
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outubro 2021 

 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
Doença por Coronavírus (COVID-19) 

 



1 
 

 

ÍNDICE 

1. NOTA INTRODUTÓRIA ................................................................................................................... 1 

2. MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO ................................................................................................ 3 

3. MEDIDAS GERAIS DE HIGIENE AMBIENTAL NO COLÉGIO .......................................................... 6 

4. MEDIDAS A ADOTAR PELOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E TODA A COMUNIDADE 

ESCOLAR ............................................................................................................................................... 8 

5. MEDIDAS A ADOTAR PELO COLÉGIO PERANTE A IDENTIFICAÇÃO DE UM CASO POSSÍVEL 

OU PROVÁVEL ................................................................................................................................... 11 

6. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 .................................................. 15 

7. MEDIDAS A ADOTAR PELA AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL PERANTE UM CASO 

POSSÍVEL/PROVÁVEL/CONFIRMADO ............................................................................................. 17 

8. MEDIDAS A ADOTAR PARA RASTREIO DE CONTACTOS .......................................................... 19 

9. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AOS CONTACTOS DE ALTO E BAIXO RISCO ....................... 22 

10. REGRESSO DO CASO CONFIRMADO ÀS AULAS PRESENCIAIS ............................................... 27 

11. RASTREIOS EM CONTEXTO COMUNITÁRIO OU OCUPACIONAL ........................................... 28 

12. MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO COLÉGIO ................................................................... 29 

13. MEDIDAS A ADOTAR NA GESTÃO DE SURTOS ........................................................................ 30 

14. RESPONSABILIDADE DOS ALUNOS NO CUMPRIMENTO DAS REGRAS ................................ 32 

15. RESPONSABILIDADE DOS COLABORADORES NO CUMPRIMENTO DAS REGRAS ............... 33 

16. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS/PROCEDIMENTOS DAS 

AUTORIDADES DE SAÚDE ................................................................................................................ 34 

17. ÁREA(S) DE ISOLAMENTO .......................................................................................................... 36 

18. PONTO FOCAL (EQUIPA OPERATIVA) ....................................................................................... 37 

19. INFORMAÇÕES IMPORTANTES ................................................................................................. 38 

 



1 

 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

COVID-19 é a designação dada pela Organização Mundial da Saúde para identificar a 

doença provocada pelo Coronavírus SARS-CoV-2, que foi identificado, pela primeira vez, em 

dezembro de 2019, na China, na cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido identificado 

anteriormente em seres humanos. 

A COVID-19 é causada pela infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e manifesta-se 

predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória, 

bem como febre, podendo também originar outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, 

dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, vómitos, dor no 

peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas, 

designando-se assintomática. 

A inexistência de interrupção da transmissão da COVID-19 e de tratamento específico para a 

infeção, aliado às novas variantes de SARS-CoV-2 obriga continuar a implementar medidas de 

prevenção da transmissão, com cumprimento escrupuloso das medidas de distanciamento físico 

entre pessoas, de ventilação dos espaços, do uso adequado de máscara certificada e de limpeza e 

desinfeção de mãos e superfícies. 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

a) Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou entrarem em contacto com a 

boca, nariz ou olhos das pessoas que estão próximas. 

b) Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis 

contendo o vírus. 

Existem estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços 

fechados. 

No âmbito da Norma n.º 002/2021 da DGS, todos as pessoas residentes em Portugal com idade 

igual ou superior a 12 anos foram incluídas no plano de vacinação contra a COVID-19, permitindo 

uma cobertura vacinal elevada, permitindo, neste momento, uma elevada percentagem de 

população vacinada de modo a salvar vidas, dadas as complicações originadas por  esta infeção. 
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Neste contexto, o Colégio Valsassina elaborou um PLANO GERAL DE CONTINGÊNCIA, alargado 

a toda a comunidade escolar, tomando em consideração a especificidade de procedimentos 

dirigida quer a alunos quer a colaboradores.  

Este Plano de Contingência tem por objetivo antecipar os diferentes cenários que podem 

ocorrer no contexto escolar em tempos de COVID-19, por forma a organizar uma resposta célere e 

adequada que permita controlar as cadeias de transmissão e evitar a ocorrência de um surto ou 

cluster, tentando minimizar o absentismo dos profissionais e dos alunos e respetivas repercussões 

nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa.  

O Plano de Contingência apresenta as medidas a implementar na comunidade educativa de 

forma a promover a prevenção e controlo da transmissão de SARS-COV-2.  

 

Este plano poderá sofrer atualizações, de acordo com a evolução da doença, estando a 

equipa operativa criada no Colégio para o efeito, em alerta permanente a todas as diretivas 

emanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Direção Pedagógica 

A Administração 

Versão atualizada no dia 19 de outubro de 2021 
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2. MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO 

 

A COVID-19 é uma doença potencialmente evitável.  

Mais recentemente a campanha de vacinação contra a COVID-19, estabelecida pela Portaria 

n.º 298-B/2020, de 23 de dezembro e pela Norma 002/2021 da Direção-Geral da Saúde (DGS), 

permitiu atingir elevadas coberturas vacinais, com vacinas efetivas , seguras e de qualidade, um 

importante pilar na resposta e gestão da pandemia COVID-19. A vacinação modulou o risco de 

infeção por SARS-CoV-2 e de evolução clínica para doença grave e morte por COVID-19, mesmo 

perante a situação epidemiológica de circulação de novas variantes de SARS-CoV-2, com maior 

transmissibilidade, como a variante Delta. 

 

O atual contexto epidemiológico é, por isso, distinto, mesmo considerando a incerteza sobre 

a dinâmica de circulação do vírus, particularmente na época sazonal outono-inverno. Neste 

momento, as medidas gerais de higiene pessoal e da comunidade escolar constituem o meio mais 

adequado para evitar a propagação da doença. 

Serão os Coordenadores, Professores e Educadoras a divulgar as informações detalhadas 

aos alunos, em conjunto com a afixação de cartazes, em locais específicos, com a demonstração 

dos procedimentos adequados. 

 

A Direção e a Administração do Colégio Valsassina asseguram a divulgação de informações 

detalhadas para a comunidade, em conjunto com a afixação de cartazes, em locais específicos, com 

a demonstração dos procedimentos adequados. 
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2.1 MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL 

Os princípios gerais que qualquer pessoa pode e deve seguir para prevenir a transmissão de 

vírus respiratórios são: 

• Lavar frequente e corretamente as mãos, com água e sabão durante pelo menos 20 

segundos, antes da entrada nas salas de aula, antes das refeições, após os intervalos, 

sempre que se utilize instalações sanitárias e em situações pontuais que exijam este 

procedimento.  

o São disponibilizadas Soluções Antissépticas de Base Alcoólica (SABA), nos vários 

espaços do Colégio, fora do alcance dos alunos mais novos, exclusivamente em 

situações e/ou locais que exijam a sua utilização, sempre com a supervisão e 

controlo de adultos. 

