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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

As características específicas de uma futura pandemia de gripe (Gripe A / H1N1) são 

ainda desconhecidas. Não se sabe a patogenicidade do novo vírus, nem quais serão os grupos 

etários mais atingidos. Apesar das incertezas, e considerando um cenário conservador, estima-

se a nível mundial a ocorrência de 7,4 milhões de mortes num curto período de tempo. 

 Neste contexto é de primordial importância que as instituições, e em particular o nosso 

Agrupamento de Escolas, estejam preparados para responder a uma pandemia de gripe pelo 

que se devem preparar planos de contingência (PCG) cuidadosa e atempadamente elaborados e 

testados.  

O planeamento atempado é fundamental na redução da transmissão do vírus 

pandémico, no decréscimo dos casos, hospitalizações e mortes, na manutenção de serviços 

essenciais e na redução do impacto social (comunidade escolar) e económico da pandemia. 

 Uma das consequências da pandemia, se vier a acontecer, será o elevado nível de 

ausências ao trabalho que provocará a perturbação no normal desenvolvimento das actividades 

escolares.  
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 2 . OBJECTIVOS 
 
 

 
 

 O presente plano visa : 

 

• definir a estrutura de decisão e de coordenação do PCG ;  

• minimizar o impacto da pandemia gripal ( gripe A ) em toda a comunidade escolar ( 

Agrupamento de Escolas / Escola );  

• orientar a implementação das medidas de controlo de infecção e de saúde 

ocupacional; 

• estimar as necessidades de cuidados a serem prestados e recursos necessários , no 

caso de uma pandemia; 

• optimizar as instalações da Escola / Agrupamento, planeando a sua maximização de 

acordo com a necessidade; 

• garantir o normal funcionamento das actividades escolares; 

• preparar resposta às necessidades de notificação e comunicação, para o interior e 

para o exterior da Escola (Plano de Comunicação e Informação); 

• assegurar o restabelecimento da situação e das  actividades normais tão rápido e 

seguro quanto possível;  

• promover a formação / informação / treino de todos os agentes educativos; 

• acautelar uma resposta coordenada com as outras instituições, nomeadamente as 

de saúde, envolvidas na resposta à pandemia. 
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3 . ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 
 

O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Prado / EB 2,3 de Prado 

estabelece e documenta os procedimentos de decisão e coordenação das acções ao nível do 

Agrupamento e o processo de comunicação interna e externa, nomeadamente com as entidades 

nacionais e locais  de saúde. 

 
 

4 . PLANEAMENTO E COORDENAÇÃO 
 

 Designar um coordenador do plano de contingência ( CPCG ) para a pandemia gripal e 

uma equipa de trabalho multidisciplinar ( EP ) – docentes e não – docentes do Agrupamento que 

possam estar implicados na resposta e/ou que possam ser atingidos pelo vírus gripal ( serviços 

de saúde geral e psicossocial , instalações e equipamentos, serviço de acção social, associação 

de pais, associação de estudantes, representantes dos cursos EFA, representantes do pessoal  

não-docente, comunicação) – com distribuição de responsabilidades bem definidas relativas ao 

planeamento das fases  de preparação, resposta e recuperação. 

  

 O Plano de Contingência (PCG) tem subjacentes os seguintes princípios enumerados 

por ordem decrescente de valor percebido: 

 1.º Salvaguardar a vida de todos os que fazem parte da comunidade escolar, reduzindo 

o risco de contaminação nos locais de trabalho/estudo e lazer (por via do contacto com colegas 

ou por contacto com terceiros, nomeadamente os fornecedores e outros) e limitando a 

propagação no interior das instalações da Escola/Agrupamento. 

 2.º Preservar e proteger a continuidade do ano lectivo 2009/2010, assegurando a 

manutenção dos serviços essenciais. 

 3.º Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio na resolução da situação 

de crise. 

4.º Gerir a informação, interna e externa, de modo a surgir no universo da nossa 

comunidade escolar como transparente, concisa, clara e verosímil. 

