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COVID-19 NO ACES VALE SOUSA NORTE





NOVO PARADIGMA DA COVID-19

• Vacinação contra a COVID-19:

• Permitiu atingir elevadas coberturas vacinais

• A vacinação modulou o risco de infeção por SARS-CoV-2 e de evolução clínica 

para doença grave e morte por COVID-19

• Contexto epidemiológico atual:

• Distinto (mesmo considerando a incerteza sobre a dinâmica de circulação do vírus, 

particularmente na época sazonal outono-inverno)

• Ajuste do modelo de gestão de contactos:

• Integrou-se na avaliação do risco, o estado vacinal, para além do nível de 

exposição e do contexto de transmissão
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CENÁRIOS

• Cenário 1 | Caso confirmado turma 9º Ano

• Cenário 2 | Caso confirmado turma 6º Ano

• Cenário 3 | Caso confirmado creche/1º ciclo



CENÁRIO 1 

CASO 
CONFIRMADO
TURMA 9º ANO

• Aulas em espaço fechado > 

15 min

• Todos os alunos e 

professores com esquema 

de vacinação completo



CENÁRIO 2 

CASO 
CONFIRMADO
TURMA 6º ANO

• Aulas em espaço fechado > 15 

min

• Todos os professores com 

esquema de vacinação completo

• Alunos com esquema de 

vacinação completo

• Alunos sem vacinação/sem 

esquema de vacinação completo



CENÁRIO 3 

CASO 
CONFIRMADO

CRECHE/1º CICLO

• Aulas em espaço fechado > 15 

min

• Todos os 

professores/auxiliares com 

esquema de vacinação 

completo

• Alunos sem vacinação





ATUALIZADO
A 30.09.2021



• Uso de máscara:

• Obrigatório a partir do 2.º ciclo do ensino básico (idade > 10 anos)

• Recomendada para o 1º ciclo do ensino básico

• Contudo, “esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem prejuízo 

de ser recomendado o uso de máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas”.

• “a utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente nas 

situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência respiratória 

ou outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente”;

• Rastreios DGEST;

• Rastreios Saúde Pública;

• Cluster ou surto em contexto escolar: 

• a intervenção da Saúde Pública e respetivas medidas preventivas … podem ocorrer de forma 

faseada, e devem decorrer de uma minuciosa avaliação de risco efetuada caso a caso. 