• Os alunos, colaboradores e visitantes devem lavar as mãos: 

▪ Antes de sair de casa; 

▪ Ao chegar ao Colégio Valsassina; 

▪ Após usar a casa de banho; 

▪ Após os intervalos e atividades desportivas; 

▪ Antes das refeições, incluindo lanches; 

▪ Antes de sair do Colégio Valsassina. 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. 

• Ao espirrar ou tossir, recorrer aos procedimentos de etiqueta respiratória, nomeadamente 

evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o 

antebraço fletido ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções 

respiratórias. 

• Em complemento aos toalhetes de papel disponíveis nas instalações sanitárias e refeitórios, 

o Colégio disponibilizará a venda de lenços de papel em diferentes locais, permitindo o 

acesso fácil à utilização dos mesmos. 

• Evitar partilhar material escolar ou brinquedos (lápis, borracha, livros...). 

• Evitar partilhar comida e outros bens pessoais (copos, telemóveis, auriculares...). 

• Evitar o contacto físico durante os cumprimentos.  

Esta realidade difícil de cumprir, será orientada no sentido dos alunos se privarem do beijo, 

abraço e aperto de mão. Tentar-se-á que todos os gestos que impliquem proximidade física 

passem a outras formas de comunicação, nomeadamente a verbal. 
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• Distanciamento entre pessoas /Evitar o contacto físico durante os cumprimentos.  

• Utilização de equipamentos de proteção individual, designadamente, máscaras faciais para 

uso obrigatório de acordo com a Orientação n.º 011/2021 da DGS, nos termos da legislação 

em vigor e no âmbito do Referencial Escolas de 30-09-2021: 

o Qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º 

ciclo do ensino básico, independentemente da idade, deve obrigatoriamente utilizar 

máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica para o acesso ou 

permanência no interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino; 

o Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem prejuízo de 

ser recomendado o uso de máscara sempre que se verifiquem aglomerados de 

pessoas; 

o Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da 

idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é 

recomendada para o acesso ou permanência no interior dos estabelecimentos de 

educação e/ou ensino, como medida adicional de proteção uma vez que estas 

crianças não se encontram vacinadas. Nos espaços de recreio ao ar livre, pode ser 

utilizada máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas; 

o A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, mediante 

avaliação caso-a-caso pelo médico assistente. 



6 
 

 

3. MEDIDAS GERAIS DE HIGIENE AMBIENTAL NO COLÉGIO 

 

O Colégio Valsassina continuará empenhado em garantir as medidas já implementadas: 

• Reforço da comunicação das medidas gerais de higiene ambiental e pessoal. 

• Reforço da ventilação dos espaços letivos e não letivos, preferencialmente com ventilação 

natural, através da abertura de portas ou janelas, – assegurado pelos professores, vigilantes e 

restantes elementos da equipa operativa com especial atenção para as salas de aula e outros 

espaços de utilização comum com maior utilização e concentração de alunos, professores e 

funcionários. 

• Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação 

e Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza e manutenção adequada, 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 mecânica (quando esta 

funcionalidade esteja disponível). 

• Manutenção reforçada da higiene e limpeza dos espaços letivos e não letivos e dos respetivos 

equipamentos – efetuada através da equipa responsável e com formação para o efeito, com 

especial atenção para a limpeza de instalações sanitárias, balneários, material didático, 

puxadores das portas, interruptores, corrimãos, teclados e ratos de computadores e outras 

superfícies que impliquem a utilização das mãos. 

• Nas salas de Informática, a desinfeção de monitores, teclados e ratos dos computadores será 

efetuada pelos próprios alunos, no início das aulas, com toalhetes desinfetantes destinados para 

o efeito, com a supervisão dos Professores. Este procedimento será também utilizado no Centro 

de Recursos e nos Laboratórios. 

• No refeitório, todas as medidas de higienização/desinfeção utilizadas até à data cumprem o 

exigido nesta fase e estão de acordo com o Plano HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Point, Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos). Os alunos terão que cumprir as normas 

instituídas para este espaço, nomeadamente a lavagem das mãos antes da entrada no local, 

bem como a recolha de todo o material utilizado durante a refeição e colocação no respetivo 

tabuleiro, transportando-o de seguida para os carros destinados ao efeito, colocando no lugar 

da mesa utlizada um marcador próprio, indicando a necessidade de higienização/desinfeção de 

todo o espaço usado. 
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• No bar o Colégio será rigoroso quanto ao desrespeito por parte dos alunos das regras de 

higiene e manutenção das medidas preventivas daquele local. A sala de apoio ao bar está 

desativada, estando a sua reabertura dependente da avaliação da situação sanitária. 

• Nas instalações sanitárias, os alunos e restantes elementos da comunidade escolar serão 

informados acerca da correta utilização do sabão líquido bem como do 

contacto/manuseamento de torneiras, autoclismos e baldes sanitários. 

• Esclarecimentos regulares dos alunos e colaboradores sobre a situação. Sempre que 

considerado necessário, serão envolvidos especialistas convidados. 
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4. MEDIDAS A ADOTAR PELOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E TODA A 

COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de 

prevenção e controlo da transmissão do vírus. 

É recomendável a adoção das seguintes medidas específicas por toda a comunidade escolar: 

A - Dever de permanência em casa, a qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um 

dos    sinais e/ou sintomas de doença, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, como: 

i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

iv. Anosmia (perda completa de olfato) ageusia (perda completa de paladar) ou 

disgeusia (Distorção persistente do paladar) de início súbito. 

  

B -Utilizar máscara facial, de acordo com a Orientação n.º 011/2021 da DGS e nos termos 

da legislação em vigor e no âmbito do Referencial Escolas de 30-09-2021 

1 - O uso de máscara é obrigatório: 

 a. Para acesso e permanência no interior em estabelecimentos de educação, de 

ensino e das creches, salvo nos espaços de recreio ao ar livre. 

b. A utilização de máscara é ainda recomendada, para as pessoas com idade superior 

a 10 anos, nos espaços exteriores, quando é previsível a ocorrência de 

aglomerados populacionais ou sempre que não seja possível manter o 

distanciamento físico recomendado. 

 

2 - Para efeito do disposto no ponto anterior estão abrangidas pessoas com idade 

superior a 10 anos ou, no caso dos estabelecimentos de educação e ensino, os alunos do 2º 

ciclo do ensino básico, independentemente da idade. 
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3 - Para efeitos do disposto nos pontos anteriores: 

a. A máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é recomendada nas 

crianças com idade entre 6 e 10 anos, ou por alunos do 1.º ciclo 

independentemente da idade, no caso dos estabelecimentos de educação e 

ensino, desde que: 

i. As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma 

correta; 

ii. Seja garantida a supervisão por um adulto. 

b. A utilização de máscara não está recomendada nas crianças com 5 ou menos 

anos. 

