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Breve contextualização 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por 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, intitulado SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na 

China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente infecioso nunca tinha sido identificado em seres humanos, 

tendo causado um surto na cidade de Wuhan, doença entretanto designada como COVID-19. A fonte da 

infeção é, ainda, desconhecida. 

 

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção -Geral da Saúde, o Centro Europeu de 

Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) considera que existe, neste momento, um risco moderado a 

elevado de importação de casos de Coronavírus — intitulado de COVID -19 — nos países da União 

Europeia/Espaço Económico Europeu (UE/EEE), sendo o risco de transmissão secundária na UE/EEE 

moderado, desde que sejam cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infeção adequadas.  

 

O Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março de 2020, ordena a elaboração de um plano de contingência 

alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e controlo 

de infeção por novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Medidas de prevenção  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 

medidas de higiene, etiqueta respiratória e práticas de 

segurança alimentar para reduzir o risco de exposição e 

transmissão da doença:  

• Evitar contacto próximo com doente/s com infeção 

respiratória;  

• Lavar frequentemente as mãos, especialmente, após 

contacto direto com pessoa/s doente/s;  

• Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz 

e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou 

com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de 

papel ao lixo);  

• Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.  

A informação sobre as medidas de prevenção continuará 

a ser divulgada na comunidade escolar, nomeadamente 

através de cartazes, vídeos e outros documentos, além 

de atividades realizadas nas aulas. 
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Aquisição, disponibilização e uso de equipamentos e produtos 

Em cada estabelecimento de ensino deve ficar disponível: 

− Máscaras cirúrgicas para utilização pelos elementos com sintomas (casos suspeitos);  

− Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis a utilizar, enquanto medida de precaução, pelos elementos que 

prestam assistência ao que apresenta sintomas;  

− Sabão/Gel e toalhetes de papel para lavagem e secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros 

locais onde é feita a higienização das mãos;  

− Contentor de resíduos com abertura não manual e sacos plásticos (com espessura de 50 ou 70 micra);  

− Produtos de higiene, limpeza e desinfeção necessários para reforço da higienização e limpeza de 

revestimentos, equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais 

manuseadas, como corrimãos e maçanetas de portas; 

Deverão ser reforçados os Planos de Higienização nos Estabelecimentos de Ensino, nomeadamente no 

que diz respeito à lavagem das mãos. 
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Definição de caso suspeito 

Definição de Caso suspeito, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico de COVID-19 

decorrente da informação disponível. 

Caso suspeito 

− Doente com infeção respiratória aguda 

(início súbito de febre ou tosse ou 

dificuldade respiratória), sem outra 

etiologia que explique o quadro. 
 

OU 
 

− Doente com infeção respiratória aguda 

 
 OU 

 
− Doente com infeção respiratória aguda 

grave, requerendo hospitalização, sem 

outra etiologia. 

 

+ 
 

 

 
 

+ 

 

História de viagem ou residência em 

áreas com transmissão comunitária 

ativa1, nos 14 dias antes do início de 

sintomas. 
 

 

 

Contacto com caso confirmado ou 

provável de infeção por SARS-CoV-2 

ou COVID-19, nos 14 dias antes do 

início dos sintomas 

 

Caso provável  

Caso suspeito com teste para SARS-CoV-

2 inconclusivo ou teste positivo para 

pan-coronavírus. 

 

+ 
Sem outra etiologia que explique o 

quadro.  

 
 

  

Caso confirmado  

Caso com confirmação laboratorial de SARS-CoV-2, independentemente dos sinais e 

sintomas. 
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Transmissão da infeção 

O 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).  

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 e ainda através do 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). 

 

Sinais e sintomas 

O período de incubação da doença pode variar entre 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a vigilância 

ativa deve decorrer durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda, como: 

- febre; 

- tosse; 

- dificuldade respiratória (falta de ar); 

- cansaço.  
 
Em casos mais graves, pode levar a pneumonia com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de 

outros órgãos e eventual morte.  

Procedimentos preventivos 

Medidas de prevenção diária:  

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 

segundos;  

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre que 

as mãos estejam sujas;  

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  
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• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 

respiratórias.  

Área/sala de isolamento: 

 “coberto” ou gabinete (quando exista), em cada estabelecimento do pré-escolar e do 1.º ciclo;  

 antiga “sala CEF”, na escola sede. 

A área de isolamento tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem apresente os 

sintomas da infeção em causa, de modo a impedir que outros possam ser expostos e infetados. 

Deslocações a zonas onde foram confirmados casos de infeção   

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade educativa a devida ponderação relativamente à 

conveniência de deslocações para regiões onde foram confirmados casos desta doença, principalmente 

para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa. 
 

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em 

contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo 

COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, 

medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a 

dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico.  

