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Que sinais ou sintomas provoca?

• A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática) 



Contacto direto

• Disseminação de gotículas respiratórias (<2 metros) 

Como se transmite?

• Disseminação de gotículas respiratórias (<2 metros) 
por uma infetada.

Contacto indireto

• Contacto das mãos com uma superfície ou objeto
contaminado por uma pessoa infetada.

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



Contacto
indireto
Contacto
indiretoindiretoindireto



Quais as medidas de prevenção?

1. Distanciamento físico entre pessoas;

2. Utilização de equipamento de proteção individual (EPI)

(ex: mascaras);

Papel da Comunidade Escolar

(ex: mascaras);

3. Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e

etiqueta respiratória;

4. Higiene ambiental, com limpeza e desinfeção de espaços;

5. Auto-monitorização de sintomas com abstenção do

trabalho caso surjam sintomas sugestivos da COVID-19.



DEVE:

• Manter uma distância de pelo menos 1,5-2

metros entre pessoas;

1 – Distanciamento

• Utilizar máscaras

• Evitar o contacto desprotegido com pessoas

que apresentem sintomas sugestivos de COVID-

19, como febre, tosse ou dificuldade

respiratória;



NÃO DEVE:

• Partilhar objetos pessoais (telemóveis);

• Frequentar lugares movimentados com aglomerados

de pessoas;

1 – Distanciamento

• Ter contactos desnecessários (como por exemplo,

convívios dentro ou fora da Escolas);

• Promover ou participar em eventos/reuniões que

envolvam muitas pessoas, sobretudo em espaços

pequenos, fechados ou sem ventilação.



Contacto 
direto

Alternativas para 
interação social
Alternativas para 
interação social

direto
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Equipamento de proteção individual (EPI):

Qualquer equipamento usado como barreira

2. Utilização de EPI

Qualquer equipamento usado como barreira

protetora, com o objetivo de proteger as mucosas,

pele e roupa do contacto com agentes infeciosos,

neste caso do vírus.



Máscaras

Máscaras



Máscara

Máscaras

Respirador

Máscara cirúrgica

Máscara comunitária

Máscara com filtro de 
carbono ativado

Máscara de espuma



Máscaras: certificação e níveis

Utilização por profissionais de saúde.Nível 1

Nível 2

Utilização por profissionais que não 
sendo da saúde estão expostos ao 
contacto com um elevado número de 

Destinadas à promoção da proteção de 
grupo.

contacto com um elevado número de 
indivíduos.

Nível 3



Máscaras: erros mais comuns 

Utilizar a viseira 
sem máscara.

Tocar na máscara e não 
higienizar as mãos a seguir.

Colocar a máscara com as pregas 
direcionadas para cima.



Máscaras: erros mais comuns 

Deixar que a máscara 
contacte com outras 

partes do nosso 
corpo ou corpo ou 

objetos/superfícies.



Máscaras: erros mais comuns 

Reutilizar a máscara descartável.

Utilizar a máscara na 
ponta do nariz.

Colocar a máscara no 
pescoço.

Usar a 
máscara 

demasiado 
larga.



Máscaras: erros mais comuns 

Não cobrir o queixo 
com a máscara.

Utilizar a máscara sem 
cobrir o nariz.

Cruzar os elásticos da 
máscara. Utilizar a máscara sem 

ajustar o arame no nariz.



Máscaras: manusear em segurança

Remover totalmente do rosto e colocar num local em que não esteja em 
contacto direto connosco nem com superfícies.

Tenho de tirar 
a máscara 

para almoçar. 
E agora? O ideal é trocar de máscara, mas em alternativa:

Durante o período sem máscara, é ainda mais 
importante a adoção das medidas de higiene das 
mãos, etiqueta respiratória e distanciamento 
físico!

Colocar num saco 
ou envelope de 

papel. 

E agora?

Embrulhar num 
lenço de papel.