 

4 - A obrigatoriedade referida no ponto 1 é dispensada, nos termos da legislação em 

vigor, mediante a apresentação de: 

a.  Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica ; 

b. Declaração médica que ateste que a condição clínica da pessoa não se coaduna com 

o uso de máscaras. 

 

5 - Por motivos de ordem clínica, deve ser usada máscara cirúrgica, em qualquer 

circunstância, em espaços interiores ou exteriores, por: 

a. Qualquer pessoa com infeção por SARS-CoV-2 ou com sintomas sugestivos 

de COVID-19, nos termos da Norma 004/2020, de 23 de março, da DGS, 

exceto quando se encontrar sozinha no seu local de isolamento; 

b. Qualquer pessoa que seja considerada contacto de um caso confirmado de 

COVID-19, nos termos da Norma 015/2020, de 27 de julho, da DGS, exceto 

quando se encontrar sozinha no seu local de isolamento. 

c. Todas as pessoas que circulem no interior de unidades prestadoras de 

cuidados de saúde; 

d. Pessoas mais vulneráveis, sempre que se desloquem para ou circulem fora do 

local de residência ou permanência habitual, nomeadamente pessoas com 

doenças crónicas ou estados de imunossupressão com risco acrescido para 

COVID- 19 grave, nos termos da Norma 004/2020, de 23 de março, da DGS. 
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 6 - Perante a circulação de novas variantes de SARS-CoV-2, as máscaras 

recomendadas são: 

a. Máscaras comunitárias certificadas com capacidade de filtragem igual 

ou superior a 90% (em detrimento das máscaras comunitárias com menor 

capacidade de filtragem), 

b. Máscaras cirúrgicas. 

 

7 - São consideradas máscaras comunitárias certificadas as que cumprem os 

requisitos técnicos do Documento Normativo Português DNP CWA 17553:2020 – 

Acordo Técnico: Coberturas faciais comunitárias, Guia para os requisitos mínimos, 

métodos de ensaio e utilização e do Documento Normativo Português DNP TS 

4575:2020 – Especificação Técnica: Máscaras para uso social, Requisitos para a 

certificação. 
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5. MEDIDAS A ADOTAR PELO COLÉGIO PERANTE A IDENTIFICAÇÃO DE UM CASO 

POSSÍVEL OU PROVÁVEL 

 

1. Com base na informação disponível pela Direção-Geral da Saúde e de acordo com a Norma 

020/2020 de 09/11/2020, considera-se: 

 

CASO POSSÍVEL de COVID-19 de infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - pessoa que preencha os 

critérios clínicos. 

 Critérios clínicos:  Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes critérios:  

• Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;  

• Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

• Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;  

• Anosmia de início súbito;  

• Disgeusia ou ageusia de início súbito. 

 

CASO PROVÁVEL: pessoa que preencha um dos seguintes critérios: 

• Critérios clínicos e critérios epidemiológicos;  

Ou 

•  ii. Critérios clínicos e critérios imagiológicos. 

 

CASO CONFIRMADO: pessoa que preencha os critérios laboratoriais. 

A - Perante a identificação de um caso possível ou provável no Colégio Valsassina , de 

acordo com as definições constantes na Norma n.º 020/2020 da DGS, devem ser tomados 

os seguintes passos no âmbito das Normas n.º 004 e 015/2020 da DGS:  
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o Ativar todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactar 

o ponto focal. 

o Encaminhar o caso para a área de isolamento, através de circuitos próprios, 

definidos previamente no Plano de Contingência, que deverão estar visualmente 

assinalados.  

o Na área de isolamento constará o fluxograma de atuação perante um caso 

possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar.   

o Contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente, cujos contactos 

telefónicos e endereço de e-mail devem estar atualizados e constar num 

documento visível na área de isolamento, bem como estar gravados no 

telemóvel do ponto focal e do Diretor do estabelecimento de educação e/ou 

ensino. 

o Qualquer aluno, com idade inferior a 18 anos, com sinais e sintomas de COVID-

19 compatíveis com a definição de caso possível ou provável, informa um adulto 

ou o ponto focal  que o acompanhará com as devidas medidas de segurança à 

sala de isolamento. 

o Colégio contactará de imediato o Encarregado de Educação, que deverá 

deslocar-se o mais rapidamente possível às nossas instalações, preferencialmente 

em veículo próprio. 

o Em qualquer situação que o aluno necessite de apoio, alguém da equipa 

operativa assegura que seja prestada a assistência adequada até à área de 

“isolamento”, devendo assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) 

do doente.  

o elemento da Equipa operativa (PONTO FOCAL) que dá assistência ao aluno com 

sintomas, deve colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma 

máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das 

precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, 

após contacto com o aluno suspeito/doente. 

o 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. 

o O Diretor ou o ponto focal   pode realizar o contacto telefónico, se tiver 

autorização prévia do encarregado de educação. 
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B - Na sequência da triagem telefónica: 

• Se o caso não for validado como possível ou provável 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 do Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante 

“Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em 

contexto escolar”. 

• Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela 

triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a sua 

gravidade, em uma das seguintes situações: 

i. Vigilância clínica e isolamento no domicílio; 

ii. Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção 

Respiratória Aguda nos Cuidados de Saúde Primários (ADR- Comunidade, 

ADR-C); 

iii. Avaliação Clínica em áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção 

Respiratória Aguda nos Serviços de Urgência (ADR-SU) dos hospitais; 

iv. Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de 

Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM. 

NOTA: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da 

situação pelo Diretor ou pelo ponto focal, independentemente se o encarregado de 

educação contactou ou não o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito. 

 

C - O SNS 24 (ou outras linhas de triagem telefónica): 

i. Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização; 

ii. Esclarece o caso possível ou provável, 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.º 010/2020 da DGS). 

iii. A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de 

teste deve ser feita, se possível, 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.  
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Durante todo o percurso o caso possível ou provável e o(s) respetivo(s) 

acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada e respeitar, 

sempre que possível, o distanciamento físico entre pessoas não coabitantes sempre 

que forem a pé e, no carro, viajar em lugares diametralmente opostos, bem como 

assegurar arejamento adequado do veículo, abrindo as janelas. Após terminada a 

viagem todas as superfícies do carro devem ser limpas e desinfetadas; 

iv. Procede à avaliação do risco, e informa sobre os procedimentos a adotar. 

v. Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário pode, 

através da equipa de saúde das Unidades de Saúde Familiar/Unidades de Cuidados 

de Saúde Personalizados (USF/UCSP), salvaguardando a dinâmica organizacional de 

cada unidade de acordo com a Norma 004/2020 da DGS, implementar medidas de 

prevenção proativas, enquanto se aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente: 

vi.  Determinar o isolamento profilático e rastreio de contactos diretos como, por 

exemplo, as pessoas que estiveram sentadas em proximidade na sala de aula ou no 

refeitório ou outros contactos próximos identificados; 

vii. Determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento profilático, 

avaliando e registando a temperatura corporal 2 vezes por dia (manhã e noite) e 

estando atento ao aparecimento de novos sintomas, ou agravamento dos mesmos, 

compatíveis com infeção por SARS-CoV-2, de acordo com a Orientação n.º 010/2020 

da DGS; se os sintomas se agravarem ou surgirem outros, deve contactar o SNS 24.  