 5.º Assegurar que o plano inclui calendarização, formas de divulgação e medidas de 

actuação. 
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 6.º Incorporar  no plano de contingência (PCG) para a pandemia , cenários quanto ao 

funcionamento da Escola / Agrupamento de acordo com diferentes taxas de ataque de infecção 

nos alunos, funcionários – docentes e não-docente – e ajustadas em coerência com diferentes 

medidas de contenção  a nível da comunidade . Deve, também, contemplar a possibilidade de 

variação na gravidade da doença, nos modos de transmissão e impacto na comunidade. 

Possibilitar o trabalho à-distância (Teletrabalho), visando a diminuição do risco de contágio, por 

princípio toda a situação de trabalho que não exija presença ou operação a partir do local 

habitual, deve ser incentivado a ficar em situação de trabalho à-distância (ou Teletrabalho). E, 

sempre que possível, para as situações de trabalho à-distância, o funcionário (professor, 

administrativo, outros) utilizará o computador que lhe está afecto no seu local de trabalho. 

 7.º Articular acções com as autoridades de saúde e outras / estruturas locais, nacionais 

de modo a ter em conta medidas de contenção comunitárias, como a decisão de encerrar (fechar 

parcialmente / totalmente) o estabelecimento de ensino, e as necessidades / responsabilidades 

relativamente à execução de medidas de controlo da infecção, a identificação e notificação de 

casos de virulência propagada em discentes, docentes e demais pessoal não – docente, 

isolamento, limitação da mobilidade e fornecimento de cuidados de saúde. 

 8.º Assegurar que o PCG para a pandemia de gripe é consistente com os planos de 

emergência do estabelecimento de ensino. 

 9.º Identificar as instituições de saúde (Santa Casa da Misericórdia de VV; Centro de 

Saúde de Prado; Corporação de Bombeiros; Cruz Vermelha de Prado) e a sua capacidade de 

resposta relativamente à prestação de cuidados à comunidade escolar durante e após o período 

pandémico. 

 10.º Elaborar e actualizar regularmente um plano de comunicação de emergência com 

as autoridades de saúde locais e nacionais e com os responsáveis nacionais (DREN; DGS; ME) 

do ensino público. 

 11.º Implementar um exercício de simulação para testar o PCG escolar. 

 12.º Desenvolver um plano de recuperação tendo em conta as consequências da 

pandemia. 

 
 

5. FASES DA GRIPE PANDÉMICA 
 

Os Momentos para a implementação das medidas preconizadas no Plano são 
determinados pela Coordenação de Gestão da Gripe (equipa multidisciplinar / EP), tomando 
como referência as indicações que vierem do Plano de Contingência Nacional, das autoridades 
ou das entidades nacionais de saúde. 

Para cada fase serão definidas directivas para a execução do Plano e sua avaliação. 
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Todos os planos específicos serão alvo de permanente revisão e actualização, de acordo com as 
fases evolutivas da actividade gripal. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera as seguintes fases na evolução da 
gripe pandémica. 
 

 
PERÍODO PRÉ-PANDÉMICO 

 
NÍVEL DE ALERTA 

RESPOSTA 

Fase 1 

Não foram detectados novos 
subtipos de vírus de gripe. Se 
foram identificados em animais, o 
risco de infecção para o homem é 
considerado baixo. 

Fase 2 

Não foram detectados novos 
subtipos de vírus de gripe em 
humanos. Contudo a existência 
de um novo subtipo de vírus em 
circulação em animais aumenta o 
risco de doença para os 
humanos. 

 
PERÍODO DE ALERTA PANDÉMICO 
 

Fase 3 

Período de Alerta 
 
Ocorreram infecções em 
humanos com um  novo 
subtipo de vírus, mas não 
transmissão pessoa a 
pessoa, ou aconteceram 
em casos muito raros 
devido a grande 
proximidade. 

ESPERA (Stand by) 

Fase 4 

Risco Elevado 
Pequenas bolsas com 
transmissão pessoa a pessoa 
limitada, de difusão muito 
localizada, sugerindo que o vírus 
não está bem adaptado a 
humanos. 

ELEVADO 

Fase 5 

Pandemia Iminente 
Largas bolsas, mas com 
transmissão pessoa a 
pessoa ainda localizada, 
sugerindo que o vírus está 
a adaptar-se cada vez 
melhor a humanos. 

Fase 6 

Pandemia  
Transmissão crescente e 
sustentada na população 
em geral. 

