobre as medidas individuais e
coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco
efetuada, nomeadamente:
• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no
limite, de todo o estabelecimento de ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais
utilizados pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação
n.º 014/2020 da DGS);
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois
sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com
um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de resíduos
coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).
Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local,
pode mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública.

2. Atuação perante um caso positivo de COVID-19 fora do
estabelecimento de ensino
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação
ou ensino, devem ser seguidos os seguintes passos:
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1º) Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um
caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o
estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os
procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser contactado o
Ponto Focal.
2º) A Direção da EPCG ou o Ponto Focal contacta de imediato a Autoridade de
Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.

3º) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local,
assegura a investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
• Inquérito epidemiológico;
• Rastreio de contactos;
• Avaliação ambiental.
4º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local
informa os contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de ensino,
sobre quais as medidas individuais e coletivas a implementar,
nomeadamente:
• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no
limite, de todo o estabelecimento de ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais
utilizados pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação
n.º 014/2020 da DGS);
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois
sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com
um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de resíduos
coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).
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3. Atuação perante um caso de surto de COVID-19 em contexto
escolar
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais
casos com infeção ativa e com ligação epidemiológica. Numa situação em que
existam dois ou mais casos com origens diferentes, a atuação é análoga, pelo que
doravante ambas se designam como “surtos”.
Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem
verificar-se diferentes Cenários:
A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em
coorte (grupo organizado de pessoas que partilham caraterísticas, atividades
e eventos comuns). Nas coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar
circunscritas a este grupo de contacto mais próximo;
B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem
em diferentes turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação
epidemiológica entre eles;
C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem
em diferentes turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária
dentro da comunidade escolar;
D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em
diferentes grupos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não
docente) com transmissão não controlada.

Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino,
será necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas
pela Autoridade de Saúde Local. As medidas a adotar irão depender de um conjunto
de fatores considerados na avaliação de risco, realizada pela Autoridade de Saúde
Local, tais como:
•
Distanciamento entre pessoas;
•
Disposição e organização das salas;
•
Organização das pessoas por coortes;
Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente
corredores e circuitos de circulação;
•
Ventilação dos espaços;
•
Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;
•
Outros fatores.

Como tal, é importante ressalvar que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso,
pela Autoridade de Saúde Local, e da mesma podem resultar diferentes medidas a
implementar em cada estabelecimento de educação ou ensino.
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1º) A Autoridade de Saúde Local procede à ativação da Equipa de Saúde Pública
para apoiar nas fases de investigação epidemiológica, gestão de casos,
comunicação e implementação das medidas de prevenção e controlo da
transmissão de SARS-CoV-2. Estas equipas devem ser criadas pelo
Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) e lideradas pela Autoridade de
Saúde em articulação com a Equipa de Saúde Escolar.
2º) Perante um surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendência
social, a Autoridade de Saúde Local informa a Comissão Municipal de
Proteção Civil, garantido assim a fácil articulação e colaboração institucional
entre todos os organismos e serviços com responsabilidades, promovendo o
acionamento dos planos de emergência pela Comissão Municipal de
Proteção Civil, sempre que tal se justifique.
3º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde
Local/Unidade de Saúde Pública comunica à Direção do estabelecimento de
educação ou ensino o risco e as medidas de proteção individuais e coletivas
a adotar.
4º) Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a
Direção do estabelecimento de educação ou ensino informa todos os
encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência de
um surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão ser
adotadas. Esta comunicação deve ser detalhada, preservando a
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confidencialidade e anonimato dos envolvidos. A comunicação com os
encarregados de educação e restante comunidade escolar pode ser
realizada utilizando o Anexo 3.
5º) A Direção do estabelecimento de educação ou ensino assegura a
disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o cumprimento
das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde. Neste processo o papel
das Autarquias é fundamental.
O encerramento de parte ou da totalidade do estabelecimento de educação ou
ensino não implica necessariamente a interrupção do processo pedagógico ou de
aprendizagem.
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4. Anexos
Anexo 1: Lista de contactos úteis
Anexo 2: Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19
Anexo 3: Minuta dirigida aos Encarregados de Educação
Anexo 4: Formulário para a autoridade de saúde
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Anexo 1: Lista de contactos úteis
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA (USP)
USP