viii. Como auxiliar de monitorização dos sinais relativos à situação pulmonar, pode utilizar 

um oxímetro de dedo que permite medir a taxa de oxigenação do sangue, ou seja a 

percentagem de oxigénio na circulação sanguínea. Este exame (oximetria) é 

importante quando há suspeita de doenças que prejudicam ou interferem com o 

funcionamento dos pulmões, doenças cardíacas ou doenças neurológicas. Uma taxa 

de oxigenação do sangue baixa pode indicar a necessidade de fazer tratamento com 

oxigénio para correção adequada. 
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6. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

 

6.1 Se o resultado laboratorial, nos termos da Norma 004/2020 da DGS, indicar estar 

perante um caso confirmado, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, procederá 

em conformidade, nomeadamente através da participação da equipa de saúde da USF/UCSP, 

realizando: 

i. Inquérito epidemiológico (deve ser iniciado, idealmente, nas primeiras 24 

horas); 

ii. Rastreio de contactos; 

iii. Avaliação do Risco; 

iv. Comunicação das situações que requerem intervenção comunitária. 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com o resultado da 

avaliação do risco, informa o estabelecimento de educação e/ou ensino e os casos e 

contactos, sobre as medidas individuais e coletivas a implementar: 

i. Isolamento no domicílio; 

ii. Vigilância clínica; 

iii. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais 

utilizados pelo caso possível, provável ou confirmado, bem como da área 

de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS); 

iv. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável 

ou confirmado em dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós 

apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos 

mesmos em contentores de resíduos coletivos (nunca em ecopontos); 

v. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de 

Saúde territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas 

excecionais para contenção de surtos e casos. 
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6.2 Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação e/ou ensino, 

devem ser seguidos os seguintes passos. 

Perante a comunicação ao estabelecimento de educação e/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 

contactado o ponto focal   

-Efetuado contacto com a autoridade de Saúde Local   

 Por sua vez, compete à autoridade de Saúde Local: 

-  A investigação epidemiológica 

-Rastreio de contactos 

- A implementação de medidas  
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7. MEDIDAS A ADOTAR PELA AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL PERANTE UM CASO 

POSSÍVEL/PROVÁVEL/CONFIRMADO 

 

7.1 A investigação epidemiológica é operacionalizada através da realização do inquérito 

epidemiológico, que   consiste na recolha sistemática de informação clínica e epidemiológica 

referente aos casos notificados (possíveis/prováveis e confirmados) de infeção por SARS-CoV-

2/COVID-19, nos termos da Norma 020/2021 da DGS, para a implementação de medidas de 

prevenção e controlo  

Para cada caso, são recolhidos, pelo menos, os seguintes dados: 

a. Identificação pessoal; 

b. Informação demográfica; 

c. Informação clínica; 

d. Estado vacinal, de acordo com os esquemas recomendados na Norma 002/2021 

da DGS; 

e. Fonte de infeção; 

f. Modo e contexto da transmissão; 

g. Identificação de contactos. 

 

7.2 A informação recolhida no ponto anterior é registada nos suportes criados para o efeito, na 

aplicação informática de suporte ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) e na 

plataforma Trace COVID-19. 
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7.3 O rastreio de contactos tem como objetivo identificar rapidamente potenciais casos 

secundários, de modo a poder intervir e interromper a cadeia de transmissão da infeção, e inclui as 

seguintes etapas: 

a. Identificação imediata de todos os contactos de um caso confirmado de infeção por 

SARS-CoV-2/COVID-19, tendo em conta o período de infecciosidade, estabelecido na 

sequência do inquérito epidemiológico; 

b. avaliação e estratificação de risco dos contactos identificados, incluindo a avaliação dos 

sinais e/ou sintomas sugestivos de COVID-19. 

 

7.4 O rastreio de contactos, parte integrante do inquérito epidemiológico, é da responsabilidade da 

Autoridade de Saúde da área geográfica de ocorrência do caso confirmado.   

Nas situações em que o caso confirmado frequentou, no período de transmissibilidade, um 

estabelecimento em área geográfica diferente da área geográfica de residência, o rastreio de 

contactos nesse contexto é da responsabilidade da Autoridade de Saúde da área geográfica de 

localização do estabelecimento, em articulação com a Autoridade de Saúde da área geográfica de 

ocorrência do caso confirmado. 
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8. MEDIDAS A ADOTAR PARA RASTREIO DE CONTACTOS 

 

8.1 O inquérito epidemiológico e o rastreio de contactos devem ser iniciados nas 24 horas 

seguintes ao conhecimento da existência do caso, independentemente da forma como se tomou 

conhecimento da existência do mesmo 

Para a implementação das medidas de saúde pública adequadas e proporcionadas, os contactos de 

caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 são classificados, em contactos de alto e de 

baixo risco 

 

8.2 MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS 

A. De acordo com a Norma 015/2020 da DGS atualizada a 01/10/2021: 

Um contacto é uma pessoa que esteve exposta a um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-

2/COVID-19, dentro do período de transmissibilidade/infecciosidade, ou a material biológico 

infetado com SARS-CoV-23. 

 

B. O período de transmissibilidade/infecciosidade para fins de rastreio de contactos 

estende-se: 

a.  Em casos sintomáticos: 

i. Desde 48 horas antes da data de início de sintomas de COVID-19, até 

ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do caso confirmado, nos termos da 

Norma 004/2020 da DGS. 

b.  Em casos assintomáticos: 

i. Desde 48 horas antes da data da colheita da amostra biológica para 

o teste laboratorial para SARS-CoV-2 até ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento 

do caso confirmado, nos termos da Norma 004/2020 da DGS 

ii. Quando for possível estabelecer uma ligação epidemiológica: desde 48h após a exposição 

ao caso confirmado, até ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do caso, nos 

termos da Norma 004/2020 da DGS. 
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8.3 CONTACTOS DE ALTO RISCO 

 

A - NIVEL DE EXPOSIÇÃO ELEVADO: 

1. Contacto cara-a-cara com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 a uma 

distância inferior a 1 metro, independentemente do tempo de exposição 

2. Contacto cara-a-cara com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 a uma 

distância entre 1 e 2 metros e durante 15 minutos ou mais (sequenciais ou cumulativos, ao longo 

de 24 horas) 

3. Contacto em ambiente fechado com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 

(ex. coabitação, sala de reuniões, sala de espera, sala de aula) durante 15 minutos ou mais, 

incluindo viagem em veículo fechado com caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 

