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1.

DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Coordenadora
Ana Duarte
Substitutos: Victor Gonçalves e Lília Aguiar
Coordenadora Escola Gil
Vicente
Ana Duarte (PF EGV)
Subs: Victor Gonçalves e Lília
Aguiar

Encarregado Operacional
Manhã: Sandra Conceição
Tarde: José Oliveira

Assistente Técnico
Maria João Oliveira
Subs: Bruno Monteiro

Coordenadora 1.º ciclo
Celina Pires
Subs: Victor Gonçalves e
Lília Aguiar

Coordenadora EB1 Santa Clara
Amélia Fleming (PF ESC)
Subs: Ana Gomes
Encarregado Operacional
Lívia Machado
Subs: Manuela Vidal

Assistente Operacional
Manhã: Andreia Gomes
Tarde: Conceição Mateus

Assistente Operacional
Paula Santos
Subs: Sónia Salvador

Coordenadora EB1 Castelo
Ariana Furtado (PF EC)
Subs: Alcina Marques

Coordenadora
PES
(Projeto de
Educação para a
Saúde)
Margarida Almeida

Equipa do
Plano de
Informação e
Comunicação
(Pontos Focais (PF),
Diretores de Turma e
ProfessoresTitulares
de Turma)

Encarregado Operacional
Conceição Cardoso
Subs: Sílvia Santos
Professores
Titulares de Turma

Professores Titulares
de Turma

Figura 1: Cadeia de Comando e Controlo
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1.1. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
A Cadeia de Comando e Controlo define a liderança e coordenação em situação de epidemia de Covid-19 e tem
autoridade para tomar decisões e atuar em conformidade. A seguir indicam–se os papéis dos responsáveis de cada
área, desempenhados pelos respetivos substitutos na ausência dos mesmos.
A Coordenadora (Diretora Ana Duarte e/ou substitutos), que será também o Ponto Focal da Escola Gil Vicente,
enquanto responsável máxima pela implementação e coordenação do Plano de Contingência, tem por funções
diretas: divulgar o plano de contingência junto de toda a comunidade escolar e formar os funcionários (docentes e
não docentes); garantir a normalidade, na medida do possível, das atividades letivas; implementar as medidas que a
DGS vier a aconselhar/impor; articular com o Delegado Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo sobre a
existência de casos suspeitos validados; articular com a Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo em
caso de elevado absentismo e implementar as diretivas emanadas por este organismo; assegurar a substituição de
funcionários nos sectores considerados prioritários, e a sua eventual deslocação entre as Escolas do Agrupamento;
ordenar o fecho da escola, de acordo com as recomendações das entidades competentes; inferir das necessidades de
produtos e equipamentos em falta e providenciar a sua aquisição. Tem ainda as funções de: solicitar à Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares a transição entre os regimes presencial, misto e não presencial que sejam
necessárias [decorre do art. 5º da RCM 53-D/2020]; coordenar o conselho pedagógico com vista a assegurar a
implementação, acompanhamento e monitorização do plano de ensino a distância a aplicar no regime misto e no
regime não presencial; coordenar o conselho pedagógico na elaboração de adendas ao regulamento interno que
permitam acomodar as medidas de segurança sanitária determinadas pela DGS.
A Coordenadora para o 1º ciclo, Celina Pires, é responsável pela articulação entre a Coordenação do
Agrupamento e as Coordenadoras de Estabelecimento do Pré-Escolar e do 1.º ciclo, acompanhando a evolução da
situação e o cumprimento do Plano de Contingência, divulgando a informação e aferindo as necessidades, junto das
coordenadoras do 1.º ciclo e do Pré-Escolar, de produtos e equipamentos em falta.
As Coordenadoras de Estabelecimento do Pré-Escolar e do 1º Ciclo (Amélia Fleming e Ariana Furtado), que
serão também os pontos focais das respetivas escolas, são responsáveis pela aplicação do Plano de Contingência em
cada uma das escolas, como representantes diretas da Direção, nomeadamente divulgar junto dos alunos,
encarregados de educação, pessoal docente, não docente, discente e técnicas das CAF, AAAF e AEC toda a
informação relevante recebida; recolher em cada EB1 e Jardim de Infância os dados sobre a evolução da situação e
comunicá-los à Coordenadora de 1.º ciclo, Celina Pires; contactar a linha SNS24 (808 24 24 24) no caso de suspeita de
infeção por Covid-19 e, quando se tratar de alunos, com os Encarregados de Educação.
Os Pontos Focais (PF) de cada estabelecimento, ou os seus substitutos, têm por função a gestão dos casos
suspeitos, comunicação com as autoridades de saúde e a coordenação da equipa responsável pelos Planos de
Contingência e Informação, bem como a Supervisão da Reorganização dos espaços.
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A Coordenadora do Projeto de Educação para a Saúde (PES), Margarida Almeida, verifica o cumprimento do
Plano de Contingência e apoia as coordenadoras na sua implementação.
Os Diretores de Turma e os Professores Titulares de Turma são responsáveis pela recolha de informações
necessárias relativas aos alunos e seus familiares, comunicando-as às estruturas de Coordenação. Cumpre-lhes
também a divulgação, junto dos discentes e respetivas famílias, de toda a informação considerada relevante.
A Assistente Técnica (Maria João Oliveira) identifica as atividades prioritárias no seu sector e organiza o serviço
em conformidade; monitoriza as faltas ao serviço dos funcionários docentes e não docentes e mantém a
Coordenadora do Plano de Contingência informada sobre o número de faltas por motivo de quarentena ou infeção
pelo Covid-19.
Os Encarregados Operacionais e Assistentes Operacionais constantes do organigrama garantem o
acompanhamento dos alunos até à área de isolamento e a profilaxia deste espaço, assegurando o cumprimento das
regras de higiene do Plano de Contingência e trabalhando em estreita colaboração com a Coordenação.
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2.

