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1. Enquadramento 

 

1.1. O que é o Coronavírus – Covid-19? 

Os Coronavírus são uma família de vírus que podem causar doença no ser 
humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se 
como doença mais grave, como pneumonia. 

O novo Coronavírus (inicialmente denominado 2019-nCoV), foi identificado a 7 
de janeiro de 2020, na China. Tal surge na sequência de, a 31 de dezembro de 
2019, a China ter reportado à Organização Mundial da Saúde vários casos de 
doentes com pneumonia de causa desconhecida em trabalhadores e 
frequentadores do mercado de peixe, mariscos vivos e aves na cidade de 
Wuhan, província de Hubei. 

Atualmente este vírus é designado de COVID-19. 

 

1.2. Principais Sintomas 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

 febre 
 tosse 
 falta de ar (dificuldade respiratória) 
 cansaço 

Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência 
respiratória aguda, falência renal e, até mesmo, levar à morte. 

 

1.3. Tempo de Incubação e formas de manifestação 

O período de incubação estimado da COVID-19 (até ao aparecimento de 

sintomas) é de 2 a 14 dias, segundo as última informações publicadas. 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:   

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 

1 mícron).    

https://www.sns24.gov.pt/avaliar-sintomas/
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O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no 

conhecimento sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros 

coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão de pessoa para pessoa foi 

confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima a 

pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem 

ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. 

O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, 

em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou 

olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. Até à data não existe vacina 

ou tratamento específico para esta infeção. As medidas preventivas no âmbito 

da COVID-19 a instituir pela escola deverão ter em conta as vias de 

transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 

(superfícies/objetos contaminados). 

 

2. Plano de Contingência 

2.1. Equipa Responsável 

Coordenação: 

Coordenador de Estabelecimento 

Constituição: 

Todo o pessoal docente e não docente. 

 

2.2 Competências da Equipa 

 

- Coordenar as atividades do Plano de Contingência da escola; 

 

- Decidir sobre a gestão estratégica face ao evoluir da situação; 

 

- Manter informado a Diretora do Agrupamento sobre o evoluir da situação e 

das necessidades de ajustamento permanente do Plano de Contingência; 

 

- Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

 

- Informar as entidades regionais de saúde; 
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- Assegurar a manutenção e funcionamento da sala de isolamento. 

 

2.3 Medidas de Prevenção e Controlo de casos Suspeitos 

Devido às grandes probabilidades de contágio e de propagação rápida desta 
doença, a escola tem implementadas as seguintes medidas de controlo, as 
quais são do conhecimento de toda a comunidade educativa: 
- Os pais/família deverão, caso tenham regressado do estrangeiro, 
especialmente de zonas de risco, como medida preventiva, informar a 
educadora/professora. 
- Os pais/família deverão informar os professores da sala de qualquer sintoma 
que possa estar relacionado com a doença, que eventualmente tenha sido 
identificado na criança no passado recente. 
- A escola dispõe de uma sala de isolamento que se destina ao abrigo de 

situações de doença que se suspeita o risco de contágio. Esta sala pretende 

minimizar a possibilidade de contacto próximo entre o doente/casos suspeitos 

e a restante comunidade educativa. Esta sala possui, ainda, o equipamento 

básico de cuidado e proteção necessário para o doente e para a pessoa que o 

acompanhará até à chegada da ajuda externa. 

2.4 Informação e Medidas de Higiene no Recinto Escolar 

 

Serão realizadas atividades para salientar a importância de higiene pessoal, e 
especialmente a higiene das mãos. 
Para a divulgação destas regras de higiene a escola tem dispostos diversos 
cartazes em todas as salas e espaços comuns, de hábitos de higiene a ter. 
Todos os profissionais sabem como agir e atuar em situação de pandemia, 
assim como as medidas de higiene que deverão ter habitualmente. 
Todas as salas serão equipadas com doseadores de solução de limpeza e 
desinfeção de mãos à base de álcool. 
 

2.5 Modos de Atuação em Situação Suspeita de Contágio - 

Procedimentos a realizar pelo Professor/Educador/ AAE 

 
O Professor/Educador/AAE deverá seguir os seguintes passos face a uma 
situação em que haja o risco de contágio: 
- Fornecer ao doente uma máscara (máscara de proteção individual) que 
deverá ser de imediato colocada, assim que houver a suspeita da existência 
de uma doença respiratória infeciosa. 
- Encaminhar o doente para o espaço de isolamento existente para o efeito. 
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- Informar o coordenador de estabelecimento sobre a suspeita do caso. 
- Proceder ao contacto dos pais/família, no caso de se tratar dum aluno e/ou 
da linha “Saúde 24”, no caso de adulto, no sentido de obter recomendações 
sobre as ações a tomar. 
- Acompanhar o doente. 
- Após a evacuação do doente a sala de isolamento é devidamente limpa e 
desinfetada, tendo de se proceder ao seu arejamento durante um período de 
duas horas (devendo o espaço permanecer de porta fechada). 

 
 
 

2.6 Localização da sala de isolamento da escola 

- Sala de Apoio ou Sala de Professores ou Gabinete de Coordenação; A 

seleção da sala será feita na altura da ocorrência, de acordo com a 

disponibilidade das salas. 

2.7 Plano de comunicação 

 

- Divulgar o Plano de Contingência junto dos profissionais da escola; 

- Manter uma lista atualizada dos contactos de todos os profissionais da Escola 

(com os contactos de telefone e e-mail). 

- Será elaborado um dossier com o contacto de todos os encarregados de 

educação. 