(a avaliação de risco em aeronave e navio deve ser remetida para as normas em vigor)40 

4. Prestação direta e desprotegida de cuidados de saúde a casos confirmados de infeção pelo 

SARS-CoV-2/ COVID-19 (isto é, sem uso de EPI adequado à atividade assistencial respetiva, de 

acordo com a Norma n.º 007/2020 e/ou a Orientação n.º 019/2020 da DGS, ou sempre que houver 

indícios de utilização/remoção incorreta) 

5. Contacto direto e desprotegido, em ambiente laboratorial ou locais de colheita, com produtos 

biológicos infetados com SARS-CoV-2 

 

B. SÃO CONTACTOS DE ALTO RISCO as pessoas com um nível de exposição elevado ao caso 

confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVId-19 (descrito no ponto A  ) que: 

a. Não apresentem esquema vacinal completo; 

OU 

b.  Apresentem esquema vacinal completo, mas: 

i. Coabitem com o caso confirmado em contexto de elevada proximidade (por exemplo, 

partilha do mesmo quarto); 

OU 

ii. Sejam contacto de caso confirmado no contexto de um surto  em Estruturas Residenciais 

para Idosos (ERPI) e outras respostas similares dedicadas a pessoas idosas , Unidades de 

Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

(RNCCI), instituições de acolhimento de crianças e jovens em risco, estabelecimentos 

prisionais, Centros de acolhimento de migrantes e refugiados; 

OU 
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iii.  Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas 

similares dedicadas a pessoas idosas. 

 

8.4 CONTACTOS DE BAIXO RISCO 

 

A - NÍVEL DE EXPOSIÇÃO BAIXO 

1. Contacto cara-a-cara, a uma distância entre 1 e 2 metros com um caso confirmado de infeção 

por SARS-CoV-2 / COVID-19, por período inferior a 15 minutos 

2. Contacto em ambiente fechado com um caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-

19 (ex. coabitação, sala de reuniões, sala de espera, sala de aula), incluindo viagem em veículo 

fechado com caso confirmado de infeção pelo SARSCoV-2 / COVID-19, por período inferior a 15 

minutos (sequenciais ou cumulativos; ao longo de 24 horas) 

 

NOTA: O USO DE MÁSCARAS OU OUTROS TIPOS DE EPI NÃO EXCLUI UMA PESSOA DE SER 

CONSIDERADA COMO CONTACTO DE ALTO RISCO, EXCETO SE USADOS POR PROFISSIONAIS 

TREINADOS EM CONTEXTO DE PRESTAÇÃO DIRETA DE CUIDADOS A DOENTES. 

 

 

B - SÃO CONTACTOS DE BAIXO RISCO as pessoas que: 

a. Apresentem um nível de exposição de baixo risco; 

b. Apresentem um nível de exposição de alto risco e não cumpram nenhum dos 

critérios do ponto 8.3-B 

Para efeitos do disposto nos pontos anteriores, esquema vacinal completo corresponde à 

administração da última dose de vacina contra a COVID-19 do esquema recomendado, nos termos 

da Norma 002/2021 da DGS, há pelo menos 14 dias. 
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9. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AOS CONTACTOS DE ALTO E BAIXO RISCO 

 

Aos contactos são aplicadas, em função do risco de virem a desenvolver infeção por SARS-

CoV-2 / COVID-19: 

A.  TESTES LABORATORIAIS; 

B.  VIGILÂNCIA; 

C.  ISOLAMENTO PROFILÁTICO. 

 

A implementação das medidas de saúde pública é da responsabilidade da Autoridade de 

Saúde da área geográfica de ocorrência do caso confirmado de infeção por SARS-CoV- 2/COVID-

19.   Relativamente   aos   contactos   associados   a   caso   confirmado   em estabelecimento, a 

responsabilidade pela vigilância é da Autoridade de Saúde da área geográfica do estabelecimento. 

 

Aos contactos com história de infeção pelo SARS-CoV-2/COVID-19 há menos de 180 dias, 

nos termos da Norma 019/2020 da DGS, não se aplicam as medidas constantes na presente Norma, 

exceto adotar as seguintes medidas durante 10-14 dias desde a data da última exposição: 

a. Utilizar máscara cirúrgica, em qualquer circunstância, em espaços interiores e 

exteriores, nos termos da Orientação 011/2021 da DGS; 

b. Manter-se contactável; 

c. Automonitorizar e registar diariamente sintomas compatíveis com COVID-19, bem 

como medir e registar a temperatura corporal, pelo menos uma vez por dia; 

d. Contactar o SNS 24 se surgirem sinais e/ou sintomas compatíveis com COVID-19. 

 

 

A. TESTES LABORATORIAIS PARA SARS-COV-2 

• - A requisição do teste laboratorial para SARS-CoV-2 é realizada automaticamente através 

da plataforma Trace COVID-19 para as pessoas registadas como contactos, nos termos 

referidos no ponto 9 

• - Os contactos devem realizar teste laboratorial de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) 

para SARS-CoV-2, nos termos da Norma 019/2020 da DGS  
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a. CONTACTOS DE ALTO RISCO: 

i. Primeiro teste: o mais precocemente possível e, idealmente, até ao 5.º dia após a data da 

última exposição ao caso confirmado; 

ii. Segundo teste: ao 10.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado. 

 

b. CONTACTOS DE BAIXO RISCO: teste laboratorial o mais precocemente possível e, 

idealmente, até ao 5.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado. 

 

c. EM SITUAÇÕES DE CLUSTER OU DE SURTO 

1 - Todos os contactos (de alto e baixo risco) devem realizar teste laboratorial para SARS-

CoV-2 (testes rápidos de antigénio), o mais cedo possível, que pode ser repetido 

sequencialmente, sob a coordenação das Autoridades de Saúde. 

2 - Os testes podem ser requisitados pelas Autoridades de Saúde/ equipas de Saúde 

Pública, pelo Centro de Contacto SNS 24 ou pelos médicos assistentes. 

3 - Se, durante a identificação ou vigilância de contactos for detetada sintomatologia 

sugestiva de COVID-19, devem ser iniciados os procedimentos de Caso possível, de acordo 

com a Norma n.º 004/2020 da DGS. 

4 - Os contactos com suspeita de COVID-19 detetados no contexto do ponto anterior são 

colocados em vigilância sobreativa no Trace COVID-19, para vigilância pelas equipas das 

USF/UCSP, de acordo com a Norma 004/2020, até ser conhecido resultado do teste 

laboratorial. 