SEVERO 
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6. SAÚDE E MEDIDAS DE CONTROLO 
6.1. Saúde dos alunos, professores, auxiliares de acção educativa, funcionários 
administrativos 
 

- Actualizar o levantamento da capacidade de funcionamento da escola / 

agrupamento tendo em conta os níveis de infecção gripal na comunidade escolar - 

alunos, professores, assistente operacionais, assistentes técnicos. 

- Promover o apoio psicossocial durante e após o período pandémico. 

- Encorajar, dentro da razoabilidade, toda a comunidade escolar para a vacinação 

contra a gripe sazonal. 

6.2. Medidas de controlo de infecção 

- Implementar políticas e normas de controlo de infecção para limitar a transmissão 

da gripe na escola (ex.: promoção da higiene e etiqueta respiratória). Fomentar de 

imediato a implementação e adesão a estas e outras medidas de higiene para a 

prevenção da transmissão de doenças infecciosas – gripe A. (ANEXOS I, II e III ) 

- Aquisição, armazenamento e disponibilização do material necessário para reforçar 

as medidas de prevenção da transmissão de infecção (sabão, lavatórios, solução 

alcoólica para desinfecção das mãos, toalhetes e lenços descartáveis, baldes do 

lixo para áreas comuns). 

- Estabelecer procedimentos para toda a comunidade escolar, em caso de ausência 

por doença e regresso à escola, de modo a evitar a permanência mais do que 

necessária nas instituições de saúde pública ou privada com gripe pandémica 

suspeita ou confirmada. 

O Director do Agrupamento pode ser substituído, em caso de ausência, pelo 

Subdirector do Agrupamento e no caso de impossibilidade simultânea por qualquer 

um dos Adjuntos e, em sequência, pelo docente do Conselho Pedagógico mais 

antigo na carreira.  

Deve(m):  

              -    Organizar, promover a implementação, coordenar e avaliar o Plano de Contingência;  

  -  Divulgar e implicar a comunidade na concretização do Plano de Contingência,   

articulando com os serviços de saúde;  

-   Assegurar que a lista de contactos de toda a comunidade escolar do Agrupamento, 

bem como de todos os parceiros e fornecedores pertinentes, esteja actualizada (de 

forma a possibilitar diversas formas de comunicação: telemóvel; e-mail);  
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-  Articular com as entidades responsáveis pelo fornecimento de bens e serviços 

essenciais para o Agrupamento de modo a garantir a continuidade dos serviços através 

da identificação de soluções alternativas;  

-   Articular com a Câmara Municipal a substituição dos assistentes (operacionais e 

técnicos) de forma a garantir o funcionamento das escolas do Agrupamento;  

-   Definir e promover a implementação de regras e rotinas para a higiene dos espaços 

frequentados e dos equipamentos utilizados por alunos, professores e funcionários;  

-   Avaliar sistematicamente o Plano de Contingência decidindo das reformulações a   

introduzir ao longo do seu desenvolvimento e identificando as contribuições que são 

dadas para a sua realização. 

- Articular com o Centro de Saúde – Unidade de Saúde Pública no sentido de apoiar 

iniciativas/intervenções que se julguem pertinentes no âmbito do Plano de Contingência. 

7. INSTALAÇÕES / ÁREASCOMUNS  

- Cancelamento de eventos. 

- Em última instância, encerramento da Escola e outros serviços da mesma, 

assegurando, sempre, os serviços mínimos. 

- Arejamento / desinfecção da sala que serve de acolhimento a pessoas infectadas, 

circunscrevendo o isolamento do vírus gripal. 

8. EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 
 
 
 Perante o actual enquadramento a utilização de equipamento de protecção individual 
será decidida pela Coordenação do PCG, considerando as indicações e recomendações das 
autoridades nacionais de saúde e a evolução da situação a nível nacional e local. 

