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1. ENQUADRAMENTO 
 

Na sequência das recomendações e orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e da 

Direção Geral dos estabelecimentos escolares (DGEST) o plano de contingência aqui 

expresso visa responder a um cenário de epidemia causado pelo novo coronavírus, 

SARS-CoV2 (Covid-19), permitindo programar, atempadamente, o próximo ano letivo, 

dando um especial enfoque à prevenção da doença e à minimização do risco de 

transmissão, garantindo condições de segurança e higiene na nossa escola. 

Assim, e de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde (DGS) e com uma especial 

leitura ao documento “Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID- 19 em 

contexto escolar” para o ano letivo 2021/2022, documento esse que resulta da revisão 

efetuada, pela Direção-Geral da Saúde, ao Referencial já existente, à luz dos princípios de 

evidência e conhecimento científico, bem como da evolução da situação epidemiológica 

em Portugal, este documento permite-nos espelhar o Plano de Contingência definido para 

a EPT-Profensino. 

As medidas apresentadas têm como base os princípios de evidência e conhecimento 

científico, bem como a evolução da situação epidemiológica, não dispensando, contudo, a 

consulta e cumprimento da legislação em vigor ou outras orientações específicas para os 

estabelecimentos de educação e/ou ensino.  
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2. ENSINO EM TEMPOS DE COVID 19 

 

Os estabelecimentos de educação e/ou ensino são locais de convívio e partilha, onde 

importa estabelecer medidas de saúde pública, em alinhamento com aquelas 

implementadas a nível comunitário. 

Face à evolução epidemiológica e tendo como prioridade garantir o direito à 

educação das crianças e jovens, os países foram ajustando as suas políticas e medidas 

de prevenção, reabrindo os estabelecimentos de educação e/ou ensino de forma 

faseada e gradual. Note-se que as crianças com idade de 11 anos ou menor   não têm a 

proteção dada pela vacinação contra a COVID-19. 

O encerramento dos estabelecimentos de educação e/ou ensino e o confinamento, 

ainda que sejam medidas necessárias para o controlo de uma epidemia, têm impacto 

nos determinantes sociais, mentais e ambientais da saúde, que se podem refletir em 

consequências a longo prazo no bem-estar físico, psicológico e social dos alunos, 

pessoal docente e não docente. Estas consequências tenderão também a aumentar as 

desigualdades sociais e de saúde já existentes. 

Neste contexto, importa definir estratégias que possibilitem o ensino presencial, 

tendo como objetivo a prevenção da doença e a minimização do risco de transmissão 

de SARS-CoV-2, através da manutenção das condições de segurança e higiene nos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino na retoma do ano letivo 2021/2022. 

A atuação célere e coordenada entre os diferentes agentes da comunidade educativa é 

essencial para o controlo da transmissão em contexto escolar. Como tal, devem ser 

garantidas e destacadas as seguintes estratégias: 

Plano de Contingência: atualização do plano específico, de acordo com a 

Orientação n.º 006/2020, no qual constem os procedimentos a adotar perante um caso 

possível, provável ou confirmado de COVID-19, identificando o ponto focal e os 

fluxos de comunicação com os diferentes agentes da comunidade educativa; 
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Estratégia de Testes Laboratoriais para SARS-CoV-2: No início do ano letivo 

2021/2022, será considerado um screening dirigido à comunidade escolar que 

compreenda o pessoal docente e não docente e os alunos do ciclo do ensino básico e 

do ensino secundário, independentemente do seu estado vacinal. 

Fases subsequentes serão realizadas tendo em conta a evolução da situação 

epidemiológica e o estado vacinal da comunidade escolar. 

