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 Informação da Autoridade de Saúde concelhia de Sesimbra 
 
Caro(a) Enc. Educação  
 
A Norma nº15/2020 da DGS e o “Referencial Escolas 2021/2022-controlo da transmissão de 
COVID-19 em contexto escolar”* foram atualizados no início do mês de janeiro. Desde o início 
da pandemia que estes documentos têm vindo a orientar a equipas de Saúde Escolar em 
conjunto com a respetiva Autoridade de Saúde concelhia, no que diz respeito às medidas a 
implementar nas escolas na prevenção da transmissão do SARS-CoV-2.  
 
Com esta atualização, com o aumento de número de pessoas vacinadas contra a COVID-19 e 
tendo em conta a nova variante do vírus no nosso país, de acordo com orientações da Direção 
Geral da Saúde, as escolas passaram a ser consideradas um contexto comunitário e de 
responsabilização individual, não carecendo da intervenção da Autoridade de Saúde.  
 
Isto significa que:  
 
- todos os alunos da turma (com exceção do caso positivo), continuam as atividades letivas 
programadas e não necessitam cumprir isolamento profilático, independentemente do estado 
vacinal contra a COVID-19;  
 
- devem realizar um teste de pesquisa de vírus de SARS-CoV-2 (antigénio ou PCR) o mais cedo 
possível, idealmente, até ao 3º dia a contar do último dia que esteve com o caso positivo, sendo 
que será o enc. de educação a decidir como o fazer, podendo optar por:  
 
a. contactar a linha SNS24 e indicar que foi contacto de um caso positivo e realizar o teste com 
os códigos enviados por esta;  
ou  
b. dirigir-se a uma farmácia ou um laboratório e realizar um teste rápido de antigénio (Trag) de uso 
profissional;  
ou  
c. seguir as orientações da escola caso esta tenha uma parceria estabelecida com instituição da 
comunidade que realize testes de uso profissional (farmácias, bombeiros, etc…).   
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- os alunos que desenvolveram a doença há menos de 6 meses (180 dias) não realizam teste.  
- os alunos que testaram positivo quando não têm sintomas cumprem um período de isolamento 
de 7 dias, ou de 10 dias se apresentarem sintomas moderados. Findo esse período poderão 
regressar à escola.  
 
ATENÇÃO: a realização de um auto-teste efetuado em casa com resultado positivo necessita ser 
confirmado com um teste rápido de antigénio de uso profissional (farmácia) ou por PCR 
(credencial eletrónica enviada pela SNS24).  
 
Relembramos alerta de sintomas:  
 
Deverá estar atento(a) ao aparecimento de: febre, tosse, dificuldade em respirar, dor de cabeça, 
dor no peito, dor nas costas, dores musculares e nas articulações, sensação de mal-estar, fraqueza 
e cansaço, dor de garganta, obstrução nasal, dor abdominal, náuseas, vómitos e diarreia, perda do 
olfato ou do paladar. Se verificar o aparecimento de algum sintoma deverá contactar a linha SNS 24 
através do nº 808242424.  
 
Em casos excecionais, pode a escola entrar em contacto com a Unidade de Saúde Pública, no 
sentido de se providenciar junto do Delegado de Saúde alguma credencial para teste PCR.  
 
Por todo o histórico de acompanhamento das escolas pela Unidade de Saúde Pública e pela 
Autoridade de Saúde concelhia, desde o início da pandemia, apesar da gestão dos casos positivos 
passar a ser agora num contexto individual e comunitário, continuamos disponíveis para apoiar e 
esclarecer dúvidas, através dos seguintes contactos:  
 
Endereço Eletrónico:  
Usp.sesimbra@arslvt.min-saude.pt  
Telefone: 212289630  
 
*Norma 19/2020 DGS; Norma 15/2020 DGS; Norma 4/2020 DGS; Referencial Escolas 2021/2022-controlo da transmissão de 

COVID-19 em contexto escolar.  

 
 
 Autoridade de Saúde do concelho de Sesimbra 
 
Sesimbra, 23 de janeiro de 2022 
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