 
9. SEGURANÇA 
 
 

Planeamento das medidas necessárias para garantir a segurança do estabelecimento de 

ensino , consoante a evolução da situação, podendo ser aconselhável, para diminuir os riscos de 

contágio, suspender temporariamente as actividades que não sejam absolutamente necessárias 

para a prestação dos serviços essenciais.  
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10. CONTINUIDADE DA VIDA ESCOLAR 
 
 Desenvolver planos para a manutenção da actividade escolar e serviços afins. 
 Assim:  
  

- Coordenador(a) de cada Estabelecimento  

Substituído, em caso de ausência, pelo professor mais antigo na carreira  

- Chefe dos Serviços Administrativos  

Substituído, em caso de ausência, pelo Assistente Técnico mais antigo na carreira;  

- Chefe dos Assistentes Operacionais  

Substituída, em caso de ausência, pelo Assistente Operacional mais antigo na carreira; 

 
 

11. PLANO DE COMUNICAÇÃO 
  

Identificação dos alvos da comunicação: 

a) Coordenadores responsáveis 

_ Informação sobre a situação como parte do processo de preparação e resposta à 

pandemia. 

_ Procedimentos especiais a observarem para limitar contágio e propagação em 

articulação com as autoridades de saúde e protecção civil locais e nacionais. 

b) Alunos, professores , funcionários e pais 

_ Informação sobre o Plano Contingência (tranquilização). 

_ Medidas que estão a ser tomadas. 

_ Aconselhamento e divulgação sobre os planos de preparação e resposta à infecção 

gripal. 

_Fazer formação sobre práticas de rotina e controlo de infecção, fundamentos acerca da 

gripe e gripe pandémica, medidas de protecção pessoal, familiar e comunitária e prestação de 

cuidados de saúde aos doentes. 

_ Antecipar e planear comunicações evitando o potencial medo e ansiedade nos alunos, 

professores, funcionários e pais. 

- Dar a conhecer o Plano de Contingência sempre que a actualização da informação 

assim o exigir. 

-   Informar os alunos sobre os comportamentos de prevenção e de actuação em caso 

de apresentarem sintomatologia associada à gripe. 
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A informação essencial sobre a prevenção da Gripe A e a actuação em caso de 

apresentação de sintomatologia associada à gripe está acessível na página web do 

agrupamento  http://www.eb23-prado.rcts.pt . 

 

Para a organização de todo o processo são constituídos dois grupos de trabalho – os 

Grupos Coordenadores da Comunicação:  

Um para os Jardins-de-infância e Escolas EB1 constituído pelos Coordenadores de 

Departamento do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo e os Coordenadores de 

Estabelecimento. Outro para a Escola EB2,3 constituído pelo Coordenador de 

Directores de Turma e os Coordenadores dos Departamentos de Línguas, de 

Ciências Sociais e Humanas, de Matemática e Ciências Experimentais e de 

Expressões.  

Estes dois grupos articularão entre si, bem como com os elementos da Direcção. 

NOTA: 

Enquanto existir o perigo de pandemia todos os docentes estarão envolvidos nas 

actividades de substituição. 

 
RECOMENDAÇÕES GERAIS (1) 

 
LOCAIS/SITUAÇÕES 

 
PROCEDIMENTOS 

 
- Entrada da sala de aula  

 

- Portas das salas abertas;  

- Apoio dos assistentes operacionais na entrada dos alunos na sala de aula;  

- Chegada pontual dos professores;  

- Visitas de estudo  

 

- A definir posteriormente  

 

- Desinfecção/ lavagem 

das mãos  

 

-Nas salas/ casas de banho;  

- A partir da demonstração inicial feita pelo educador/professor (do DT ou do prof. 

CN na EB2,3).  

- Limpeza dos teclados e 

ratos dos computadores, 

puxadores de portas e 

outras superfícies  

 

- Cada aluno deverá fazer-se acompanhar de toalhetes próprios para a limpeza de 

superfícies utilizadas por outros alunos;  

- Limpeza frequente pelos assistentes operacionais.  

- Refeições  - Lavagem obrigatória das mãos na fila da cantina ou do bar;  

- Máquinas para marcação 

de senhas ou para 

- Limpeza frequente pelo responsável pelas máquinas;  

- Limpeza das teclas com uma toalhita de limpeza sempre que for utilizada a 
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aquisição de alimentos  máquina.  

- Salas de aula: arejamento 

e limpeza frequente  

- Janelas abertas durante o decorrer das aulas enquanto as condições do clima o 

permitirem e abertura das janelas, pelo professor, no final da aula;  

- Porta da sala aberta durante o decorrer das aulas e nos intervalos;  

- Limpeza frequente das salas pelos assistentes operacionais;  

- Existência de dispositivos de parede com solução de limpeza à base de álcool, em 

cada sala;  

- Participação dos alunos na manutenção da limpeza.  