 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 24 24 

24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações.  
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Principais efeitos que os casos de infeção por SARS-CoV-2 podem causar e 

procedimentos alternativos para o funcionamento dos estabelecimentos 

Se uma parte significativa (ou a totalidade) dos alunos ou pessoal docente e/ou não docente não 

comparecer, devido a doença, suspensão de transportes públicos, encerramento de escolas, entre outras 

situações possíveis, devem ser tomadas as seguintes medidas: 

- encerramento de serviços; 

- suspensão de aulas e envio de alunos para casa; 

- encerramento de estabelecimento(s); 

 

Para reduzir a probabilidade de contaminação nesta fase epidémica pode ser feito: 

- adiamento/remarcação ou cancelamento de visitas de estudo, em especial as que impliquem a 
permanência em locais fechados e/ou com elevado número de participantes. 

- adiamento/remarcação ou suspensão de atividades ou eventos que impliquem elevado número de 
participantes; 

- restrição de visitantes à resolução assuntos/situações estritamente indispensáveis e que não possam 
ser tratados por outra via; 

- limitação da frequência de espaços e de contactos por visitantes cuja vinda seja indispensável; 

- redução ou suspensão do período de atendimento; 

- adiamento/remarcação de reuniões. 

 

As atividades que podem ser efetuadas de forma alternativa à presencial são as de trabalho colaborativo 

e reuniões, nomeadamente de Departamentos Curriculares, Conselho Pedagógico, de Diretores de Turma 

e outras que não possam ser adiadas. Pode recorrer-se, por exemplo a teletrabalho, reuniões por vídeo, 

comunicação por correio eletrónico e/ou plataformas online. 

 

Os recursos essenciais para manter os estabelecimentos escolares em funcionamento, são: 

- transportes escolares; 

- funcionamento dos refeitórios. 
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Definição de responsabilidades 

Todos os elementos da comunidade escolar devem cumprir as medidas de prevenção, estar atentos e 

informar-se sobre o assunto, procurando manter-se atualizados. 

A estrutura de coordenação que irá acompanhar a implementação deste Plano de Contingência e as 

ocorrências associadas é constituída pelos seguintes elementos: 

- Francisco Castro (Adjunto da Direção, responsável pela Segurança); 

- Rosa Gomes (Encarregada Operacional); 

- Salomé Costa (Coordenadora do Projeto de Educação para a Saúde e Presidente do Conselho Geral). 

Os casos de doença com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível 

de COVID-19 que sejam detetados implicam a atuação de acordo com os procedimentos definidos e 

devem ser reportados a esta estrutura de coordenação.  

Sempre que for reportada uma situação desse tipo, a Diretora deve providenciar informação imediata à 

Delegada de Saúde local e o contacto através da linha SNS 24. 

Nas situações em que um elemento da escola que apresenta sintomas necessite de acompanhamento 

(ex. aluno e ou existência de dificuldade de locomoção), deve seguir-se as seguintes indicações: 

- caso seja um adulto, poderá ser acompanhado por outro adulto que esteja disponível; 

- no caso de um aluno, o mesmo tem de ser acompanhado por um(a) Assistente Operacional ou outro 

adulto: 

 de acordo com a disponibilidade, no caso do pré-escolar e do 1.º ciclo; 

 por um dos seguintes elementos, no caso da escola sede:   

 - D. Rosa Gomes (Encarregada Operacional); 

 - D. Cláudia Silva (Assistente Operacional); 

 - D. Maria do Céu Silva (Assistente Operacional). 

 
Deve ser mantida comunicação específica com entidades internas e externas que colaboram 

estreitamente com o Agrupamento, nomeadamente Autoridade de Saúde Local/Delegada de Saúde, 

Câmara Municipal, Associações de Pais, Jobra e Probranca. 

 

Contactos de serviços de Saúde 

Os contactos da linha SNS 24 e do Centro de Saúde (Delegada de Saúde, Saúde Escolar…) estão 

disponíveis junto ao telefone, em cada estabelecimento de ensino. 
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Procedimento num caso suspeito 

Para qualquer caso com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica (aluno, docente, não 

docente, visitante), deve ser acionada esta fase do Plano de Contingência, implementando os 

procedimentos específicos seguintes. 

 
1- Dar a conhecer de imediato (pelo próprio ou por quem dele tenha conhecimento): 

1.1- ao responsável do estabelecimento ou grupo/turma, no pré-escolar e 1.º ciclo, que em 

momento oportuno deve informar a estrutura de coordenação. 

1.2- no caso da escola sede, a um dos elementos da estrutura de coordenação. 

 
2- Quem acompanha/presta assistência ao indivíduo 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 

doente.  

 
3- O indivíduo com suspeita de infeção deve também utilizar máscara cirúrgica (se a sua condição 

clínica o permitir) e luvas descartáveis e dirige-se ou é encaminhado para a área de “isolamento”: 

- pré-escolar e 1.º ciclo – coberto ou gabinete específico (quando existe); 

- escola sede – antiga sala CEF. 

 
4- A máscara deverá ser colocada pelo próprio. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem 

ajustada: 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, deve ser substituída por outra. 

 
5- Deve ser mantida/assegurada uma distância de segurança superior a 1 metro do doente.  
 
6- Se o caso suspeito de COVID-19 for um aluno, o responsável/acompanhante contacta o mais rápido 

possível o SNS 24 (808 24 24 24), informando sobre a situação.  