Colocar num saco 
de plástico com 

fecho.
ou ou

Sem estudos a comprovar

O ideal é trocar de máscara, mas em alternativa:



Luvas

• Manipulação de alimentos

• Lavagem de roupa

Q
u
a
n

• Desinfeção de superfícies 

contaminadas

As luvas devem ser 
colocadas para 

desempenhar uma tarefa e 
descartadas logo após a 

realização da mesma. 

n
d
o
?

A utilização de luvas na comunidade não está 
recomendada. 



Lavagem das Mãos

3 - Higiene Pessoal

As mãos são o principal veículo para a transmissão da 
infeção por SARS-CoV-2!

Ao entrarem em contacto com superfícies ou objetos contaminados 
e, em seguida, com as mucosas dos olhos, boca e nariz, que permitem a 

entrada do vírus para dentro do organismo.



Higiene das mãos

Fricção com solução 
antissética de base antissética de base 

alcoólica 

Lavagem das mãos com 
água e sabão



3 - Higiene Pessoal



4. Higiene ambiental4 - Higiene Ambiental



As superfícies com maior risco de transmissão são as de toque
frequente, ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas, por
muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do dia.

Limpeza / Desinfeção

muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do dia.

São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas,
interruptores de luz, telefones, tablets, botões de elevadores,
torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas,
bancadas, cadeiras, corrimãos, dinheiro, entre outros.



Plano de Contingência

Papel da Comunidade Escolar



Caso suspeito num elemento da escola



Caso confirmado num elemento da 
escola

• Tem de ficar em
isolamento até lhe ser
dada alta por parte do
médico de família.

• Geralmente 10 dias
após início de sintomas.

• Há caso em que pode
ser mais de 10 dias.



Caso confirmado num elemento da 
escola



• O risco de contrair infeção é dependente 
do nível de exposição: 

Exposição de alto risco

Risco de contrair SARS-CoV-2?

• Esta estratificação de risco é realizada pela 
Autoridade de Saúde Local

Exposição de alto risco

Exposição de baixo risco



Aluno 
Positivo

Esteve na 
escola nas 
48 horas 
antes de 

sintomas?

Sim

Sim
Teve 

Não

Atuar segundo as normas

Não atuar

Caso exposto num alunoCaso exposto num aluno

Teve 
sintomas?

Esteve na 
escola nas 
48 horas 
antes da 

realização 
de teste?

Atuar segundo as normas

Não

Sim

Não

Atuar segundo as normas

Não atuar



Caso confirmado num elemento da 
escola



Caso confirmado num aluno na escola

Alunos dos pré escolar e 1º ciclo:

 Turma, professor/a ou educador/a e
auxiliar.

em quarentena 14 

 Se há algum momento em que não
tenha estado em bolha, todos os
alunos e profissionais que partilharam
o mesmo espaço mais do que 15
minutos (mesmo espaço do recreio,
sala de aula…)

em quarentena 14 
dias após último 
registo de 
presenças do caso



Caso confirmado num aluno na escola

Aluno do 5º ao 9º ano:

 Se aluno teve aula de educação física prática durante o
período contemplado.

Turma em 

 Caso não tenha tido esta disciplina, não atuar.

Turma em 
quarentena 14 dias 
após último registo 
de presenças do 
caso



Caso confirmado num aluno na escola

Aluno do 10º ao 12º ano:

 Turma em ensino à distância 14 dias após último registo de
presenças do caso.



Caso confirmado num aluno na escola

EM TODOS OS CASOS AVALIAR:

 Durante intervalos e refeições com quem esteve sem
máscara (próprio e contactos sem máscara) mais do que 15
minutos e a menos de 2 metros.minutos e a menos de 2 metros.

 Com quem teve qualquer tipo de contacto físico.

• As pessoas devem ficar em quarentena 14 dias após o último
contacto que possa ter acontecido.



