Abordagem e Gestão de Casos de COVID-19
na
Faculdade de Ciências
da
Universidade do Porto
Ano letivo 2020-2021
Setembro 2020

Gestão de Caso Suspeito nas Instalações da
FCUP / U.Porto
Definição de Caso Suspeito
tosse (persistente ou agravamento de tosse habitual)
e/ou
febre (temperatura igual ou superior a 38,0ºC)
e/ou
dificuldade respiratória
(cefaleias, dores musculares, fraqueza generalizada)

Gestão de Caso Suspeito nas Instalações
da FCUP / U.Porto
1

• Caso suspeito (funcionário ou estudante)

2

• Encaminhamento para a área de isolamento – indicações na sala sobre o modo
de procedimento (contacto através do segurança com o responsável da sala)

3

• O responsável da sala de isolamento deve contactar responsável definido pela
entidade – Professora Lucinda Lima

4

• Contactar linha SNS24 (808 24 24 24)*

* Ou, em caso de dificuldade de contacto, o SSO da U.Porto, ou a Task-force

Gestão de Caso Suspeito nas Instalações da
FCUP / U.Porto
Caso suspeito VALIDADO
Responsável da FCUP –
Professora Lucinda Lima
5
6
7

Caso suspeito NÃO
VALIDADO

• Encaminhamento para teste
laboratorial SARS-CoV-2*
• Contactar Autoridade de Saúde
• Informar Task-force da U.Porto

* Em caso de dificuldade de agendamento, contactar a Task-force
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• Encaminhamento para
domicílio

9

• Contactar médico de
família/assistente

Gestão de Caso Suspeito ou Confirmado fora
das Instalações da U.Porto
FCUP/UPorto recebe comunicação de estudante ou funcionário

1

• Contactar FCUP através do email
fcup.covid19@fc.up.pt
Responsável na FCUP

2

3

• Contactar Autoridade de Saúde
• Informar Task-force e o Serviço de Saúde
Ocupacional da U.Porto

Gestão de Contactos de Casos Confirmados
A identificação dos estudantes e funcionários que contactaram com um
caso confirmado é realizada pela Autoridade de Saúde em colaboração
com o responsável da Unidade Orgânica
Critérios de Contacto de Alto Risco

• Contacto frente a frente com um caso de COVID-19 a uma distância
de menos de 2 metros e durante 15 minutos ou mais;
• Contacto em ambiente fechado com um caso de COVID-19 (ex.
coabitação, sala de aula, sala de reuniões, sala de espera) durante 15
minutos ou mais;
• Contacto físico direto com um caso de COVID-19;
• Contacto direto desprotegido com secreções contaminadas de um
caso de COVID-19;
• Contacto desprotegido, em ambiente laboratorial ou locais de
colheita, com produtos biológicos infetados com SARS-CoV-2.

Gestão de Contactos de Casos Confirmados
Contacto de alto risco -> Isolamento profilático e vigilância ativa
Contacto de baixo risco -> Mantém atividade e vigilância passiva
A evicção letiva/laboral devido a isolamento profilático de contactos
de alto risco, será definida e decretada pela Autoridade de Saúde
Pessoas sujeitas a exposições que não se enquadrem na definição de
contacto de alto risco não têm indicação para evicção letiva/laboral, ou
isolamento, salvo indicação em contrário pela Autoridade de Saúde
Pessoas assintomáticas que tenham estado com contactos de casos
confirmados não têm, por esse facto, indicação para evicção
letiva/laboral, devendo manter as suas atividades normais, salvo
indicação em contrário pela Autoridade de Saúde.

Gestão de Surtos na U.Porto
Surto: ocorrência de 2 ou mais casos confirmados com ligação
epidemiológica entre estes numa Unidade Orgânica
Surtos de pequena dimensão,
com cadeias de transmissão
bem definidas

• isolamento dos casos
• rastreio e isolamento de contactos
• realização de testes laboratoriais

Surtos de média/elevada dimensão
ou cadeias de transmissão não
identificadas ou com transmissão
secundária e/ou terciária

• alargamento de pessoas a serem
colocadas em isolamento profilático
• encerramento de uma ou mais turmas
• encerramento de uma ou mais zonas
da Unidade Orgânica

Transmissão descontrolada em
ambiente universitário

• encerramento temporário da Unidade
Orgânica
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ACeS Porto Ocidental
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