ENQUADRAMENTO

2.1. O QUE É A COVID-19?
A COVID-19 foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como pandemia no dia 11 de março de 2020. Neste
contexto, foram adotadas várias medidas para conter a expansão da infeção pelo coronavírus, SARS-CoV-2.

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte a COVID-19.
Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum
ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.

2.2. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se por:


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.

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços
fechados.
O tempo que o vírus persiste nas superfícies pode variar sob diferentes condições (por exemplo, tipo de
superfície, temperatura ou humidade do ambiente e a carga viral inicial que originou a exposição).

2.3. PRINCIPAIS SINTOMAS
Os sintomas são semelhantes a uma gripe:
•

febre (temperatura ≥ 38 ºC);

•

tosse;

•

falta de ar (dificuldade respiratória);

Também podem surgir dor na garganta, dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar e do
olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros.
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A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática), mas em casos mais graves, pode
levar a pneumonia com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte.

2.4. PERÍODO DE INCUBAÇÃO
O período de incubação (até ao aparecimento de sinais e sintomas) situa-se entre 1 a 14 dias, segundo as
últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução aconselha-se a vigilância
ativa dos contactos próximos durante 14 dias desde a data do contacto com um caso confirmado.
As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por
contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).

PLANO DE CONTINGÊNCIA

3.

O Plano de Contingência está previsto em função de cenários e fases da pandemia descritos pela Organização
Mundial de Saúde. Este plano será alvo de revisões, acompanhando a evolução da situação e atendendo a novas
informações disponíveis.

3.1. OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA


Determinar medidas preventivas, informar os funcionários, alunos e restante comunidade educativa do
Agrupamento de Escolas Gil Vicente (AEGV), e servir de suporte ao planeamento de ações.



Permitir estabelecer, ao nível das atividades desenvolvidas pelo AEGV, medidas concretas que possibilitem
diminuir as oportunidades de contaminação, eliminar atividades facilitadoras de contaminação e, de uma
forma geral, promover a consciencialização para a importância de se adotarem comportamentos
preventivos e medidas de limpeza passíveis de evitar a transmissão de doenças infetocontagiosas.



Estabelecer os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 no AEGV, nomeadamente a
definição de uma área de isolamento e os trajetos possíveis para a deslocação do caso suspeito.



Identificar os efeitos que o absentismo, por doença ou necessidade de isolamento, dos funcionários pode
causar no funcionamento do Agrupamento de Escolas e procurar minimizá-los.

3.2. PRESSUPOSTOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
Este Plano de Contingência visa obviar à eventual necessidade de redução dos serviços prestados pela escola,
traduzida em menos horas de atividades letivas ou administrativas e num menor número de alunos, docentes e
funcionários a frequentar o Agrupamento.
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Proceder-se-á à integração no Plano de Contingência de determinações concretas do governo, das
autoridades de saúde ou de entidades com responsabilidade na análise, gestão ou comunicação de risco,
relacionadas com a COVID-19, à medida que se justifique.
O Plano de Contingência será divulgado na página eletrónica do AEGV, enviado por correio eletrónico aos e às
Encarregadas de Educação e funcionários, será também afixado em locais-chave das várias escolas do AEGV. As
responsabilidades específicas serão apresentadas e explicadas aos funcionários correspondentes.
O regime presencial é o regime regra e os regimes misto e não presencial têm um caráter excecional e
temporário. Será dada prioridade na frequência de aulas presenciais aos alunos até ao final do 2.º ciclo do ensino
básico e aos alunos Beneficiários da Ação Social Escolar, alunos em risco sinalizados pelas Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens ou ainda àqueles para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não
presencial.