Reorganização do espaço escolar: os estabelecimentos de educação e/ou ensino 

devem ser reorganizados de forma a cumprir a com legislação, as normas e 

orientações em vigor, no que se refere ao arejamento e higienização das instalações, 

às medidas de distanciamento físico entre pessoas, lavagem e desinfeção das mãos, 

etiqueta respiratória, utilização adequada de máscara, e outras; 

Estratégia de Comunicação Interna: divulgação a todo o pessoal docente e, não 

docente, alunos e encarregados de educação de informação sobre a doença, bem 

como sobre as medidas preventivas e a importância da mobilização da comunidade 

escolar para a sua prática; 

 

Gestão de casos: identificação precoce dos casos, adequado rastreio de contactos e 

aplicação das medidas de saúde pública; 

 

Estratégia de Comunicação Externa: estabelecimento de canais de comunicação e 

de interlocutores de referência entre os diferentes agentes da comunidade educativa, 

com especial importância para a rápida e articulada comunicação com a Autoridade 

de Saúde territorialmente competente, perante a identificação de casos possíveis, 

prováveis ou confirmados de COVID-19. 
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3. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 
3.1. Efeitos de potencial infeção na escola 

 

a) Perante caso possível ou provável:  

 

A suspensão de atividades letivas ou o cancelamento da participação em atividades 

previstas no Plano Anual de Atividades, incluindo as mobilidades dos projetos 

ERASMUS + serão ponderados caso a caso, atendendo-se ao teor das comunicações da 

Autoridades competentes. 

 

b) Após confirmação de caso possível provável 

 

A confirmação de caso provável na Escola, ouvida a tutela (DGESTE/DGS), poderá levar 

a Direção a suspender parcial e/ou totalmente as atividades, as comunidades Educativas, 

bem como as Entidades competentes, serão devidamente informadas. 

 

3.2. Medidas de Prevenção 

 

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar 

medidas de prevenção e controlo da transmissão do vírus. 

Para o ano letivo 2021/2022, recomenda-se a combinação das seguintes medidas 

específicas que devem ser adotadas por toda a comunidade escolar: 

i) Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou 

sintomas de doença, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, como: 

• Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

• Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

• Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 
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• Anosmia, ageusia ou disgeusia, de início súbito. 

 

b) Utilizar máscara, de acordo com a Orientação n.º 005/2021 da DGS: 

• Qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade, em espaços 

interiores (ex: supermercado, farmácia, lojas ou 

estabelecimentos comerciais, transportes públicos) ou 

exteriores (ex: parques, jardins, ruas), deve utilizar máscara 

comunitária certificada ou máscara cirúrgica. Nos 

estabelecimentos de ensino esta medida aplica-se apenas a 

partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da 

idade dos alunos. 

• Nas crianças com idade entre 6 e 9 anos, e para todas as que 

frequentam o 1.º ciclo do ensino básico independentemente da 

idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou 

máscara cirúrgica é fortemente recomendada, como medida 

adicional de proteção, em espaços interiores ou exteriores, 

desde que: 

• As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de 

forma 

correta; 

• Seja garantida a supervisão por um adulto. 

• Nas crianças com idade inferior a 5 anos a utilização de 

máscara não está recomendada. 

• Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a utilização 

de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, 

nomeadamente nas situações de perturbação do 

desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência 

respiratória, imunossupressão, ou outras patologias, mediante 

avaliação caso-a-caso pelo médico assistente. 
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c) Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, 

nomeadamente, implementando: 

• o respeito pelas regras gerais de segurança e de 

distanciamento físico entre o pessoal docente e não 

docente e os alunos; 

• nas salas de aula, sempre que possível, um 

distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes 

de, pelo menos, 1 metro, com a maximização do espaço 

entre pessoas, sem comprometer o normal 

funcionamento das atividades letivas; 

• a separação de mesas; 

• a definição de circuitos no recinto escolar; 

• a segmentação dos espaços comuns para funcionamento 

em coortes (ex: recreio); 

• a alternância de horários de entrada, saída e mobilizações 

dos 

“grupos bolha”; 

d) Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos (utilizando 

produto biocida desinfetante do tipo 1, comprovadamente notificado à 

DGS); 

e) Cumprir com a etiqueta respiratória; 

f) Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços 

(utilizando produtos biocidas desinfetantes do tipo 2 ou do tipo 4, 

conforme a superfície a desinfetar); 

g) Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente 

com ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas. Pode 

também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – 

Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos deve ser 

garantida a limpeza e manutenção adequada, de acordo com as 
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recomendações do fabricante, e a renovação do ar dos espaços fechados, 

por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas de ventilação 

mecânica (quando esta funcionalidade esteja disponível)5; 

h) Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam 

fundamentais e privilegiar, sempre que possível, atividades ao ar livre; 