- Pavilhão  - Suspensão temporária do uso dos colchões de educação física;  

- Fazer a limpeza frequente de plintos, bolas e outros materiais;  

- Participação dos alunos na manutenção da limpeza.  

- Balneários e Casas de 

Banho  

- Limpeza permanente pelos assistentes operacionais;  

- Reforço da limpeza dos cabides (nos balneários);  

- Participação dos alunos na manutenção da limpeza.  

- Biblioteca e Polivalente  - Fazer a limpeza frequente das superfícies e dos materiais;  

- Suspender temporariamente os que não possibilitem esta limpeza;  

- Participação dos alunos na manutenção da limpeza.  

- Bebedouros  - Suspender temporariamente;  

- Disponibilizar no bar água engarrafada de baixo custo.  

- Material didáctico e 

brinquedos (Jardins e EB1)  

- Limpeza frequente ou desinfecção e suspensão temporária do que o não permitir;  

- Participação dos alunos na manutenção da limpeza.  

- Peluches (Jardins e EB1)  - Suspender temporariamente  

- Chupetas  - Evitar  

- Limpeza frequente e controlo de uso.  

 
12. QUESTÕES LEGAIS 
 

• Identificar as vantagens e desvantagens de declarar o estado de emergência 

durante a pandemia. 

• Discutir a base legal para as medidas de saúde pública que venham a ser tomadas, 

nomeadamente as relacionadas com: restrições à mobilidade; encerramento das 

escolas; proibição de concentração de alunos ; isolamento ou quarentena de 

pessoas infectadas, ou pessoas com suspeita de estarem infectadas, ou 

provenientes de áreas de risco. 

• Considerar uma estratégia legislativa de acordo com as regulamentações da Saúde 

Internacional. 
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13. ANEXOS OPERACIONAIS 
 
ANEXO I 
DO PROCEDIMENTO OPERATIVO DE PREVENÇÃO DE GRIPE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINTOMAS:  

Os sintomas mais característicos de uma possível infecção com o vírus da gripe são: 

� Febre alta (+ 38º) 

� Dores de cabeça 

� Dores no corpo 

� Mal-estar geral 

� Tosse seca 

� Dor de garganta 

� Fadiga 

A estes podem juntar-se arrepios e olhos lacrimejantes ou inflamados. 

 

DICAS PARA TE/SE SENTIR MELHOR: 

� PEDE conselhos ao médico do Centro de Saúde, ao seu médico de família ou a um 

farmacêutico sobre o tratamento que possa aliviar os sintomas que estás a sentir; 

� BEBE muitos líquidos, tais como água, bebidas ricas em vitaminas e bebidas 

quentes. Evita bebidas com cafeína; 

� COME alimentos saudáveis, tais como fruta e vegetais; 

� MANTÉM-TE aquecido e conserva a temperatura (à volta dos 20ºC); 

� DESCANSA o máximo possível; 

� NÃO FUMES e evita ambientes com muito fumo. 

 

MEDIDAS GERAIS DE HIGIENE E ETIQUETA RESPIRATÓRIA: 

� Lavar frequentemente as mãos com água e sabão; 

� Utilizar lenços de papel de utilização única; 

� Ao espirrar ou tossir proteger a boca com um lenço de papel ou com o antebraço. 

Não utilizar as mãos para proteger o espirro ou a tosse; 

� Caso verifiques que possuis alguns dos sintomas de gripe, evita cumprimentar os 

colegas com beijos ou apertos de mão; 

� Em caso de gripe e, para minimizar o risco de transmissão, aconselha-se a 

utilização de máscara cirúrgica. 
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ANEXO II 
 
DO PROCEDIMENTO OPERATIVO DE PREVENÇÃO DA GRIPE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gripe de Origem Mexicana 

 
 

É uma doença aguda do foro respiratório que atinge os suínos. Nos 
humanos não existe “gripe suína” mas sim “gripe hum ana” e é 
causada pelo vírus da gripe do tipo A. 
 
Actualmente existem 3 subtipos do vírus da gripe ti po A: H1N1, H1N2 
e H3N2. 
 
