(NORMA n.º 015/2020 de 24/07/2020 atualizada a 05/01/2022)

SUMÁRIO DA ATUALIZAÇÃO
NORMA n.º 015/2020 de 24/07/2020 atualizada a 5/01/2022
• Identificação dos contactos com foco na coabitação
• Identificação dos contactos de alto risco pelo caso confirmado através do FAIE (Formulário de Apoio
ao Inquérito Epidemiológico)
• Testes laboratoriais para SARS-CoV-2 (TAAN ou TRAg) para contactos de alto risco: primeiro teste o
mais precocemente possível até ao 3.º dia, segundo teste ao 7.º dia
• Testes laboratoriais para SARS-CoV-2 (TAAN ou TRAg) para os restantes contactos: o mais
precocemente possível até ao 3.º dia
• Período de isolamento profilático para contactos de alto risco: 7 dias

*TAAN = Teste laboratorial molecular
*TRAg = Teste rápido de antigénio
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Atendendo à situação epidemiológica atual, é necessária a adaptação das medidas para uma
intervenção assente em prioridades e que integrem as potencialidades das ferramentas existentes,
permitindo assim aumentar a eficiência e um melhor nível de preparação para responder à pandemia.
A situação epidemiológica causada pela circulação da variante de elevada transmissibilidade Ómicron,
impõe o contínuo ajuste das medidas de saúde pública aplicadas aos contactos de casos confirmados,
tendo em conta a evolução do conhecimento científico sobre esta variante.
O atual contexto epidemiológico é, por isso, distinto, mesmo considerando a incerteza sobre a dinâmica
de circulação do vírus, particularmente na época sazonal outono-inverno. Assim, urge ajustar o modelo
de gestão de contactos, integrando na avaliação do risco, o estado vacinal, para além do nível de
exposição e do contexto de transmissão, promovendo a implementação de medidas de saúde pública
adequadas e proporcionadas ao risco.
Assim, nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 2.º do Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 26
de janeiro, a DGS procede à atualização da seguinte Norma:
1. O rastreio de contactos tem como objetivo identificar rapidamente potenciais casos secundários,
para isolar os mesmos durante o período de infecciosidade, a fim de se poder intervir e interromper a
cadeia de transmissão da infeção.
2. O rastreio de contactos é realizado sobretudo através da identificação dos contactos de alto risco
pelo caso confirmado com o qual contactaram durante o período de infecciosidade. Nas situações em
que o caso confirmado frequentou, no período de transmissibilidade, uma das instituições de
populações vulneráveis descritas no ponto 8 alínea b) da presente Norma, bem como em estruturas e
respostas dedicadas a crianças, jovens e pessoas com deficiência, ou centros de proteção internacional
e de acolhimento, e proteção de vítimas de violência doméstica, e de trafico de seres humanos e os
estabelecimentos prisionais, o rastreio de contactos é orientado pela Autoridade de Saúde da área
geográfica de localização do estabelecimento.
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DEFINIÇÃO DE CONTACTO
•

Um contacto é uma pessoa que esteve exposta a um caso confirmado de infeção por SARSCoV-2/COVID-19, dentro do período de transmissibilidade/infecciosidade, ou a material biológico
infetado com SARS-CoV-2.

•

O período de transmissibilidade/infecciosidade para fins de rastreio de contactos estende-se:

a. Em casos sintomáticos:
i. Desde 48 horas antes da data de início de sintomas de COVID-19, até ao dia em que é estabelecido
o fim do isolamento do caso confirmado, nos termos da Norma 004/2020 da DGS.

b. Em casos assintomáticos:
i.

Desde 48 horas antes da data da colheita da amostra biológica para o teste laboratorial
para SARS-CoV-2 até ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do caso confirmado,
nos termos da Norma 004/2020 da DGS

ii.

Quando for possível estabelecer uma ligação epidemiológica: desde 48 horas após a
exposição ao caso confirmado, até ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do
caso, nos termos da Norma 004/2020 da DGS.