3.3. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE DISCENTES/ DOCENTES
E NÃO DOCENTES PODE CAUSAR NA ENTIDADE
No caso de haver discentes, docentes e não docentes considerados casos suspeitos, ou eventualmente casos
confirmados, a decisão de ser decretado o isolamento profilático desse grupo/turma ou o encerramento das escolas
do AEGV caberá às Autoridades de Saúde.
A substituição do Pessoal Docente faz-se de acordo com a legislação em vigor; após apresentação de atestado
médico, é pedida a substituição através da plataforma SIGRHE da DGAE; a substituição das ausências por doença ou
isolamento profilático do pessoal não docente será solicitada à Camara Municipal de Lisboa.
A transição entre os regimes presencial e misto ou não presencial será decretada pela Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, após ser ouvida a autoridade de saúde competente.

Condições para a existência do regime de ensino presencial


Todas as escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar deverão ter as condições sanitárias
necessárias para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos
com água e sabão, e secagem com toalhetes de papel;



Disponibilizar solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada dos recintos;



A existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de desinfeção e
limpeza dos edifícios escolares, de acordo com a Orientação nº 014/2020 da DGS e com o documento
da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), com a orientação da DGS e a colaboração
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das Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no contexto da
pandemia COVID-19”;


Verificarem-se as condições necessárias para cumprir com as recomendações de distanciamento
físico;



A utilização de máscaras para acesso e permanência nos estabelecimentos de educação e ensino, pelo
pessoal docente e não docente, pelos alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, e ainda
encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos;



Manter uma adequada ventilação dos espaços e salas de aula.

Condições para a necessidade de implementar o regime de ensino misto
Em caso de impossibilidade de as escolas manterem as turmas em regime presencial e em que não seja
possível ou suficiente a adoção das medidas relativas ao horário de funcionamento, à reorganização dos horários
escolares e à gestão dos espaços escolares, poderá ser autorizada a transição para o regime misto.
Condições para a necessidade de implementar o regime de ensino à distância
No caso de ser determinado o isolamento profilático de um determinado grupo/turma com a consequente
suspensão das atividades letivas e formativas presenciais na escola, deverá ser implementado o plano relativo ao
regime não presencial apenas para esse grupo/turma e respetivos docentes.
Se for decretado o encerramento de uma ou mais das escolas do AEGV deve ativar-se o plano para o regime
não presencial para todos os alunos e docentes dessa escola.
De igual modo em caso da ausência de 50% dos assistentes operacionais de uma determinada escola do AEGV,
por razões de doença ou isolamento profilático, e até à sua substituição, a Direção deverá solicitar a transição para o
regime não presencial relativamente a essa escola.

3.4. PREVENIR A TRANSMISSÃO DO COVID-19
Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo da
transmissão da COVID-19.
Na definição destas medidas, considera-se que o vírus se transmite de pessoa para pessoa, essencialmente
através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos em que tocamos, e,
eventualmente, através de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.
Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas assumem
um papel crucial no combate à COVID-19.
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3.4.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DIÁRIA INDIVIDUAIS – COMUNIDADE EDUCATIVA
 As crianças, os discentes, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de
COVID-19 não devem apresentar-se no estabelecimento de educação pré-escolar ou na escola. Devem
contactar o SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder
de acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde;
 Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, discentes a partir do 2.º ciclo do ensino básico, e
ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);
 As máscaras comunitárias laváveis fornecidas pela escola devem ser lavadas e higienizadas segundo as regras
definidas pelo fabricante;
 Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA (Solução Antissética de Base Alcoólica);
 Respeitar as normas de circulação definidas para o espaço escolar (ver anexos 1, 2, 3, 4 e 5);
 Respeitar as regras de funcionamento dos bufete e refeitório;
 Respeitar as zonas dedicadas às turmas nos espaços de recreio exteriores (ver anexo 6);
 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos,
nomeadamente: antes de sair de casa; ao chegar à escola; após usar a casa de banho; antes e após as
refeições e sempre que se assoar ou tossir;
 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
 Deitar os lenços usados num caixote do lixo, forrado com saco de plástico, e lavar as mãos de seguida.
 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido;
 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias;
 Alterar os procedimentos de conduta social (alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre as pessoas;
não cumprimentar através de aperto de mão ou beijo; não partilhar objetos, nomeadamente garrafas, copos,
telemóveis, etc.);
 Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória;
 Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum;
 No pré-escolar as crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do
jardim de infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser higienizado, todos os dias,
após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação;
 No pré-escolar e no 1º ciclo os alunos não podem levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários.

3.4.2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DIÁRIA - GERAIS
 Reforçar a limpeza de superfícies de contacto frequente (maçanetas, puxadores, corrimãos, torneiras,
teclados e ratos de computadores maioritariamente usados por alunos) – Assistentes Operacionais.
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 Reforçar a limpeza das mesas dos refeitórios/espaços comuns – Assistentes Operacionais.
 Manter abertas as portas e as janelas, sempre que possível, para reduzir a necessidade de contacto com as
superfícies e facilitar a circulação de ar – Assistentes Operacionais, Pessoal Docente
 As aulas de cada turma decorrerão, sempre que possível, na mesma sala e com lugar/secretária fixo por aluno;
 Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente na biblioteca, no bar ou nas
salas de informática e laboratórios.