FORMAS DE PROPAGAÇÃO:  
- Contactar com outras pessoas com gripe através da s ua tosse ou 
espirros, ou das mãos que contactaram com corriment os nasais; 
- Tocar num objecto, utensílio ou superfície que tenh a sido 
contaminada por uma pessoa doente, e se em seguida,  tocar com as 
mãos na boca ou nariz. 
 

Protecção Respiratória                          
 

-    Uso obrigatório de máscara. 
- As máscaras devem ser capazes de filtrar partículas  sólidas e 

líquidas simultaneamente, já que os vírus podem ser  
transmitidos por estas duas vias. 

Desinfecção / Lavagem das mãos                            
 

- Desinfectar/ lavar as mãos com frequência. 
- Tenha presente que se infectado torna-se infeccioso , e se não 

forem tomados cuidados individuais e colectivos ext remos, a 
infecção pode transformar-se numa Pandemia. 

- Uso obrigatório de máscara  
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ANEXO III 
DO PROCEDIMENTO OPERATIVO DE PREVENÇÃO DA GRIPE  
 
PERGUNTAS FREQUENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV 

1) O que é a gripe mexicana? 
A gripe mexicana é uma doença aguda do foro respiratório dos suínos provocada pelo vírus da gripe tipo A. A 
taxa de mortalidade nos porcos é baixa e a doença dura de 7 a 10 dias. Actualmente existem três subtipos do 
vírus da gripe tipo A nos porcos: H1N1, H1N2 e H3N2. 
2) Os vírus da gripe mexicana podem infectar os humanos? 
Sim. Foram detectadas infecções humanas pontuais produzidas pelo vírus da gripe mexicana em pessoas 
com contacto directo com porcos. 
3) Como se transmite a gripe mexicana? 
A forma de transmissão da gripe, dos porcos para os humanos, decorre do contacto directo com os animais. A 
transmissão da gripe mexicana entre humanos é feita da mesma forma que a gripe sazonal, principalmente de 
pessoa a pessoa quando se tosse ou espirra. Pode também ser transmitida por contágio, quando se toca em 
algo que tenha o vírus da gripe e levando de seguida as mãos à boca ou nariz, pelo que é essencial lavar e 
desinfectar as mãos convenientemente. O vírus não se transmite através do consumo de carne de porco ou 
produtos derivados. 
4) Quais são os sintomas da gripe humana provocada pelo vírus da gripe mexicana? 
Os sintomas da gripe mexicana nos humanos são similares aos da gripe sazonal comum, incluindo a febre 
inicialmente aguda, sintomas respiratórios como seja: tosse, espirros, mal-estar geral. Nalguns casos são 
acompanhados por falta de apetite e diarreias. 
5) O vírus da gripe mexicana é igual aos vírus da gripe H1N1 nos seres humanos? 
Não. O vírus H1N1 da gripe mexicana é muito diferente dos vírus H1N1 dos humanos e dos vírus H1N1 das 
aves. Os anticorpos dos vírus H1N1 da gripe aviária, mexicana e humana asseguram pouca ou nenhuma 
protecção contra o mesmo vírus, mas de outras estirpes. 
6) Existem medicamentos para o tratamento de pessoas infectadas com o vírus da 
gripe mexicana? 
A gripe mexicana nos humanos trata-se com as mesmas medidas de suporte e medicamentos usados para as 
gripes comuns. Anti-virais como por exemplo: oseltamivir e zanamivir podem ser usados, mas sempre ao 
abrigo de prescrição médica. Estes anti-virais só devem ser usados segundo prescrição médica, pois não 
estão isentos de efeitos secundários. 
7) A transmissão da doença pode acontecer por contacto físico com terceiros ou com objectos? 
Sim. Daí ser importante: 
W desinfectar/lavar as mãos com frequência; 
W evitar o aperto de mãos como cumprimento social; 
W proteger a boca e o nariz quando espirra ou tosse; 
W manter limpas todas as superfícies de trabalho; 
W evitar tocar na boca, nariz e olhos. 
8) Quais os sintomas e cuidados a tomar, se existir suspeita de contaminação? 
Se tiver febre e tosse ou a garganta inflamada, chame o médico e não vá trabalhar, 
permanecendo em casa, observando as regras definidas pelo médico. 
9) Este vírus da gripe de origem suína é contagioso? 
Esta estirpe particular de vírus influenza A (H1N1) originária de suíno, é contagiosa e propaga-se a partir de 
humanos doentes com gripe a outros humanos saudáveis. No entanto, neste momento, não se sabe, com 
muito rigor, com que facilidade o vírus se propaga entre as pessoas. O maior receio gerado pelos casos agora 
conhecidos decorre do facto de o vírus ser do tipo H1N1, o mesmo que provocou a pandemia de 1918/19. 
10) Quanto tempo podem sobreviver os vírus fora do corpo? 
Sabe-se que alguns destes vírus podem viver 2 horas ou mais em superfícies de equipamentos de cafetaria, 
mesas, maçanetas e secretárias. Uma lavagem frequente das mãos pode ajudar a reduzir as hipóteses 
de contaminação a partir destas superfícies comuns com que entramos em contacto. 
Fonte informativa: Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PRADO 
EB 2,3 DE PRADO 