Este contacto deve ser efetuado pelo próprio, caso seja um adulto.  

 
7- Seguir as indicações/instruções fornecidas pelo SNS 24. 
 
8- Deve ser assegurada a assistência adequada/possível, em especial no caso de alunos, até que seja 

efetuado o encaminhamento ou o seu responsável compareça (quando não for validado pelo SNS-24). 

 

9- No caso de alunos deve também ser efetuado, em momento oportuno, o contacto com o seu 

encarregado de educação. 

 

10- Na situação de caso suspeito validado pelo SNS, o doente permanece na área de isolamento (com 

máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto 
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Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital 

de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais. 

 
11- O acesso de outros elementos à área de isolamento fica interditado (exceto aos designados para 

prestar assistência/acompanhamento). Deve ser também mantida/assegurada a distância de 

segurança superior a 1 metro entre doentes/suspeitos, se forem dois ou mais, em simultâneo.  

 
12- A Diretora colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos próximos do 

doente, se o caso suspeito for validado. 

 
 

Procedimento num caso de infeção 

A Diretora é informada pelas entidades de saúde dos resultados laboratoriais.  

Se o Caso for infirmado, fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos habituais de 

limpeza e desinfeção.  

Quando o caso é 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; 

- deve ser reforçada a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, e locais com maior probabilidade de estarem 

contaminados;  

- armazenar os resíduos de produtos usados pelo doente em saco de plástico  que, após ser fechado, 

deve ser isolado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico; 

- a Autoridade de Saúde Local toma as medidas necessárias, nomeadamente sobre o estado de saúde 

dos contactos próximos do doente. 

 
 

Procedimento de vigilância de contactos próximos 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode ter 

tido contacto com um caso confirmado de COVID-19.  
 

Classificação do tipo de contacto próximo   
  

Alto risco de exposição  

Pessoa com:  

− Coabitação com caso confirmado de COVID-19;   

− Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo:  
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    - Prestação direta de cuidados a caso confirmado de COVID-19 (sem uso de EPI);  

    - Contacto desprotegido em ambiente laboratorial com amostras de SARS-CoV-2;  

− Contato físico direto (aperto de mão) com caso confirmado de COVID-19 ou contato com secreções 

contaminadas com SARS-CoV-2;   

− Contacto em proximidade (frente a frente) ou em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-19 

(ex: gabinete, sala de aulas, sala de reuniões, sala de espera), a uma distância até 2 metros durante mais 

de 15 minutos;   

− Viagem com caso confirmado de COVID-19:  

- Numa aeronave:  

- Sentado até 2 lugares para qualquer direção em relação ao doente (2 lugares a toda a volta do 

doente);  

- Companheiros de viagem do doente;  

- Prestação direta de cuidados ao doente;  

- Tripulantes de bordo que serviram a secção do doente;  

- Se doente com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro da aeronave, todas as 

pessoas são contacto próximo;  

- Num navio:  

- Companheiros de viagem do doente;  

- Partilha da mesma cabine com o doente;  

- Prestação direta de cuidados ao doente;  

- Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente;  

− A Autoridade de Saúde pode considerar como contacto próximo, outras pessoas não definidas nos 

pontos anteriores (avaliado caso a caso).   

 

Baixo risco de exposição (contacto casual)  

Pessoa com:  

− contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso confirmado de COVID-19;   

− contato frente a frente a uma distância até 2 metros E durante menos de 15 minutos;  

− contato em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-19, a uma distância superior a 2 metros 

OU durante menos de 15 minutos. 

 

 

 

 

 

O tipo de exposição do contacto próximo determinará a vigilância, conforme ilustrado no esquema. 
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A auto monitorização diária 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. Se nenhum 

sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada para COVID-19. 
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Nota final 
 

Neste plano foram considerados aspetos relevantes no contexto atual. No entanto, podem surgir 

situações não previstas, que devem ser consideradas/decididas oportunamente pela estrutura de 

coordenação, em articulação com a Diretora, outros elementos da comunidade escolar e entidades de 

saúde, de acordo com as circunstâncias e as orientações superiores. 
 

Encontrando-se o grau de risco em constante avaliação pelas entidades competentes da área da saúde, é 

imprescindível que todos se mantenham atentos às informações e orientações que venham a ser 

divulgadas, ajustando atuações/procedimentos. 
 

A proteção da saúde e segurança é crucial para limitar a transmissão de agentes infeciosos e o 

consequente impacte negativo, tanto a nível pessoal como social. Assim, é muito importante que o Plano 

de Contingência seja implementado e atualizado, cumprindo-se as recomendações da DGS no âmbito da 

prevenção e controlo de infeção. 

 
 
 

Para esclarecimento de dúvidas sobre organização de eventos de massas enviar email para 

eventosmassas@dgs.min-saude.pt 

 

Informações atualizadas de acordo com a evolução do quadro epidemiológico de COVID-19 em: 

https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx 

 

 
 
 
 
 

Branca, 11 de março de 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eventosmassas@dgs.min-saude.pt
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Anexo I  
Identificação da área de isolamento 

 

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

 

Área  

de isolamento 
 

 