3.4.3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO GERAIS - DIRETORA
Evitar as visitas de estudo nas quais os alunos se desloquem para espaços fechados e/ou com muitas pessoas
no exterior do Agrupamento;
Autorizar as atividades de desporto escolar abertas à participação de alunos exteriores à escola sede ou que
envolvam a deslocação de alunos para o exterior, apenas se forem asseguradas medidas de proteção sanitária;
Estabelecer circuitos de deslocação nos vários espaços do Agrupamento para assegurar menor acumulação de
indivíduos;
Proceder à racionalização da utilização dos espaços comuns e dos horários dos discentes, docentes e outros
funcionários, de modo a minimizar a acumulação de pessoas no mesmo espaço.

3.5. PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO

3.5.1. CASO SUSPEITO
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos quadro respiratório
agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38,0ºC), ou dispneia /
dificuldade respiratória, associados a critérios epidemiológicos.

3.5.2. MEDIDAS DE ISOLAMENTO
Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID19, será encaminhado, pelos circuitos definidos (ver anexos 7 e 8), para uma sala de isolamento com ventilação
natural, possuindo revestimentos lisos e laváveis. Esta sala estará equipada com: telefone; cadeira ou marquesa; kit
com água e alguns alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
solução antisséptica de base alcoólica - SABA; toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; lenços
de papel; termómetro. Deverá ter afixados os contactos com as autoridades de saúde e com o Ponto Focal. Na
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proximidade da sala de isolamento existirá uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com
doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva das pessoas com sintomas/caso suspeito. Caso
ocorram simultaneamente mais do que um caso suspeito, serão encaminhados pelos percursos adequados para
outras salas que estejam disponíveis.

No Agrupamento de Escolas Gil Vicente foram definidas as seguintes salas de isolamento:
 Escola Gil Vicente – antiga Sala do SAEA, no piso 2 (piso de entrada).
 Escola Básica de Santa Clara – Gabinete 7 (no corredor do refeitório).
 Escola Básica do Castelo - Sala da Enfermaria.

3.5.3. ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PERANTE UM CASO
SUSPEITO EM CONTEXTO ESCOLAR
Perante a identificação de um caso suspeito dentro do estabelecimento de ensino, devem ser tomados os seguintes
passos:

Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar

1. Qualquer aluno com sinais e sintomas de COVID-19 informa o professor, no caso de se encontrar na
sala de aula, ou o funcionário do PBX (na escola sede), se se encontrar noutro espaço da escola, ou o
funcionário que desempenha funções similares nas Escolas EB1 do Agrupamento. O professor que
identifique um aluno com sinais e sintomas de COVID-19 deve comunicar com o funcionário através
do número de telemóvel específico para este efeito e/ou solicitar ao delegado de turma, ou um seu
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substituto no caso de este apresentar os referidos sintomas, que vá ao PBX pedir para se aplicar o
procedimento de caso suspeito.

2. O aluno – quer esteja em sala de aula quer esteja no PBX – deve aguardar instruções e que o
funcionário responsável o encaminhe para a sala de isolamento, segundo os percursos definidos para
o efeito. O funcionário comunicará o caso telefonicamente à Direção/Coordenação de
Estabelecimento/Ponto Focal.
Qualquer adulto (funcionário da escola) com sinais e sintomas de COVID-19 deve encaminhar-se para
a sala de isolamento, pelos percursos previamente definidos e telefonicamente informar a Direção da
escola/Coordenação de Estabelecimento/Ponto Focal.
Qualquer adulto (visitante da escola) com sinais e sintomas de COVID-19 deve comunicar com o
funcionário do PBX (na escola sede) ou com um funcionário nas Escolas EB1 do Agrupamento, sendo
encaminhado para a sala de isolamento pelos percursos previamente definidos.
O funcionário designado para acompanhar o aluno à sala de isolamento deve colocar, momentos
antes de se iniciar esta assistência, luvas descartáveis e fornecer ao aluno uma máscara (pré-escolar e
1º ciclo) ajudando-o a colocá-la no caso de ele não o conseguir fazer sozinho. Antes e após contacto
com o aluno, deve cumprir as precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos.
Na escola sede este funcionário deverá comunicar ao PBX para que um outro funcionário se dirija
rapidamente à sala de aula com o kit de limpeza para proceder à desinfeção da zona de trabalho do
aluno.
O caso suspeito (aluno/funcionário/visitante) deve colocar uma máscara cirúrgica limpa. A máscara
deverá ser colocada pelo próprio (aluno/funcionário/visitante). Deve verificar-se se a máscara se
encontra bem ajustada, ou seja, ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão
completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Sempre que a máscara estiver húmida, o
aluno/funcionário/visitante deve substituí-la por outra, deitando a máscara inutilizada no contentor
de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico).