Telefone USP

Email USP

Delegado de Saúde Coordenador

Lisboa Norte 217 211 862 usp.lxnorte@arslvt.min-saude.pt

Teresa Gonçalves

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL
Delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo - Mário Durval
Delegado de Saúde Regional Adjunto - Nuno Lopes
Telefone:218 425 134 ou 218 425 143
Email: dsp@arslvt.min-saude.pt

DIRETORA DA ESCOLA PROFISSIONAL DE CIÊNCIAS
Teresa Castel-Branco
Telefone: 213 819 644
Email: teresa.branco@epcg.pt

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
Carlos Caeiro
Telefone: 213 819 644
Email: carlos.caeiro@epcg.pt
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Anexo 2: Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19
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Anexo 3: Minuta dirigida aos Encarregados de Educação
[Contacto do Diretor do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada]
[Lugar e data de comunicação]

Caro(a) Encarregado(a) de Educação,

Informamos que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no nosso
estabelecimento de educação/ensino que o seu educando frequenta.
O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através
de gotículas respiratórias de uma pessoa doente por COVID-19. Após esta
exposição, os sintomas podem-se desenvolver até 14 dias desde o último contacto,
sendo estes predominantemente de natureza respiratória, como tosse, dificuldade
respiratória e febre (> 38ºC). Também, podem coexistir outros sintomas, como
odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou
do olfacto, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa doente
pode também não apresentar sinais ou sintomas.
O nosso estabelecimento está, em articulação com a Autoridade de Saúde
Local/Unidade de Saúde Pública Local, a implementar as medidas de prevenção e
controlo da transmissão de SARS-CoV-2.
Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham
atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19. Se alguém da
comunidade escolar ou do seu ambiente próximo desenvolver sintomas sugestivos
de COVID-19 deve permanecer em casa e contactar os serviços de saúde por
telefone (SNS 24 - 808 24 24 24) ou outras linhas específicas criadas para o efeito
Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, não havendo
de momento necessidade de adotar outros cuidados adicionais além da referida
monitorização de sintomas.
Para mais informações, pode consultar o
(www.covid19.min-saude.pt).

site da DGS da COVID-19

Com os melhores cumprimentos,
[Assinatura do Diretor do Agrupamento Escolar/Escola não Agrupada]
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Anexo 4: Formulário para a Autoridade de Saúde
A informação acessível e organizada facilita a avaliação de risco e reduz o tempo
necessário para a execução do rastreio de contactos e aplicação de medidas.
Perante a existência de um caso ou de um surto, o estabelecimento de educação ou
ensino deve transmitir de forma ágil à Autoridade de Saúde/Unidade de Saúde
Pública as seguintes informações:

SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO:
Nome do estabelecimento de educação ou ensino:
Endereço:
Freguesia:
Telefone:
Endereço eletrónico:

INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO
ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO
Nome:
Telefone:
Endereço eletrónico:

INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO
O caso confirmado é aluno:
Nome:
Idade:
Telefone do/a Encarregado/a de Educação:
Turma:
Número de alunos da turma:
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O caso confirmado é docente ou não docente:
Nome:
Telefone:
Cargo:
Turma(s) com a(s) qual(is) teve contacto:
Número de alunos da(s) turma(s):
Portador de doença(s) crónica(s)?
Sim. Especificar:
Não
Sem informação
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Cumprimento das medidas pelo caso:
Qual a distância mínima entre o caso e os seus contactos?
A máscara foi corretamente utilizada em permanência?
Sim
Não
Sem informação

Participação em atividades extracurriculares?
Sim. Especificar: ___________________________________________________________
Não
Sem informação
Utilização de transporte escolar?
Sim. Especificar: ___________________________________________________________
Não
Sem informação
Utilização de cantina ou bar escolar?
Sim. Especificar turno/horário: ____________________________________________
Não
Sem informação
Utilização de outro espaço no estabelecimento de educação ou ensino?
Sim. Especificar: ___________________________________________________________
Não
Sem informação
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O estabelecimento de educação ou ensino deve enviar a lista dos alunos e docentes
e não docentes alocados a uma turma, coorte, ou qualquer outro contato
conhecido fora da sala de aula, especificando o tipo de contacto.

Nome

Contacto telefónico

Endereço
eletrónico

Tipo de contacto
(aluno da mesma
turma, aluno de
outra turma de uma
mesma coorte,
docente, não
docente, atividade
extracurricular,
coabitante, etc.)
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