i) Realizar testes laboratoriais para SARS-CoV-2 adaptados ao 

risco epidemiológico conforme a Norma n.º 019/2020 da DGS e o 

Plano de Promoção da Operacionalização da Estratégia de Testagem 

em Portugal SARS-CoV-2. Deverão ser implementados rastreios 

laboratoriais, de acordo com a avaliação de risco em cada momento, 

tendo em conta a evolução da situação epidemiológica, não só no que 

se refere ao contexto geográfico (concelhos com maior incidência), 

mas também em termos de cobertura vacinal (em função das coortes 

de idade/nível de ensino); 

j) Estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o 

envolvimento de toda a comunidade escolar na adoção das medidas. 

A evidência científica indica que a incidência de casos de infeção por SARS-CoV-

2, e mesmo de surtos, em contexto escolar está correlacionada com a incidência 

da infeção na comunidade, designadamente através de contágios que ocorrem 

fora da escola. Por esse motivo, o esclarecimento e o envolvimento de toda a 

comunidade escolar são essenciais para a prevenção da transmissão do vírus. 



 

 

 

3.3. Procedimentos internos adotados 

 

3.3.1. Estrutura de comando e controlo - Definição de 

responsabilidades 

 

a) Autoridades de Saúde: 

 

 Linha Saúde 24 – 800242424 

 Delegado Regional de Saúde: Maria de Fátima Silva Marques – 

255777960/912371162 

 

b) Diretora Executiva da EPT Profensino – Alice Barbosa: 255777960/912371162 

 

Todas a situações relativas ao Covid-19 devem ser reportadas à Diretora 

Executiva da Escola. 

 

c) Responsável pela comunicação externa e interna relativamente ao Covid-19 – 

Alice Barbosa - 255777960/912371162. 

 

Todas as solicitações exteriores e esclarecimentos internos sobre o tema devem 

ser encaminhadas para a Direção Executiva da Escola. 

 

d) Responsável pela triagem, monitorização e controlo de casos possíveis ou 

prováveis – Glória Barbosa: 255777960 (encaminhar a chamada para telemóvel 

se necessário) 

 

Todos os casos possíveis ou prováveis devem ser reportados ao responsável pela 

triagem. 

No caso de impossibilidade de contacto com o responsável da triagem, a pessoa a 

contactar é a responsável pela comunicação. 

 



 

 

e) Equipa de apoio à implementação do plano de contingência: Alice Barbosa; 

Daniela Barbosa; Glória Barbosa; Equipa de serviço diário (em regime rotativo) 

 

3.3.1. Área de isolamento – localização e trajeto 

 

A sala de isolamento situa-se no Edifício 1 (em frente ao Centro de Recursos) que será 

utilizada exclusivamente, quando e se surgirem situações suspeitas. 

 

O trajeto a seguir para a área de isolamento deve ser o mais direto possível. 

 

O encaminhamento para a área de isolamento tem como finalidade evitar ou restringir o 

contacto direto com quem apresente os sintomas. 

 

 

3.3.2 Procedimentos 

 

Atendendo às orientações das entidades competentes, a EPT - Profensino definiu os 

procedimentos explicitados no fluxograma que se seguem e que devem ser do 

conhecimento de toda a comunidade educativa. 

 

a) Toda a Comunidade Escolar / Visitantes 

 

 Toda a comunidade escolar / visitantes têm que proceder à higienização das 

mãos à entrada da Escola; 

 É obrigatório o uso de máscara no espaço da escola. 

 Os colaboradores devem informar os visitantes das condições de acesso à escola. 

 O acesso à escola para visitantes deverá ser agendado previamente 

(preferencialmente). 

 O visitante deve aguardar autorização de entrada, fora do portão da escola, 

respeitando a distância de segurança recomendada e restantes recomendações. 

 

b) Colaboradores com sintomas/visitantes 



 

 

 

 O colaborador que apresente sintomas e se encontre em casa, aí deverá 

permanecer e contactar a linha SNS24 e, em seguida, a responsável pela 

comunicação. 

 O(s) visitante(s) que se apresente(m) com sintomas ficam impedidos de entrar 

no recinto. 