3. A funcionária do PBX, na escola sede, ou a Coordenadora do estabelecimento nas Escolas EB1 do
Agrupamento informa o Encarregado de Educação que deve dirigir-se ao estabelecimento de
educação ou ensino o mais rapidamente possível, preferencialmente em veículo próprio.

4. Ao chegar à escola, o Encarregado de Educação, usando máscara e tomando todas as medidas de
higienização recomendadas, deverá dirigir-se à sala de isolamento, onde está o seu educando, e
contactar o SNS 24 (808 24 24 24). Apenas nos casos em que o Encarregado de Educação o autorize,
poderá ser o Ponto Focal ou a Diretora/Coordenadora de estabelecimento a contactar a linha saúde
24.
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Caso o EE não estabeleça contacto com a linha saúde 24 nem autorize a escola a fazê-lo, o Ponto Focal
ou o elemento da Direção, na escola sede, ou a Coordenadora do estabelecimento nas Escolas EB1 do
Agrupamento deverá informar as autoridades de saúde.
O profissional de saúde do SNS 24 questionará o aluno/funcionário/visitante doente quanto a sinais
e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação,
o SNS 24 informará o aluno/funcionário/visitante e/ou a Direção da escola dos procedimentos
adequados à situação clínica do caso suspeito.
Se o caso não for considerado suspeito, a pessoa em causa segue o procedimento normal da escola.
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.

5. Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24, o Ponto Focal contacta de imediato a
Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local.

6. Cabe à Autoridade de Saúde Local prescrever o teste para SARS-CoV-2 e encaminhar para a sua
realização, e esclarecer o caso suspeito, se for um adulto, ou o seu encarregado de educação, se o
caso suspeito for um menor, sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial.
Na deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste 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.

7. A Autoridade de Saúde Local implementará as adequadas medidas de proteção, enquanto o caso
suspeito aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente o isolamento dos contactos que estiveram
sentados em proximidade na sala de aula ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados
e realizar um inquérito epidemiológico, o rastreio de contactos e a avaliação ambiental.
A DGS informará a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez
informa a Autoridade de Saúde Local.
8. 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:
13

• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o
estabelecimento de educação ou ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso suspeito,
bem como da área de isolamento.
• 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.

3.5.4. ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO PERANTE UM CASO
CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, devem ser
seguidos os seguintes passos:

Figura 3. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar

1. 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
designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação ou ensino.
2. A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de imediato a
Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.
3. A Autoridade de Saúde Local prossegue com a investigação epidemiológica elaborando o respetivo
inquérito epidemiológico, o rastreio de contactos e a avaliação ambiental.
4. A autoridade de saúde informará o estabelecimento de educação ou ensino sobre as medidas
individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada,
nomeadamente:
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• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o
estabelecimento de educação ou ensino.
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso suspeito,
bem como da área de isolamento.
• 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.

3.5.5. MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO
Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer em
isolamento até cumprir com os critérios de cura. A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do
quadro clínico e das condições de habitabilidade de cada pessoa.
As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:
• Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas
durante 3 dias consecutivos, e
• Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo,14 dias após o início dos sintomas
(nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos,
com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas (nos
doentes com internamento hospitalar por COVID-19).
Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar ao estabelecimento
de educação ou ensino.

3.6. RASTREIO DE CONTACTOS
O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de pessoas que
estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis casos
secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença.
O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de COVID-19,
preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso, incluindo os contactos na escola (alunos, pessoal
docente, pessoal não docente), os coabitantes e contactos de outros contextos que possam ser relevantes.
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O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição, sendo os contactos classificados, de
acordo com esse nível, em exposição de alto risco e de baixo risco.

“Alto risco de exposição” (casual) que se define como:
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sinais e sintomas no momento, mas que teve ou pode
ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
 Contacto frente a frente com um caso de COVID-19 a uma distância de menos de 2 metros e durante
15 minutos ou mais;
 Contacto físico direto com um caso de COVID-19;
 Contacto direto desprotegido com secreções contaminadas de um caso de COVID-19;
 Contacto em ambiente fechado com um caso de COVID-19 (ex. coabitação, sala de aula, sala de
reuniões, sala de espera) durante 15 minutos ou mais;
 Viagem com caso de COVID-19 num ambiente não protegido.
Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de:
• Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde, até ao final do
período de vigilância ativa
• Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;
• Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.