 Se professor teve contacto físico direto com os alunos da
turma,

• colocar a turma em ensino à distância 14 dias após

Caso confirmado num professor durante o 
período de risco

• colocar a turma em ensino à distância 14 dias após
última aula presencial com o caso.



 Se professor esteve com profissionais da instituição (ambos
sem máscara) durante mais de 15 minutos e a menos de dois
metros (por exemplo refeições, café ou fumar),

Caso confirmado num professor durante o 
período de risco

• Os profissionais ficam em quarentena 14 dias após
último contacto com o caso.



Caso confirmado de educador/auxiliar do 
pré-escolar durante o período de risco

 Colocar a turma em quarentena 14 dias após último registo de
presenças do caso, assim como outros profissionais da sala.

 Se não foi sempre garantida a bolha, todos os alunos com quem
o caso possa ter interagido devem ficar em quarentena
(contacto com outras turmas).



Caso confirmado de coabitante do 
aluno/professor/educador/auxiliar

Se a autoridade de saúde ainda não tiver contactado o caso 
para fazer a avaliação de risco:

 Idealmente não frequentar o espaço escolar.

Se a autoridade de saúde tiver contactado o caso para fazer
a avaliação de risco e não tiver sido considerado contacto
de alto risco:

 Pode frequentar o espaço escolar, mas reforçar vigilância de
sinais e sintomas do mesmo.



O que é?

O isolamento é a medida utilizada em indivíduos doentes, para que

através do afastamento social não contagiem outros cidadãos.

Quarentena (“isolamento profilático”)

Podem ser indicadas nas seguintes situações:

- se tiver tido contacto com um doente diagnosticado COVID 19, e

esta medida for determinada pela Autoridade de Saúde (avaliação

caso a caso).

- se tiver sido diagnosticada com COVID 19

42



Declaração de isolamento profilático

Responsabilidade: USP@ulsm.min-saude.pt

Data de inicio: data de isolamento

Quarentena (“isolamento profilático”)

Data de fim: 14 dias desde a data de exposição

Dados: n. da segurança social e de identificação do jovem do caso

isolado.
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Auto reporte



Não partilhe o quarto e restringir o 

46

Não partilhe o quarto e restringir o 
contato a um membro da família

Manter distanciamento dos Animais 
domésticos
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Não partilhe artigos de higiene pessoal, o sabonete ou 
a toalha. Use um sabonete exclusivo para si ou sabão 

líquido e tome por último.
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Saúde Mental Vs 
Saúde Física



Contacto 
direto

Alternativas para 
interação social
Alternativas para 
interação social

direto
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Implicações na saúde mental



1. Valorizar positivamente as coisas boas que se tem na vida (a nível pessoal e 
profissional);

2. Colocar “carinho” nas atividades da vida;
3. Não ser muito duro consigo mesmo e com outros (a tolerância, compreensão e 

flexibilidade são bons para a saúde mental);
4. Não deixar as emoções negativas bloquear a vida pessoal;
5. Tomar consciência dos bons momentos que acontecem, quando eles 

Como pode cuidar da sua saúde mental

5. Tomar consciência dos bons momentos que acontecem, quando eles 
acontecem;

6. Deixar fluir as emoções e interpretar a normalidade de muitos sentimentos 
(não ter medo de chorar e de ‘sentir’);

7. Procurar espaços e atividades para relaxar mentalmente;
8. Tentar resolver os problemas quando eles surgem;
9. Cuidar das suas relações interpessoais, tanto as da esfera pessoal e íntima 

como as de trabalho (colegas);
10. Fazer uso frequente do sentido de humor na vida.

(Sequeira & Lluch, 2015)





Concluindo…Concluindo…



1. Aproximar-se da pessoa, observar e ajudar 
(numa crise);

2. Não julgar e escutar com atenção;

Primeira Ajuda em Saúde 
Mental

3. Informar e apoiar;
4. Procurar ajuda profissional especializada 

incentivando a pessoa a obtê-la;
5. Incentivar o recurso a outros apoios.