IDENTIFICAÇÃO DE CONTACTOS
•

No atual contexto epidemiológico, para a implementação das medidas de saúde pública
adequadas e proporcionadas, é privilegiada a identificação dos contactos de alto risco de caso
confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19.
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•

São contactos de alto risco as pessoas que:

a. Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal primário completo
com dose de reforço, nos termos da Norma 002/2021 da DGS, ou com história de infeção por SARS-CoV2 / COVID-19 nos 180 dias subsequentes ao fim do isolamento;
OU
b. Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas similares
dedicadas a pessoas idosas, comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem como os
centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, unidades de cuidados
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
•

A identificação de contactos é preferencialmente realizada através do Formulário de Apoio
ao Inquérito Epidemiológico (FAIE), preenchido e submetido pelo caso confirmado de infeção
por SARS-CoV-2 / COVID-19, e integrado na plataforma Trace COVID-19.

•

Na ausência de submissão do Formulário nas 24 horas seguintes à integração do caso confirmado
de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 no separador “Novos Confirmados” da plataforma Trace
COVID-19, deve a Autoridade de Saúde, ou profissionais coordenados por esta, iniciar o rastreio
de contactos.

•

A identificação de contactos é preferencialmente realizada através dos canais de comunicação
estabelecidos na comunidade com a Autoridade de Saúde local da área geográfica de localização
do estabelecimento.

•

Os contactos de alto risco podem ainda ser identificados pelo Centro de Contacto SNS 24, através
de algoritmos validados para o efeito.

•

Os contactos identificados nos termos do ponto anterior são registados na plataforma TraceCOVID-19(https://tracecovid19.minsaude.pt/).
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•

O rastreio de contactos deve ser iniciado nas 24 a 48 horas seguintes ao conhecimento da
existência do caso, independentemente da forma como se tomou conhecimento da existência
do mesmo.

•

Os contactos de alto risco identificados pelo SNS 24 devem permanecer em isolamento
profilático, sendo enviado, para o efeito e automaticamente um SMS de “fim do isolamento”,
pelo SNS 24, ao 7.º dia após a data da última exposição de alto risco ao caso confirmado ou
do contacto com o SNS 24.

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS
•

Aos contactos são aplicadas, em função do risco de virem a desenvolver infeção por SARS-CoV-2
/ COVID-19, as seguintes medidas:

a. Testes laboratoriais;
b. Autovigilância;
c. Isolamento profilático;
d. Informação de medidas de segurança, vigilância e alerta.

Testes Laboratoriais para SARS-CoV-2
❖ A requisição do teste laboratorial para SARS-CoV-2 é realizada automaticamente através da
plataforma Trace COVID-19 para as pessoas registadas como contactos.
❖ Os contactos devem realizar teste laboratorial molecular (TAAN) ou teste rápido de antigénio
de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2, nos termos da Norma 019/2020 da DGS:

a. Contactos de alto risco
i. Primeiro teste: o mais precocemente possível e, idealmente, até ao 3.º dia após a data da última
exposição ao caso confirmado;
iii.

Segundo teste: ao 7.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado.
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b. Restantes contactos
i.

Teste laboratorial o mais precocemente possível e, idealmente, até ao 3.º dia após a data
da última exposição ao caso confirmado.

•

Para efeitos do disposto nos pontos anteriores, as pessoas com um resultado positivo no teste
para SARS-CoV-2 são seguidas nos termos da Norma 004/2020 da DGS.

Vigilância, Medidas de Prevenção e Controlo de Infeção dos Contactos
•

Todos os contactos devem adotar as seguintes medidas durante 14 dias desde a data da última
exposição:

a. Utilizar máscara cirúrgica, em qualquer circunstância, em espaços interiores e exteriores, nos
termos da Orientação 011/2021 da DGS;
b. Manter-se contactável;
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c. Automonitorizar e registar diariamente sintomas compatíveis com COVID-19, bem como medir e
registar a temperatura corporal, pelo menos uma vez por dia;
d. Contactar o SNS 24 se surgirem sinais e/ou sintomas compatíveis com COVID-19.
•

Os contactos que não são de alto risco devem limitar as interações com outras pessoas,
reduzindo as suas deslocações ao indispensável (por exemplo: trabalho, escola, casa, etc.), e
evitar o contacto com pessoas com condições associados a maior risco de desenvolvimento de
COVID-19 grave, nos termos da Norma 004/2020 da DGS.

- Na plataforma Trace COVID-19:
a. Aos contactos de alto risco, sob vigilância ativa, é atribuído o estado de «vigilância ativa»;
b. Aos restantes contactos identificados é atribuído o estado de «sem vigilância».
•

Todos os contactos que, durante o período referido no ponto anterior, desenvolvam sintomas
sugestivos de COVID-19, devem cumprir os dispostos nos termos da Norma 004/2020 da DGS.