 O colaborador que se encontre no espaço escolar, e que se apresente sintomático, 

deverá ser encaminhado para a área de isolamento (conforme fluxograma). 

 Caso o colaborador não consiga deslocar-se em segurança e pelos seus próprios 

meios até à sala de contenção, deverá solicitar o auxílio de um outro 

colaborador, que deverá usar também uma máscara de proteção e luvas. 

 O colaborador que realiza o acompanhamento do colega deverá, findo o mesmo, 

na casa de banho de apoio, descartar a máscara utilizada no contentor próprio e 

utilizar a solução antissética presente no local para, de acordo com as instruções 

afixadas, proceder à higienização das mãos. 

 

 

c) Alunos com sintomas 

 

 O aluno que apresente sintomas e se encontre em casa, aí deverá permanecer e 

contactar a linha SNS24 e, em seguida, a responsável pela comunicação (Alice 

Barbosa). 

 O aluno que se encontre no espaço escolar, e que se apresente sintomático, 

deverá ser encaminhado para a área de isolamento (conforme fluxograma). 

 Caso o aluno não consiga deslocar-se em segurança e pelos seus próprios meios 

até à sala de contenção, deverá ser acompanhado pelo professor / colaborador a 

quem foi sinalizada a situação, também devidamente protegido com uma 

máscara de proteção e luvas. 

 O professor / colaborador que realiza o acompanhamento do aluno deverá, findo 

o mesmo, na casa de banho de apoio, descartar a máscara utilizada no contentor 

próprio e utilizar a solução antissética presente no local para, de acordo com as 

instruções afixadas, proceder à higienização das mãos. 

 



 

 

 

d) Responsáveis pela avaliação de casos suspeitos 

 

 Devem estar devidamente equipados com os EPI recomendados e disponíveis na 

casa de banho dos Docentes. 

 Monitorizam os casos suspeitos de acordo com a Ficha de Acompanhamento e 

orientação DGS 006/2020, de 26 de fevereiro de 2020. 

 Perante um caso validado, os responsáveis contactam de imediato a linha 

SNS24, conforme a orientação DGS 006/2020 e providenciam a limpeza e 

desinfeção do espaço. 

 Finda a avaliação do caso suspeito, os responsáveis devem, na casa de banho de 

apoio, descartar os EPI utilizados no contentor próprio e utilizar a solução 

antissética presente no local para, de acordo com as instruções afixadas, 

proceder à higienização das mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



4. FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO POSSÍVEL OU PROVÁVEL DE 

COVID-19  









 

 



5. GLOSSÁRIO  

 

Autoridade de Saúde: Entidade à qual compete a decisão de intervenção do Estado na 

defesa da saúde pública, na prevenção da doença e na promoção e proteção da saúde, bem 

como no controlo dos fatores de risco e das situações suscetíveis de causarem ou 

acentuarem prejuízos graves à saúde dos cidadãos ou dos aglomerados populacionais 

(Decreto-Lei n.o 82/2009, de 2 de abril).  

 

Avaliação de risco: Conjunto de procedimentos desenvolvidos para conhecimento das 

caraterísticas e do risco envolvido.  

 

Caso confirmado: Pessoa que preenche os critérios laboratoriais de definição de caso 

confirmado de COVID-19, de acordo com a Norma n.o 020/2020 da DGS. São as pessoas 

com confirmação laboratorial de COVID-19, ou seja, com resultado de rRT- PCR para 

SARS-CoV-2 positivo para, pelo menos, dois alvos distintos do genoma, dos quais pelo 

menos um específico para SARS-CoV-2 (que distinga dos outros coronavírus, incluindo o 

SARS-CoV-1) (Orientação n.o 015/2020 da DGS).  

 

Caso provável: Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios 

clínicos e imagiológicos para definição de caso provável de COVID-19, de acordo com a 

Norma n.o 020/2020 da DGS.  

 

Caso possível: Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível de 

COVID-19, de acordo com a Norma n.o 020/2020 da DGS. São essencialmente as pessoas 

que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse 

habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0oC), ou dispneia / dificuldade respiratória (Norma 

n.o 020/2020 da DGS).  