5 - Para efeitos do disposto nos pontos anteriores, os testes laboratoriais são realizados nos 

termos da Norma 019/2020 da DGS atualizada a 26.02.2021, designadamente no que diz 

respeito ao tipo de teste, e se: 

a. Resultado positivo: aplica-se a Norma 004/2020 da DGS. 

b. Resultado negativo: o contacto mantém a vigilância e as medidas previamente 

implementadas pela Autoridade de Saúde, nos termos anteriormente referidos, sem prejuízo 

da avaliação e seguimento adequados à situação clínica, pelo seu médico assistente. 
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B. VIGILÂNCIA DOS CONTACTOS 

1. Todos os contactos devem adotar as seguintes medidas durante 10-14 dias desde a data da 

última exposição: 

a. Utilizar máscara cirúrgica, em qualquer circunstância, em espaços interiores e exteriores, 

nos termos da Orientação 011/2021 da DGS; 

b. Manter-se contactável; 

c. Automonitorizar e registar diariamente sintomas compatíveis com COVID-19, bem como 

medir e registar a temperatura corporal, pelo menos uma vez por dia; 

d. Contactar o SNS 24 se surgirem sinais e/ou sintomas compatíveis com COVID-19. 

2. Aos contactos de alto risco deve ser realizada vigilância ativa, durante o período de isolamento 

profilático definido. 

3. Os contactos de baixo risco devem limitar as interações com outras pessoas, reduzindo as suas 

deslocações ao indispensável (por exemplo: trabalho, escola, casa, etc.), e evitar o contacto com 

pessoas com condições associados a maior risco de desenvolvimento de COVID-19 grave, nos 

termos da Norma 004/2020 da DGS. 

4. Na plataforma Trace COVID-19: 

a. Aos contactos de alto risco, sob vigilância ativa, é atribuído o estado de «vigilância 

ativa»; 

b. Aos restantes contactos identificados é atribuído o estado de «vigilância passiva». 

 

 

O registo diário de sinais e/ou sintomas compatíveis com COVID-19 pode ser realizado através da 

funcionalidade de autorreporte, disponível no Registo de Saúde Eletrónico ou no portal COVID-19 

(https://covid-19.min-saude.pt). 

 

 

 

 

 

 

 

https://covid-19.min-saude.pt/
https://covid-19.min-saude.pt/
https://covid-19.min-saude.pt/
https://covid-19.min-saude.pt/
https://covid-19.min-saude.pt/
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C. ISOLAMENTO PROFILÁTICO. 

 

1. Isolamento Profilático dos Contactos de Alto Risco 

a) Os contactos de alto risco estão sujeitos a isolamento profilático, no domicílio ou noutro 

local definido a nível local, pela Autoridade de Saúde. 

b) Para efeitos do ponto anterior, é emitida uma Declaração de Isolamento Profilático (DIP), de 

acordo com o modelo dos Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020, e nos termos 

do art.º 3.º do Decreto n.º 3-C/2021 de 22 de janeiro, ou legislação análoga em vigor. 

c) Em situação excecionais, a Autoridade de Saúde pode determinar, fundamentada numa 

avaliação de risco caso-a-caso, o isolamento profilático a contactos de caso confirmado de 

infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 noutras circunstâncias não previstas na presente 

Norma. 

d) O fim do isolamento profilático é estabelecido após a obtenção de um resultado 

negativo num teste laboratorial TAAN para SARS-CoV-2, realizado ao 10.º dia após a 

data da última exposição ao caso confirmado  

e) Em situações em que o risco de geração de cadeias de transmissão a pessoas com 

condições associadas a evolução para COVID-19 grave é alta (avaliação caso a caso ), a 

Autoridade de Saúde pode determinar o isolamento profilático até ao 14.º dia após a 

exposição ao caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19  

f) Nas situações em que não é possível garantir adequadas condições de isolamento dentro da 

habitação entre o caso confirmado e o(s) seu(s) coabitante(s), a data da última exposição de 

alto risco corresponde à data do fim do isolamento do caso confirmado (ou à data do fim 

do isolamento do último caso confirmado, se mais do que um caso confirmado entre os 

coabitantes). 

 

 

2 - Na eventualidade dos contactos de alto risco identificados pelo SNS 24 não serem contactados 

pela Autoridade de Saúde, estes devem permanecer em isolamento profilático, nos termos da 

legislação aplicável da DPIP, sendo enviado, para o efeito e automaticamente um SMS de 

“fim do isolamento”, pelo SNS 24, ao 10.º dia após a data da última exposição de alto risco 

ao caso confirmado ou do contacto com o SNS 24. 
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3. Caso possível/ provável detetado durante a vigilância de contactos 

Se durante a vigilância de contactos de caso confirmado de COVID-19: 

a) O contacto verificar o aparecimento de sintomas sugestivos de COVID-19, deve manter-se 

em isolamento e contactar o SNS 24 (808 24 24 24) ou, em caso de emergência, ligar para o 

112 de forma a garantir o encaminhamento nos termos da Norma 004/2020 da DGS. 

b) A Autoridade de Saúde verificar o aparecimento de sintomas sugestivos de COVID-19, deve, 

através de avaliação telefónica, encaminhar o caso suspeito de acordo com os critérios 

presentes no Anexo 2 da Norma 004/2020 da DGS. 

c) Nas situações em que o caso possível/provável é identificado pela Autoridade de Saúde e 

tem indicação para vigilância clínica e isolamento no domicílio, o teste laboratorial para 

SARS-CoV-2 deve ser prescrito pela Autoridade de Saúde. 

d) O caso possível/provável com indicação para vigilância clínica e isolamento no domicílio é 

avaliado e seguido pelas equipas das USF/UCSP, nos termos da Norma 004/2020 da DGS, 

até ao resultado do teste laboratorial. Se: 

• Teste positivo: o caso confirmado de COVID-19 mantém o seguimento nos termos da 

Norma 004/2020. Nestes casos, a Autoridade de Saúde deve iniciar os procedimentos de 

caso confirmado, incluindo a respetiva investigação 
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10. REGRESSO DO CASO CONFIRMADO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

 

Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios de fim de 

isolamento determinados, devem manter o cumprimento das medidas de prevenção e controlo de 

infeção, de acordo com as recomendações da Autoridade de Saúde territorialmente competente. 

 

O fim das medidas de isolamento dos doentes sintomáticos, deve ser realizado 

mediante declaração do médico responsável pela vigilância sobreativa que ateste a alta clínica, 

no seguimento do cumprimento dos seguintes critérios, sem necessidade de realização de teste 

laboratorial para a SARS-CoV-2 e de acordo com a gravidade dos sintomas: 

a. Assintomáticos ou com doença ligeira ou moderada: 10 dias desde o início dos sintomas 

ou teste positivo (assintomátrico), desde que apresente ausência completa da febre (sem 

recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos; 

b. Doença grave ou crítica: 20 dias desde o início dos sintomas, desde que apresente 

ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos 

sintomas durante 3 dias consecutivos; 

c. Pessoas com imunodepressão, independentemente da gravidade da doença: 20 dias 

desde o início dos sintomas, desde que apresente ausência completa 

 

NOTA: APÓS DETERMINAÇÃO DE CURA E RESPETIVA ALTA CLÍNICA EMITIDA PELA AUTORIDADE 

DE SAÚDE, O ALUNO OU COLABORADOR PODE REGRESSAR AO COLÉGIO.   
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11. RASTREIOS EM CONTEXTO COMUNITÁRIO OU OCUPACIONAL 

 

De acordo com a Norma 19/2020 de 26/10/2020 atualizada a 13/10/2021. 

