
 

0 
 

 

  
2021 

FLUXOGRAMAS DE 
ATUAÇÃO PERANTE CASO 
SUSPEITO DE COVID-19 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO CONCELHO DE FELGUEIRAS 

VERSÃO 2 – MARÇO 2021 



 

1 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 2 

FLUXOGRAMAS ...................................................................................................................... 2 

GESTÃO DA SALA DE ISOLAMENTO .............................................................................. 8 

ANEXO 1 – SINALÉTICA DA SALA DE ISOLAMENTO .............................................. 11 

 

  



 

2 
 

INTRODUÇÃO 
 

Na sequência do trabalho de proximidade desenvolvido entre Agrupamentos de 

Escolas, Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) Tâmega III – Vale do Sousa Norte, 

Unidade de Saúde Pública e Unidade de Cuidados à Comunidade de Felgueiras, surge 

este documento. Este pretende apresentar de forma simplificada os procedimentos a 

adotar perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19 desde o contexto 

familiar dos alunos até à sala de aula. Estes procedimentos têm como objetivos:  

o Contribuir para a segurança de toda a comunidade escolar no contexto da atual 

pandemia;  

o Agilizar a resposta perante o surgimento de um caso suspeito no contexto 

escolar;  

o Apoiar a comunidade escolar na gestão das salas de isolamento preconizadas 

para os casos suspeitos. 

 

 

 

CONTACTOS ÚTEIS 

o ADC: 969 342 412 

o ELO DE LIGAÇÃO: 963 882 445 

o AUTORIDADE DE SAÚDE: 255 872 901 

o SAP: 255 893 357 

 



 

3 
 

FLUXOGRAMAS 
 

Nas próximas páginas irá detalhar-se os três fluxogramas de atuação perante caso 

suspeito de COVID-19 em contexto escolar. 

 

FLUXOGRAMA 1 – MONITORIZAÇÃO DE SINTOMAS EM CASA 

 

1. Os pais/encarregados de educação, docentes e não docentes devem estar atentos ao 

aparecimento de sintomas e realizar monitorização da temperatural corporal; 

2. Perante a deteção de sintomas no contexto de casa/domicílio os alunos, docentes ou não 

docentes não devem ir ao Estabelecimento de Ensino; 

3. No caso de apresentarem outros sintomas (não sugestivos de COVID-19), devem 

procurar uma orientação pelo médico de família; 

4. Caso apresentem sintomas sugestivos de COVID-19 (Febre (≥ 38ºC) ou Tosse de novo ou 

agravamento do padrão habitual ou Dificuldade respiratória ou Perda de cheiro ou 
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paladar de início súbito) devem ligar para a linha da Área Dedicada ao COVID (ADC) 

local ou para a linha do SNS 24; 

5. Em ambos os casos, devem sempre avisar a Escola/Diretor de Turma da situação de 

saúde.   
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FLUXOGRAMA 2 – CASO SUSPEITO IDENTIFICADO À ENTRADA DO 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

 

1. O Estabelecimento de Ensino monitoriza a temperatura corporal à entrada; 

2. Perante a deteção de temperatura corporal igual ou superior a 38ºC, e os 

pais/encarregados de educação do aluno estejam presentes, deverá atuar-se de acordo 

com o fluxograma 1; 

3. Perante a deteção de temperatura corporal igual ou superior a 38ºC, e os 

pais/encarregados de educação do aluno não estejam presentes, deverá ativar-se a sala 

de isolamento e atuar de acordo com o fluxograma 3;  

4. Em ambos os casos, devem sempre avisar o Ponto Focal do Estabelecimento de Ensino 

que deverá dar conhecimento da situação ao Elo de Ligação.   
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FLUXOGRAMA 3 – CASO SUSPEITO IDENTIFICADO NO ESTABELECIMENTO 

DE ENSINO 
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1. Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 dentro do Estabelecimento de 

Ensino deverá ser contactado o Ponto Focal previamente designado, a informar da 

situação; 

2. Caso se trate de um menor de idade, este deverá ser acompanhado por um adulto até à 

sala de isolamento; 

3. Caso o menor de idade necessite de um acompanhante dentro da sala de isolamento, o 

acompanhante deverá equipar-se com Kit de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

completo. Deverá ainda ser oferecida máscara cirúrgica ao menor, caso tolere; 

4. Caso o menor de idade não necessite de um acompanhante dentro da sala de isolamento, 

deverá colocar máscara cirúrgica; 

5. Caso se trate de um maior de idade e tenha transporte próprio este deverá ser dirigir-se 

para sua casa; 

6. Caso se trate de um maior de idade, e não tenha transporte próprio, deverá dirigir-se 

para a sala de isolamento; 

7. Nos casos suspeitos de COVID-19 menores de idade, o Ponto Focal deverá ligar para a 

linha ADC local e avisar os pais/encarregados de educação. Nos casos suspeitos de 