- Delegado de Saúde do Concelho do Seixal  

- Centro de Saúde do Seixal – 21 227 71 80 

- Centro de Saúde de Amora – 21 227 42 31 

- Saúde 24 – 808 24 24 24 

 

3. Procedimentos num caso suspeito 

Qualquer pessoa com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, 

ou que identifique outra pessoa com critérios compatíveis com a definição de 

caso suspeito, informa o/a coordenador(a) (preferencialmente por via 

telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”, definida no Plano de 

Contingência. 
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Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) o/a 

Coordenador(a) assegura que seja prestada, a assistência adequada ao doente 

até à área de “isolamento”. Sempre que possível deve-se assegurar a 

distância de segurança (superior a 1 metro) do doente. O(s) trabalhador(es) 

que acompanha(m)/presta(m) assistência ao doente com sintomas, deve(m) 

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 

doente. O doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, 

contacta o SNS 24 (808 24 24 24), no caso de se tratar de um adulto. No caso 

de uma criança, este contacto será feito pelo coordenador ou por outro 

adulto responsável. O doente deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua 

condição clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio 

doente. Deve ser verificado 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. Em homens com barba, poderá ser feita 

uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um 

lenço de papel). Sempre que a máscara estiver húmida, o doente deve 

substituí-la por outra.  O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente 

quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso 

suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 24 informa o doente:   

− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos 

adequados à situação clínica do doente;  

− Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de 

Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da 

suspeição. Desta validação o resultado poderá ser:  

− Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 

define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do doente.   

− Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde 

Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

O Coordenador informa os Encarregados de Educação da situação, no caso de 

se tratar de um aluno e a Diretora do Agrupamento, no caso de se tratar de 

um adulto/funcionário.   

Na situação de Caso suspeito validado:  

− O doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara 

cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da 

equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, 
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que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas 

as amostras biológicas para testes laboratoriais; 

− O acesso dos outros elementos à área de “isolamento” fica interditado 

(exceto ao pessoal designado para prestar assistência); 

− O Coordenador colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação 

dos contactos próximos do doente (Caso suspeito validado);  

− O Coordenador informa os restantes elementos da Comunidade Escolar da 

existência de Caso suspeito validado, a aguardar resultados de testes 

laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação estabelecidos no 

Plano de Contingência. O Caso suspeito validado deve permanecer na área de 

“isolamento” até à chegada da equipa do INEM ativada pela DGS, de forma a 

restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste doente com outra(s) 

pessoa(s). Devem-se evitar deslocações adicionais do Caso suspeito validado 

nas instalações da escola. 

 

4. Procedimentos perante um caso suspeito validado 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, 

que por sua vez informa a Autoridade de Saúde Local.  A Autoridade de Saúde 

Local informa o Coordenador dos resultados dos testes laboratoriais e:  

− Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados 

os procedimentos habituais da escola, incluindo de limpeza e desinfeção. 

Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência da 

escola;  

− Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até 

à validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de 

Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de 

Saúde.   

Na situação de Caso confirmado:  

− O empregador deve:  

− Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de 

“isolamento”;  

− Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com 

maior probabilidade de estarem contaminadas.  
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− Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com 

espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), 

deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de 

resíduos hospitalares com risco biológico.  

− A Autoridade de Saúde Local comunica à DGS informações sobre as medidas 

implementadas na escola, e sobre o estado de saúde dos contatos próximos do 

doente. 

 

5. Procedimento de vigilância de contactos próximos 

Considera-se “contacto próximo” um elemento que não apresenta sintomas no 

momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado 

de COVID-1911. O tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo 

de vigilância.   

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:  

− “Alto risco de exposição”, é definido como: 

− Elemento do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 

metros) do Caso;  

− Elemento que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com 

este em espaço fechado;  

− Elemento que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, 

talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar 

contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias.  

− “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:  

− Elemento que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso 

Confirmado (ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a 

gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior a 

15 minutos, tosse ou espirro).  

− Elemento(s) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que 

tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da 

máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos).  

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, 

deverão ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos 

próximos, relativamente ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão 
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dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o 

coordenador e o médico, deve:  

− Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);  

− Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar 

diariamente, informar, aconselhar e referenciar, se necessário).   

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida 

de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 

dias desde a data da última exposição a caso confirmado.   

  

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

Vigilância de Contactos Próximos 

“alto risco de exposição” “baixo risco de exposição” 

− Monitorização ativa pela Autoridade 

de Saúde Local durante 14 dias desde 

a última exposição;  

− Auto monitorização diária dos 

sintomas da COVID-19, incluindo 

febre, tosse ou dificuldade em 

respirar;  

− Restringir o contacto social ao 

indispensável;  

− Evitar viajar;  

− Estar contactável para 

monitorização ativa durante os 14 

dias desde a data da última 

exposição. 

− Auto monitorização diária dos 

sintomas da COVID-19, incluindo 

febre, tosse ou dificuldade em 

respirar;  

− Acompanhamento da situação pelo 

médico do trabalho. 

 

 De referir que:  

− A auto monitorização diária, feita pelo próprio doente, visa a avaliação da 

febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a 

hora de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar;   
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− Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o doente estiver na escola, 

devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos no 

ponto 3;   

− Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a 

situação fica encerrada para COVID-19.  

 
 
Anexo I - Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 
numa empresa (conforme orientação da DGS) 
 
Anexo II - Fluxograma de monitorização dos contactos próximos 
(trabalhadores assintomáticos) de um Caso confirmado de COVID-19 
(trabalhador) (conforme orientação da DGS) 