“Baixo risco de exposição” (casual) que se define como:
 Contato frente a frente com um caso de COVID-19 a uma distância de menos de 2 metros e durante
menos de 15 minutos;
 Contacto em ambiente fechado com caso de COVID-19 durante menos de 15 minutos ou contacto
protegido durante 15 minutos ou mais;
 Viagem com caso de COVID-19 em qualquer meio de transporte, com exceção dos referidos na
exposição de alto risco;
 Contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso de COVID-19.
Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam sujeitos aos procedimentos de
Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de educação, se menores, ou pelo
próprio, durante 14 dias desde a data da última exposição.
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A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos contactos, outras
medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou ensino, em obediência do Princípio da
Proporcionalidade:
• Encerramento de uma ou mais turmas;
• Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino;
• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino.

3.7. GESTÃO DE SURTOS
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção ativa e
com ligação epidemiológica entre eles.
Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem verificar-se diferentes
Cenários:
Cenário A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte (conjunto de alunos
que partilham atividades) Nas coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de
contacto mais próximo;
Cenário B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas
no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;
Cenário C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas,
resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da comunidade escolar;
Cenário 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, devendo esta ser feita caso a caso,
consoante os diferentes cenários possíveis, pela Autoridade de Saúde Local, e da mesma podem resultar diferentes
medidas a implementar em cada estabelecimento de educação ou ensino.
Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo com a avaliação
de risco e os cenários considerados, quais as medidas de controle a implementar, podendo determinar:
• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;
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• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de alto risco;
• Encerramento de uma ou mais turmas;
• Encerramento de uma ou mais zonas da escola;
• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino

Contudo, a intervenção de Saúde Pública e respetivas medidas que são recomendadas devem decorrer de
uma minuciosa avaliação 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 ou ensino se insere, as condições
do mesmo, assim como a existência de recursos necessários para controlo da transmissão.
Cenários

Medidas Cumulativas a implementar

A

A Autoridade de Saúde Local decidirá de acordo com a avaliação de risco quais as
medidas de controle a implementar, incluindo:
• Isolamento dos casos;
• Rastreio de contactos;
• Isolamento profilático dos contactos de alto risco;
• Realização de testes laboratoriais aos contactos de alto risco

B

A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas
adicionais em relação ao cenário A, incluindo:
• Encerramento das turmas com casos confirmados, durante 14 dias desde a data de
início de isolamento profilático de todos os contactos;
• Encerramento de uma ou mais zonas da escola, durante 14 dias desde a data de
início de isolamento profilático de todos os contactos.

C

A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas
adicionais em relação ao cenário B, incluindo:
• Alargamento das medidas de isolamento a contactos de baixo risco.

D

A Autoridade de Saúde Local, em articulação com as Autoridades de Saúde Regional e
Nacional, pode considerar a necessidade de escalar as medidas, avaliando o
encerramento temporário do estabelecimento de educação ou ensino. A sua
reabertura deverá ocorrer quando a Autoridade de Saúde assim o determinar, com
base no controlo da situação epidemiológica e quando esta não representar risco para
a comunidade escolar.
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O encerramento de todo o estabelecimento de educação 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
Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.
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 confidencialidade e anonimato dos envolvidos.

4.

COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS
A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos de situação, de

medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças chave na estratégia de comunicação e promoção
de literacia em saúde, que permitem não só tranquilizar e dar confiança face à incerteza, como também a adoção de
comportamentos de proteção da saúde na comunidade escolar e nos parceiros.
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.

Figura 3. Fluxograma de atuação perante um surto em contexto escolar
1. 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 SARSCoV-2. Estas equipas devem ser criadas pelos
Agrupamento de Centros de Saúde e lideradas pela Autoridade de Saúde em articulação com a
Equipa de Saúde Escolar.
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2.

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.

3. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde comunica à Direção do
estabelecimento de educação ou ensino o risco e as medidas de proteção individuais e coletivas a
adotar.
4. Após a 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 confidencialidade e anonimato
dos envolvidos.
5.

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.

5.

CONTACTOS RELEVANTES

Ponto Focal da Escola Gil Vicente: A Diretora, Dr.ª Ana Duarte - 218860041
Ponto Focal da Escola Básica do Castelo: A Coordenadora de Estabelecimento, Dr.ª Ariana Furtado - 218860326
Ponto Focal da Escola Básica de Santa Clara: A Coordenadora de Estabelecimento, Dr.ª Maria Amália Fleming -

939016400
Linha SNS 24 – 808 24 24 24

Unidade de Saúde Pública - usp.lxcentral@arslvt.min-saude.pt; - 213105310
Direção Geral de Saúde – 218 430 500
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo – 218 424 800
Área Dedicada COVID-19 Comunidade Lisboa Central -CS Alameda -966399185;
adc.lxcentral@arslvt.min-saude.pt ; (Rua de São Lázaro, 102)
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Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Central – 213 105 310; aces.lxcentral@arslvt.min-saude.pt
Centro de Saúde da Graça – 218 806 000 (Travessa das Mónicas, 57D)
INSA – Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge – 217 519 200
Hospital Curry Cabral (Hospital de Referência) – 217 924 200
Enfermeira Sara Horta (Especialista de Saúde Comunitária e Saúde Pública - UCC Oriente - Equipa de Saúde Escolar); -

218 366 072 - sara.h.alves@arslvt.min-saude.pt
Delegado Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo – 218433900
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6.