Isolamento Profilático dos Contactos de Alto Risco
•

Os contactos de alto risco estão sujeitos a isolamento profilático, no domicílio ou noutro
local definido, a nível local, pela Autoridade de Saúde.

•

Para efeitos do ponto anterior, é emitida uma Declaração de Isolamento Profilático (DIP), nos
termos legais aplicáveis.

❖ Em situações excecionais, a Autoridade de Saúde pode determinar, fundamentada numa
avaliação de risco caso-a-caso (TABELA – Nível de Exposição), o isolamento profilático a
contactos de caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 noutras circunstâncias não
previstas na presente Norma.
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❖ O fim do isolamento profilático é estabelecido mediante a obtenção de um resultado negativo
num teste laboratorial molecular (TAAN) ou teste rápido antigénio de uso profissional (TRAg)
para SARS-CoV-2, realizado ao 7.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado.
❖ Em situações em que o risco de geração de cadeias de transmissão a pessoas com condições
associadas a evolução para COVID-19 grave é alta, mediante avaliação caso a caso, a
Autoridade de Saúde pode, a título excecional, determinar o isolamento profilático até ao
14.º dia após a exposição ao caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19.
NOTA: A decisão sobre a permanência no estabelecimento de educação e/ou ensino destas
crianças e jovens com patologias graves associadas, deve ser tomada pelo médico
assistente com os progenitores/ cuidadores.
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❖ Para efeitos dos números anteriores, nas situações em que não é possível garantir
adequadas condições de isolamento dentro da habitação entre o caso confirmado e o(s)
seu(s) coabitante(s), a data da última exposição de alto risco corresponde à data do fim do
isolamento do caso confirmado (ou à data do fim do isolamento do último caso confirmado,
se mais do que um caso confirmado entre os coabitantes).

CASO SUSPEITO DETETADO DURANTE O ISOLAMENTO DE CONTACTOS
❖ O caso suspeito é avaliado nos termos da Norma 004/2020 da DGS, até ao resultado do teste
laboratorial, e se:
a.

Teste positivo:

o caso confirmado de COVID-19 mantém o seguimento nos termos da

Norma 004/2020. Nestes casos, o caso deve proceder ao preenchimento e submissão do
FAIE (Formulário), ou, quando aplicável, a Autoridade de Saúde deve iniciar os procedimentos
de caso confirmado, incluindo o rastreio de contactos e a implementação de medidas, de
acordo com a presente Norma.
b.

Teste negativo: o contacto mantém o isolamento profilático e restantes medidas, nos
termos da presente Norma, sem prejuízo da avaliação e seguimento adequados à situação
clínica, pelo seu médico assistente.

~
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RESPONSABILIDADES
COORDENADOR – Diretor e Subdiretor:
- Luís Pacheco
- Francisco Nunes
COORDENAÇÃO EQUIPA OPERATIVA/SUBSTITUTOS – Adjuntos da Direção:

- Sofia Almeida
- Suzana Borges
CONTACTOS COM AS FAMÍLIAS RESPONSÁVEIS/SUBSTITUTOS:
Direção
- Luís Pacheco
- Francisco Nunes
- Sofia Almeida
- Suzana Borges
Unidades Escolar – Casal do Sapo
Coordenadora Amélia Pereira
Unidades Escolar – Pólo do Conde 2
Coordenadora Amélia Pereira
Últimas considerações:
Este Plano de Contingência está sujeito a alterações sempre que se justifique, decorrentes de
necessidades aferidas pelos seus responsáveis diretos, de propostas da Autoridade de Saúde Local
e/ou em consequência do balanço efetuado nas reuniões de monitorização a realizar e no âmbito
da sua operacionalização e eficácia.
Quinta do Conde, 14 de janeiro de 2022
O Diretor
Luís Pacheco
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Contactos
Identificação dos profissionais de Saúde e seus contactos
- Linha Saúde 24 – 808 24 24 24

- Centro de Saúde da Quinta do Conde – 212 138 200
- Bombeiros Voluntários de Sesimbra/Quinta do Conde – 212 288450
- Delegado de Saúde (Dr. Ramon Ruano) – 212 289 630 ou 961 037 324
- Escola Básica Integrada da Quinta do Conde – 212 106 361 ou 212 106 368
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