1- As pessoas com esquema vacinal completo, nos termos da Norma 002/2021 da DGS, há 

mais de 14 dias ficam isentas da realização de testes de rastreio para SARS-CoV-2 nos 

rastreios comunitários. 

2- A realização de testes de rastreio para SARS-CoV-2 em contexto ocupacional ou 

comunitária, aplica-se a pessoas com mais de 12 anos que não apresentem esquema 

vacinal completo  

3 - Nas situações definidas no ponto anterior e sem prejuízo dos planos e orientações setoriais 

específicos, em contexto ocupacional devem ser realizados testes de rastreio regulares para 

SARS-CoV-2:  

a) Nas creches, estabelecimentos de educação e ensino e nos estabelecimentos de ensino 

superior, de acordo com o estabelecido, para cada caso, no Plano de Promoção da 

Operacionalização da Testagem para SARS-CoV-2.    

4 - Para efeito do disposto no número 2: 

a. Devem ser utilizados testes rápidos de antigénio (TRAg); 

b. Os resultados positivos devem ser confirmados por TAAN, realizado no prazo de 24h, 

de forma a garantir a implementação de medidas de Saúde Pública adequadas e 

proporcionais, assumindo-se o resultado obtido no TAAN como válido 
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12. MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO COLÉGIO 

 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente pode determinar, com conhecimento 

dos responsáveis pelos estabelecimentos de educação e/ou ensino, além das medidas individuais a 

adotar pelos contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação e 

ensino: 

a. Encerramento de uma ou mais turmas; 

b. Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação e/ou ensino; 

c. Encerramento de todo o estabelecimento de educação e/ou ensino; 

d. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para 

contenção de surtos e casos: 

i. A intervenção em meio escolar para prevenção de casos e surtos deve 

verificar-se de forma proporcionada visando o reforço de medidas 

preventivas; 

ii. As medidas serão adotadas de forma faseada de acordo com a análise de 

risco efetuada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente; 

iii. As medidas, nomeadamente as que impliquem suspensão da atividade letiva 

presencial, serão tomadas pelo período estritamente necessário à 

investigação e/ou ao isolamento de casos e de contactos de alto risco; 

 

NOTA: O encerramento de todo o estabelecimento de educação e/ou ensino só deve ser 

ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida 

apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, envolvendo 

na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional. 
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13. MEDIDAS A ADOTAR NA GESTÃO DE SURTOS 

 

13.1 GESTÃO DE CLUSTERS OU SURTOS 

 

Cluster (conglomerado): Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar relacionados 

pela sua forma de distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

Surto: Ocorrência de um número de casos de uma doença, superior ao que seria considerado 

expectável, numa determinada população durante um período de tempo bem definido. 

Concretamente, dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/ COVID- 19 

associados a um contexto não residencial específico, cujas datas de início de sintomas (ou datas de 

colheita do teste, se assintomáticos) ocorreram num período de 14 dias, existindo evidência de 

exposição entre os casos no período de infecciosidade de um dos casos (Norma n.º 015/2020 da 

DGS). 

A atuação em ambos os casos (cluster ou surto) é idêntica. 

 

Perante a existência de um cluster ou de um surto num estabelecimento de educação e/ou ensino, 

será necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade 

de Saúde territorialmente competente, conforme descrito no Capítulo 4. 

Nestas situações, todos os contactos (de alto e baixo risco) devem realizar teste rápido de antigénio 

(TRAg) para SARS-CoV-2, nos termos da Norma n.º 019/2020 da DGS, para a rápida implementação 

de medidas de saúde pública. 

 

13.2. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS FACE A UM CLUSTER OU SURTO 

 

No Quadro 1 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de 

SARS-CoV-2 na comunidade escolar. Contudo, a intervenção da Saúde Pública e respetivas medidas 

preventivas, que são recomendadas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, podem 

ocorrer de forma faseada, e devem decorrer de uma minuciosa avaliação de risco efetuada caso a 

caso. Estas medidas deverão ser adequadas à realidade local e considerar, entre outros fatores, a 

situação epidemiológica em que o estabelecimento de educação. 
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14. RESPONSABILIDADE DOS ALUNOS NO CUMPRIMENTO DAS REGRAS 

 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa responder de forma célere e 

adequada e controlar a transmissão de SARS-CoV-2.  

Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade educativa, deve 

ser promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento  de  todos  os  procedimentos, 

como estratégia  de  envolvimento  em todo  o  processo  e,  sempre  que  possível,  na  tomada  de  

decisão, através  da participação de todos, desde o momento inicial na resposta a um surto. 

 

• O cumprimento de todas as normas contribuirá para uma maior eficácia na prevenção da 

infeção. 

• Todos os alunos serão responsabilizados pela execução das medidas preventivas, que lhes 

forem fornecidas. 

• As medidas serão implementadas de acordo com a faixa etária: 

• No Jardim de Infância será realizado um acompanhamento permanente na implementação 

destas medidas. 

• No 1.º ciclo, em que os alunos apresentam maior autonomia, haverá uma primeira fase de 

acompanhamento permanente, aumentando a responsabilidade e autonomia dos alunos à 

medida que os mecanismos de prevenção vão sendo adquiridos e interiorizados, sempre 

vigiados pelos professores e vigilantes. 

• A partir do 2.º ciclo, após a formação e verificação dos procedimentos, os alunos serão 

autónomos e responsáveis pelo cumprimento das normas instituídas, podendo ser 

“penalizados” por comportamentos e atitudes que deliberadamente ponham em risco a 

restante comunidade escolar. 
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15. RESPONSABILIDADE DOS COLABORADORES NO CUMPRIMENTO DAS REGRAS 

 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa responder de forma célere e 

adequada e controlar a transmissão de SARS-CoV-2. 

Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade educativa, deve ser 

promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de todos os procedimentos, como 

estratégia de envolvimento em todo o processo e, sempre que possível, na tomada de decisão, 

através da participação de todos, desde o momento inicial na resposta a um surto. 

 

• O cumprimento de todas as normas contribuirá para uma maior eficácia na prevenção da 

infeção. 

• Todos os colaboradores serão responsabilizados pela execução das medidas preventivas, no 

âmbito das medidas transmitidas a toda a comunidade. 
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16. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS/PROCEDIMENTOS DAS 

AUTORIDADES DE SAÚDE 

 

16.1 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS 

Toda a comunidade escolar tem um papel fundamental na forma correta e célere para controlar e 

evitar a transmissão de SARS_CoV-2. 