PLANO DE CONTINGÊNCIA (PCG) 
Gripe Pandémica 

16/15 

PLANO DE CONTINGÊNCIA / ACTUAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO V 

FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE GRIPE A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VI 

 
 
O Coordenador Responsável  ao receber informação duma pessoa com suspeita de ter contraído o vírus de 
Gripe A 
 

Pede para accionar a linha de saúde 24  
[_ 808 24 24 24] e tomam-se as  medidas de distanciamento para 

evitar contaminar outras pessoas. 
 

                                                                                       
 
 

Entrega ou providencia a entrega ,com a Equipa do PCG, de máscaras e luvas. 
 

Manda encaminhar para  uma sala de triagem / desinfecção 
onde aquele possa aguardar o resultado do contacto com a Linha de 

Saúde 24. 
 
 
 

Preenche o Formulário de Notificação ao telefone [com os nomes das 
pessoas que estiveram em contacto próximo (até 1 metro)]. 

 
 

Aconselha-se com um Médico / Enfermeiro /Técnico de Saúde sobre as medidas recomendadas 
para as pessoas que estiveram próximo da pessoa infectada. 

 

 
 

Informa a Direcção as pessoas constantes da 
Ficha de Notificação, dando conta das recomendações do Médico. 

 

 
Nome do aluno / professor / funcionário: 
 
Número de Identificação : 
 
Local de estudo /  trabalho: 
 
Local de residência: 
 
Telefone (trabalho):                                 Telemóvel:                                                  Casa: 
 
Data da notificação:  
 
Histórico dos últimos 7 dias (viagens, contactos): 
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LISTA DE CONTACTOS 
 
 
Pessoas ( da comunidade escolar ) que estiveram em contacto com a pessoa infectada 

 
 

Nome Telefone Local do Contacto 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ANEXO VII 

Matriz de Gestão da Gripe Pandémica 
 

FASE DE ALERTA 
PANDÉMICA 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO 

PLANEAMENTO 
3 4 5 6 Acção Escola / outros √√√√ 
••••    Equipa de Planeamento Coordenação Geral  
••••    Preparar Plano de Contingência da Gripe 

(fase actual) 
Equipa de Planeamento  

•••• •••• •••• •••• Informação / Comunicação / Divulgação CG / Equipa de Planeamento  
•••• •••• •••• •••• Articulação com as Instituições de Saúde CG / Equipa de Planeamento  
•••• ••••   Prevenção / Medidas de Saúde Equipa de Planeamento  
 •••• •••• •••• Activação do PCG CG / Equipa de Planeamento  
•••• •••• •••• •••• Simulação / Teste do PCG CG / Equipa de Planeamento  
 •••• •••• •••• Uso de máscara / isolamento Equipa de Planeamento  
 •••• •••• •••• Linha de Saúde 24 CG / Equipa de Planeamento  
 •••• •••• •••• Formulário de Notificação Equipa de Planeamento  
 •••• •••• •••• Actualização de dados / Lista Equipa de Planeamento  
 •••• •••• •••• Envio de listas de casos sinalizados e 

tratados 
CG / Equipa de Planeamento  

   •••• Enceramento do estabelecimento de 
ensino  

Direcção / DREN / MNE  
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