Glossário1

Autoridade de Saúde: Entidade à qual compete a decisão de intervenção do Estado na defesa da saúde pública, na
prevenção da doença e na promoção e proteção da saúde, bem como no controlo dos fatores de risco e das
situações suscetíveis de causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde dos cidadãos ou dos aglomerados
populacionais (Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril).
Avaliação de risco: Conjunto de procedimentos desenvolvidos para conhecimento das caraterísticas e do risco
envolvido.
Caso confirmado: Pessoa que preenche os critérios de definição de caso confirmado (clínicos, laboratoriais e/ou
epidemiológicos) para uma determinada infeção ou doença (Last, 2007). No caso da COVID-19 são as pessoas com
confirmação laboratorial de COVID-19, ou seja, com resultado de rRT-PCR para SARS-CoV-2 positivo para pelo menos
dois alvos distintos do genoma, dos quais pelo menos um específico para SARS-CoV-2 (que distinga dos outros
coronavírus, incluindo o SARS-CoV-1) (Orientação 015/2020 de 23/03/2020 da DGS).
Caso primário: O primeiro caso de uma cadeia de transmissão e o responsável pela introdução de uma determinada
infeção ou doença na população (Last, 2007).
Caso secundário: Caso infetado a partir do caso primário (Last, 2007).
Caso suspeito: Pessoa que preenche os critérios de definição de caso suspeito (clínicos, laboratoriais e/ou
epidemiológicos), de uma determinada infeção ou doença (Last, 2007). No caso da COVID-19 são as pessoas que
desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre
(temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória (Norma 004/2020 de 23/03/2020 da DGS).
Caso: Um indivíduo da população ou do grupo em estudo identificado como sofrendo de uma dada infeção, doença,
perturbação de saúde ou de outra condição em estudo (Last, 2007).
Contacto: A pessoa que, por ter estado em associação com algo ou alguém infetado, ou com um ambiente
contaminado por um agente infecioso, tem risco de adquirir esse agente (Adaptado de Last, 2007).
Contágio: Transmissão da infeção por contacto direto, gotículas de saliva, artigos ou outros objetos contaminados
(Last, 2007).
Controlo: Intervenções, operações, projetos ou programas em curso, com o fim de reduzir a incidência e/ou
prevalência ou mesmo de eliminar as doenças em questão.
Coorte: grupo organizado de pessoas que partilham caraterísticas, atividades e eventos comuns.
COVID-19: Doença causada pelo SARS-CoV-2 / novo coronavírus / 2019-nCoV (OMS, 2020).
Desinfeção: Destruição térmica ou química de microrganismos. Dependendo do nível de desinfeção, destrói a
maioria dos microrganismos presentes, mas não necessariamente as formas esporuladas (Norma nº 029/2012 de
28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).
Desinfetante: Agente químico ou físico, aplicado a ambiente inanimado, que destrói microrganismos patogénicos ou
outros microrganismos, mas não necessariamente as formas esporuladas (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012
atualizada a 31/10/2013 da DGS).
1