COVID-19 maiores de idade, deverá ligar-se para a ADC local ou para a linha do SNS 24 

caso a área de residência seja diferente do Concelho do Estabelecimento de Ensino; 

8. Em todos os casos, o Ponto Focal do Estabelecimento de Ensino deverá sempre dar 

conhecimento da situação ao Elo de Ligação 
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GESTÃO DA SALA DE ISOLAMENTO 

 

Condições da sala de isolamento 

a) Sala definida em plano de contingência, apenas com superfícies higienizáveis. De 

preferência, com instalações sanitárias incluídas. Se não for possível, estarem 

definidas instalações sanitárias de referência, localizadas o mais próximo 

possível da sala de isolamento. Neste caso, ambos os espaços devem ser ativados 

perante a presença de um caso suspeito, ficando interditos a outra utilização. 

b) Equipada com: 

a. Telefone (fixo ou móvel); 

b. 2 cadeiras (em alternativa, maca ou cama, se possível); 

c. 1 Água e 1 alimento não perecível (por exemplo, pacote individual de 

bolachas); 

d. Kits EPI; 

e. Balde com tampa e ativação de pé revestido interiormente com saco de 

resíduos; 

c) Na face exterior da porta deve estar colocada a sinalética de ocupação e 

manutenção (Anexo); 

d) Na face interior da porta deve estar colocado: 

a. Plano de higienização da sala de isolamento; 

b. Fluxogramas de atuação perante caso suspeito de Covid-19; 

c. Contactos Úteis (Ponto focal, ADC, Elo de ligação, Autoridade Local de 

Saúde). 

 

Ativação da sala de isolamento 

a) Quando se deteta o caso suspeito, deverá informar-se o ponto focal do 

estabelecimento de ensino; 

b) Se o caso suspeito for um menor é acompanhado com distância de segurança (2 

metros) até à sala de isolamento, utilizando o caminho mais curto e/ou com menos 
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cruzamentos de circuitos. Sempre que possível, preferencialmente pelo espaço 

exterior; 

c) Colocar a sinalética da sala em “Ocupação” na face exterior da porta (Anexo); 

d) O caso suspeito deve higienizar as mãos à entrada para a sala de isolamento e colocar 

máscara cirúrgica1 (se utilizar máscara comunitária, deve trocar). Caso o menor não 

consiga higienizar as mãos e colocar a máscara de forma autónoma, deverá ser 

auxiliado pela pessoa que o acompanha após estar devidamente equipada com o EPI; 

e) A pessoa que acompanha o caso suspeito deve higienizar as mãos e colocar o EPI pela 

ordem correta (bata impermeável, máscara FFP2, viseira e luvas descartáveis); 

f) Ligar para ADC, encarregado de educação e elo de ligação (neste último caso, deverá 

fornecer-se os seguintes dados: nome do caso suspeito, data de nascimento, hora e 

local de deteção do caso e sintomas); 

g) Após triagem inicial pelo ADC e chegada do encarregado de educação, o menor 

deverá sair da sala de isolamento e dirigir-se para o exterior da escola pelo caminho 

mais curto e/ou com menos cruzamentos de circuitos; 

h) O acompanhante deve remover EPI para saco de resíduos pela seguinte ordem (luvas 

descartáveis, bata impermeável, viseira e máscara FFP2); 

i) O acompanhante higieniza as mãos e coloca máscara comunitária; 

j) Colocar a sinalética de sala em “Manutenção” na face exterior da porta (Anexo); 

k) Higienizar o local onde o caso suspeito permaneceu mais tempo, logo que possível 

(por exemplo: mesa da sala de aula); 

 

Manutenção e limpeza da sala de isolamento 

a) Esperar pelo menos 20 minutos após a pessoa suspeita ter saído; 

b) Colocar EPI pela ordem correta (bata impermeável, máscara cirúrgica, viseira e luvas 

descartáveis); 

c) Preparar a solução de lixívia na altura de utilizar; 

d) Lavar primeiro as superfícies com água quente e detergente; 

                                                           
1 Se tolerar. 
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e) Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies e deixar 

atuar, pelo menos durante 10 minutos; 

f) Enxaguar as superfícies só com água quente e deixar secar ao ar; 

g) Fechar saco de resíduos, preferencialmente com atilho, ou em alternativa com dois 

nós; 

h) Colocar em segundo saco de resíduos e fechar com atilho ou duplo nó; 

i) Remover EPI para outro saco de resíduos pela seguinte ordem (luvas descartáveis, 

bata impermeável, viseira e máscara cirúrgica); 

j) Colocar máscara cirúrgica ou comunitária e novo par de luvas descartável; 

k) Fechar saco de resíduos, preferencialmente com atilho, ou em alternativa com dois 

nós; 

l) Colocar em segundo saco de resíduos e fechar com atilho ou duplo nó; 

m)  Ambos os sacos devem ser colocados em contentores de resíduos indiferenciados 

após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos); 

n) Remover sinalética. 
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ANEXO 1 – SINALÉTICA DA SALA DE ISOLAMENTO 



 

 


