
GUIA PRÁTICO COVID-19 EM CONTEXTO ESCOLAR

Casos suspeitos | Reporte em https://forms.office.com/r/j0XnmqXh5 para envio automático de orientações por e-mail 

Casos confirmados | Reporte em https://forms.office.com/r/j0XnmqXh5 para análise por equipa da USP e prescrição de testes

Sintomas suspeitos típicos | Febre (>38ºC), falta de ar, tosse não habitual, alteração de paladar ou olfato. Valorizar | Vómitos, diarreia, dores musculares intensas, dores de cabeça intensas

Contactos de baixo risco | 14 dias = TRAg/PCR o mais rápido possível + Restringir contactos + Máscara + Monitorizar sintomas

Testes rápidos de antigénio (TRAg) | Se realizado em farmácia ou laboratório não necessita de confirmação com teste PCR.

Sintomas 

suspeitos

Autoteste 

positivo

Caso suspeito 

deve ficar em 

casa

Contactar SNS24 

(808 24 24 24)

Fazer teste 

TRAg / PCR

Negativo = Regressa a atividades

Positivo = Considerado confirmado

Atualizar dados | Alunos, docentes e não docentes devem atualizar os seus dados de contacto em https://www.sns24.gov.pt/.

Se for contacto de caso confirmado na mesma casa | Seguir abordagem por contacto de caso confirmado

TRAg positivo
realizado em farmácia 

ou laboratório

PCR

positivo

Caso confirmado 

deve ficar em casa

Contactar SNS24 

(808 24 24 24)

Se caso com sintomas ligeiros 

ou sem sintomas =  7 dias de 

isolamento desde diagnóstico 

ou sintomas

Declaração de 

isolamento via SNS24 

ou médico assistente

Identificar 

contactos 

na escola

Contactos de alto risco se viverem na mesma casa que caso confirmado 

Contactos de baixo risco para restantes situações

Existe um caso confirmado na mesma casa?

Sim

Pessoa que contacta tem 

vacinação de reforço

Baixo risco

Baixo risco

TRAg/PCR o mais 

rápido possível

Pessoa que contacta 

teve COVID < 180 dias

Baixo risco

TRAg/PCR se sintomas

Outros coabitantes

Isolados do caso 

confirmado

Em contacto com 

caso confirmado

7 dias de isolamento desde 

último contacto com caso

Não

7 dias de isolamento desde 

alta do caso confirmado

TRAg/PCR até 3 dias após 

contacto com caso

TRAg/PCR ao 7º dia após 

contacto com caso

Negativo = Regressa a atividades

Positivo = Considerado confirmado

TRAg/PCR até 3 dias após 

alta do caso confirmado

TRAg/PCR ao 7º dia após 

alta do caso confirmado

Adaptado da USP Amélia Leitão, com permissão.
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