 

O envolvimento dos parceiros da comunidade escolar é fundamental para que surja uma         

resposta célere e adequada e seja possível controlar a transmissão de SARS-CoV-2. 

A transparência na comunicação desde o momento inicial de identificação de um caso provável, 

possível ou confirmado até à resposta a um surto ou cluster permitem não só tranquilizar e dar 

confiança face à incerteza, como também promover a adoção de comportamentos de proteção da 

saúde pela comunidade escolar e outros parceiros. 

 

16.2 PROCEDIMENTOS DAS AUTORIDADES DE SAÚDE 

a. A Autoridade de Saúde territorialmente competente 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 em articulação com a Equipa de Saúde Escolar e outros 

parceiros. 

b.  Perante um cluster, um surto de COVID-19 ou um caso com grande impacto na 

comunidade, a Autoridade de Saúde territorialmente competente informa a 

Comissão Municipal de Proteção Civil, garantido assim a articulação e colaboração 

institucional entre todos os organismos e serviços com responsabilidades, 

promovendo o acionamento dos planos de emergência sempre que tal se justifique. 

c. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde territorialmente 

competente comunica à Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino o 

risco e as medidas de proteção individuais e coletivas a adotar (Capítulo 5.2). 

d. Após indicação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, a Direção do 

Colégio informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar 

da existência de um cluster ou de um surto, das medidas que foram tomadas e das 

que deverão ser adotadas. Esta comunicação deve ser detalhada, preservando a 

confidencialidade e anonimato dos envolvidos.   
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e. O Colégio assegura a disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o 

cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde territorialmente 

competente. 
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17. ÁREA(S) DE ISOLAMENTO 

 

São estabelecidas áreas de isolamento nas instalações do Colégio Valsassina. A colocação de 

um estudante ou colaborador suspeito de infeção por COVID-19 numa área de isolamento visa 

impedir que outros estudantes e/ou colaboradores possam ser expostos e infetados.  

Esta medida tem como principal objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível no 

Colégio.  

A sala de isolamento tem ventilação natural, possui revestimentos lisos e laváveis, e está 

equipada com: 

• Telefone; 

• Cadeira;  

• Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

• Solução antissética de base alcoólica (SABA); 

• Toalhetes de papel; 

• Máscaras cirúrgicas; 

• Termómetro; 

 

A instalação sanitária próxima desta área possui: 

• Doseador de sabão; 

• Toalhetes. 

 

A sala de isolamento está localizada no Edifício da Casa-Mãe, no corredor atrás da 

telefonista. Tem acesso direto pela entrada do Colégio e está próxima do Gabinete da 

Coordenadora da Equipa Operativa. 
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18. PONTO FOCAL (EQUIPA OPERATIVA) 

 

O Ponto Focal (equipa operativa) é constituído por pessoas designadas pela Direção e pela 

Administração do Colégio responsáveis pelo acompanhamento dos casos suspeitos e pelo 

cumprimento do plano de contingência. 

É a esta Equipa Operativa que deverá ser reportada uma situação de doença de estudante 

ou colaborador com sintomas compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19. 

Sempre que for reportada uma situação de estudante ou colaborador com sintomas, a 

Equipa Operativa deverá informar a Direção e a Administração do Colégio e ficar responsável por 

assegurar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência do Colégio 

Valsassina para a Doença por Coronavírus (COVID-19). 

• A coordenadora da Equipa Operativa é: Fátima Maia Dias, coadjuvada por Vanessa 

Rodrigues 

• Os contactos são:  

• Telm. 912 346 973 

• Telf. 21 831 09 00 

• geral@cvalsassina.pt 

 

mailto:geral@cvalsassina.pt
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19. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

• O Plano de Contingência do Colégio Valsassina para a Doença por Coronavírus (COVID-19) está 

dirigido, preferencialmente a todos os alunos e colaboradores. Para qualquer visitante do 

Colégio (como por exemplo: pais/encarregados de educação; fornecedores, entre outros) serão 

aplicadas as medidas definidas neste plano, devidamente articuladas caso-a-caso, quer se trate 

de um menor de idade, quer seja um adulto. 

• O Colégio atualizará toda a informação que considere relevante no seu site na internet 

(www.cvalsassina.pt) ou via e-mail, sempre que a ausência de alunos/pessoal docente e não 

docente afete o normal funcionamento das atividades escolares, e/ou alimentação e/ou 

transportes. 

• A Direção e a Administração do Colégio estão vigilantes à evolução da situação, que se 

caracteriza por ser muito dinâmica.  

O presente Plano será objeto de atualizações em função da evolução da situação e da avaliação 

que em cada momento for feita da adequação das medidas agora adotadas à finalidade de 

prevenção e controlo do COVID-19. 

• No âmbito das medidas presentes no Plano de Contingência do Colégio Valsassina para a 

Doença por Coronavírus (COVID-19), sempre que se justificar será analisada a realização, ou 

não, de uma determinada atividade ou evento.  

No caso de alguma atividade, ou evento, ser alvo de cancelamento ou adiamento, o Colégio 

garantirá a comunicação desta situação no seu site na internet (www.cvalsassina.pt) e/ou via e-

mail. 

• No sentido de haver veracidade na informação, disponibiliza-se o seguinte contacto:  

• Fátima Maia Dias, através do número de atendimento telefónico (21 8310900) ou pelo e-

mail geral@cvalsassina.pt  

• No caso do(s) aluno(s) que tiverem que se ausentar do Colégio no âmbito de alguma medida 

presente neste Plano, a Direção Pedagógica assegurará que o mesmo não ficará prejudicado 

no acompanhamento das várias disciplinas, e respetivas avaliações. O acompanhamento será 

feito caso a caso, pelos respetivos coordenadores de turma. 

• Todo o pessoal docente e não docente receberá formação para atuar correcta e 

adequadamente, nos diferentes locais de trabalho, na prevenção da COVID- 19, bem como nos 

procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito. 

 

mailto:geral@cvalsassina.pt
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O Colégio aconselha o contacto com a Linha Saúde SNS24 808 24 24 24 ou a consulta do 

microsite da DGS do novo coronavírus (COVID-19) em https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx e do 

site https://covid19.min-saude.pt, para obter mais informação. 

 

Informações mais detalhadas sobre o acompanhamento da situação no Colégio, 

designadamente as comunicações emitidas e materiais de informação e sensibilização sobre o 

assunto encontram-se disponíveis em: https://cvalsassina.pt/destaques/768-acompanhamento-da-

situacao-relativa-ao-surto-de-coronavirus-covid-19 

 

https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx
https://covid19.min-saude.pt/
https://cvalsassina.pt/destaques/768-acompanhamento-da-situacao-relativa-ao-surto-de-coronavirus-covid-19
https://cvalsassina.pt/destaques/768-acompanhamento-da-situacao-relativa-ao-surto-de-coronavirus-covid-19