Referencial Escolas – controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar.
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Equipa de Saúde Escolar: Conjunto de profissionais de saúde que servem de ligação entre a escola e os serviços de
saúde e operacionalizam a Saúde Escolar.
Exposição: Proximidade e/ou contacto com o reservatório de um agente de doença, de tal forma que se possa
verificar a transmissão efetiva desse agente, ou dos seus efeitos nocivos, aos indivíduos que sofreram tal contacto
(Last, 2007).
Gotículas: Partículas de grandes dimensões (> 5μm), com passagem breve pelo ar quando a fonte e o hospedeiro se
encontram muito próximos, sendo produzidas durante a fala, tosse ou espirro e assentando rapidamente nas
superfícies (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).
Infeção: Transmissão de microrganismos para um hospedeiro, após invasão ou progressão além dos mecanismos de
defesa, resultando na sua multiplicação. A resposta do hospedeiro à infeção pode incluir sinais ou sintomas clínicos
ou estar ausente (infeções assintomáticas) (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).
Isolamento: Separação de doentes ou pessoas contaminadas ou bagagens, contentores, meios de transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de forma a prevenir a disseminação da infeção ou da contaminação.
Limpeza: Remoção, geralmente com água e detergente, de sujidade (visível ou percetível) presente em material,
equipamento ou outra superfície, através de processos manuais e/ou mecânicos, que se destina a tornar segura a sua
manipulação e/ou descontaminação (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).
Máscara: Refere-se ao equipamento utilizado para cobrir a boca e nariz, incluindo máscaras cirúrgicas e de
procedimentos (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).
Período de incubação: Intervalo de tempo entre a infeção e o aparecimento do primeiro sinal ou sintoma da doença
em questão (Last, 2007). Período de infecciosidade: Intervalo de tempo de contágio (ECDC, 2010).
Risco para a saúde pública: Probabilidade de ocorrência de um evento ou incidente, que pode prejudicar a saúde das
populações, com especial relevo para aquele que se pode propagar a nível internacional ou representar um perigo
grave e direto (Adaptado de Last, 2007).
Risco: Probabilidade da ocorrência de um evento habitualmente indesejável (tal como doença ou óbito) num
determinado período de tempo com potencial para causar efeitos deletérios sobre a saúde de populações (Adaptado
de Last, 2007).
SARS-CoV-2: Anteriormente designado de novo coronavírus ou 2019-nCoV, é o vírus do género coronavírus, família
Coronaviridae, agente etiológico da COVID-19 (ECDC, 2020).
Saúde Escolar: é o referencial do sistema de saúde para o processo de promoção da saúde na escola, que deve
desenvolver competências na comunidade educativa que lhe permita melhorar o seu nível de bem-estar físico,
mental e social e contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida.
Saúde Pública: Ciência de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde através de esforços organizados
da sociedade (Acheson, 1988), tendo como ciência de base a epidemiologia, visando a promoção do bem-estar e da
qualidade de vida. Pode também referir-se a uma das carreiras médicas existentes em Portugal.
Solução antissética de base alcoólica (SABA): preparação de base alcoólica desenvolvida para aplicação nas mãos
com o objetivo de inativar e/ou temporariamente reduzir o crescimento de microrganismos. Estas preparações
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podem conter um ou mais tipos de álcool com excipientes, outros ingredientes ativos, e emolientes (Norma nº
029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 - Precauções Básicas do Controlo da Infeção).
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.
Transmissão de infeção: Qualquer mecanismo, ou o conjunto de mecanismos, pelo qual um agente infecioso se
dissemina e propaga, através do meio ambiente, para outros hospedeiros suscetíveis.
Unidade de Saúde Pública: Na área geodemográfica do ACES em que se integra, compete à Unidade de Saúde
Pública elaborar informação e planos em domínios da saúde pública, proceder à vigilância epidemiológica, gerir
programas de intervenção no âmbito da prevenção, promoção e proteção da saúde da população em geral ou de
grupos específicos e colaborar, de acordo com a legislação respetiva, no exercício das funções de autoridade de
saúde (Decreto-Lei n.º 28/2008, 22 de fevereiro).
Vacina: Preparação biológica produzida através de microrganismos (vírus ou bactérias) mortos (inativos) ou
atenuados, ou através das toxinas por eles produzidos), administrada no sentido de promover imunidade contra uma
doença específica (DGS, 2017).
Via de transmissão: Transmissão a partir da fonte até ao hospedeiro, através de contacto direto, indireto, veículo
comum, via aérea ou através de vetor (Last, 2007).
Vigilância ativa: Monitorização, por período de tempo equivalente ao limite máximo do período de incubação da
doença, do aparecimento de sinais ou sintomas sugestivos do seu desenvolvimento, a fim de evitar a sua
transmissão.
Vigilância epidemiológica: Recolha sistemática, análise e interpretação de dados, com vista à sua comunicação
atempada (interna e externa), nomeadamente aos decisores políticos e responsáveis pela prevenção e controlo de
doenças.
Vigilância passiva: Monitorização, por período de tempo equivalente ao limite máximo do período de incubação da
doença, do aparecimento de sinais ou sintomas sugestivos do seu desenvolvimento, a fim de evitar a sua
transmissão.
Vigilância: Recolha, compilação e análise sistemática e contínua de dados, para efeitos de saúde pública e difusão,
em tempo útil, da informação para efeitos de avaliação e resposta, de acordo com as necessidades.
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7.

2

Perguntas e Respostas2
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ANEXO 1 - CIRCUITO PISO1 – EBS GIL VICENTE;
ANEXO 2 – CIRCUITO PISO 2 – EBS GIL VICENTE;
ANEXO 3 – CIRCUITO PISO 3 – EBS GIL VICENTE;
ANEXO 4 – CIRCUITO EB1 DE SANTA CLARA;
ANEXO 5 – CIRCUITO EB1 DO CASTELO;
ANEXO 6 – PLANTA PÁTIOS EXTERIORES (ÁREAS RESERVADAS DAS TURMAS);
ANEXO 7 – CIRCUITOS SALA DE ISOLAMENTO – EBS GIL VICENTE;
ANEXO 8 – CIRCUITOS SALA DE ISOLAMENTO – EB1 DE SANTA CLARA.
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