 

Caso: Um indivíduo da população ou do grupo em estudo identificado com uma dada 

infeção, doença, perturbação de saúde ou de outra condição em estudo (Last, 2007).  

Centros de Estudos ou de Apoio Escolar: Espaços que se dedicam à prestação de serviços 

educacionais, ministrando explicações individuais ou em grupos, utilizados como uma 



 

 

ferramenta para apoio escolar, nomeadamente, às crianças e aos encarregados de 

educação.  

 

Cluster: Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar relacionados pela sua 

forma de distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.o 015/2020 da DGS).  

 

Contacto: A pessoa que, por ter estado em contacto com algo ou alguém infetado, ou com 

um ambiente contaminado por um agente infecioso, tem risco de adquirir esse agente 

(Adaptado de Last, 2007).  

 

Contágio: Transmissão da infeção por contacto direto, gotículas de saliva, artigos ou 

outros objetos contaminados (Last, 2007).  

 

Controlo: Intervenções, operações, projetos ou programas em curso, com o fim de reduzir 

a incidência e/ou prevalência ou mesmo de eliminar as doenças em questão.  

 

COVID-19: Doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 / novo coronavírus / 2019-nCoV  

(OMS, 2020). 

 

Desinfeção: Ato de destruição térmica, química ou biológica de microrganismos  

prejudiciais ao ser humano.  

 

Desinfetante: Produto químico ou biológico que destrói microrganismos patogénicos ou 

outros microrganismos prejudiciais ao ser humano. Estes produtos desinfetantes são 

produtos biocidas que, para serem legalmente utilizados, têm de estar comprovadamente 

notificados à autoridade competente nacional, em função do uso a que se destinam.  

 

Equipa de Saúde Escolar: Conjunto de profissionais de saúde que servem de ligação 

entre a escola e os serviços de saúde e operacionalizam a Saúde Escolar.  

 



 

 

Exposição: Proximidade e/ou contacto com o reservatório de um agente de doença, de tal 

forma que se possa verificar a transmissão efetiva desse agente, ou dos seus efeitos 

nocivos, aos indivíduos que sofreram tal contacto (Last, 2007).  

 

Gotículas: Partículas de grandes dimensões (> 5μm), com passagem breve pelo ar quando 

a fonte e o hospedeiro se encontram muito próximos, sendo produzidas durante a fala, 

tosse ou espirro e assentando rapidamente nas superfícies.  

 

Infeção: Transmissão de microrganismos para um hospedeiro, após invasão ou progressão 

além dos mecanismos de defesa, resultando na sua multiplicação. A resposta do 

hospedeiro à infeção pode incluir sinais ou sintomas clínicos ou estar ausente (infeções 

assintomáticas). 

 

Isolamento: Separação de doentes ou de pessoas infetadas e de contactos de doentes ou 

de pessoas infetadas. Separação de bagagens, contentores, meios de transporte, 

mercadorias ou encomendas postais potencialmente contaminados, de forma a prevenir a 

disseminação da infeção ou da contaminação. 

 

Limpeza: Remoção, geralmente com água e detergente, de sujidade (visível ou percetível) 

presente em material, equipamento ou outra superfície, através de processos manuais e/ou 

mecânicos, que se destina a tornar segura a sua manipulação e/ou descontaminação. 

 

Máscara: Refere-se ao equipamento utilizado para cobrir a boca e o nariz. 

 

Com base na publicação “Máscaras destinadas à utilização no âmbito da COVID-19- 

Especificações técnicas”, da DGS, Infarmed, ASAE e IPQ, de 14 de abril de 2020, há três 

tipos de máscaras: 

1. Respiradores (Filtering Face Piece, FFP), um equipamento de proteção 

individual destinado aos profissionais de saúde, de acordo com a Norma n.º 

007/2020 da DGS; 

2. Máscaras cirúrgicas, dispositivos médicos, destinados aos profissionais de 

saúde e outras pessoas, de acordo com a Orientação n.º 019/2020 da DGS. 



 

 

3. Máscaras comunitárias, certificadas, dispositivos de material têxtil 

destinados à população em geral. 

 

Período de incubação: Intervalo de tempo entre a infeção e o aparecimento do primeiro 

sinal ou sintoma da doença em questão (Last, 2007). 

 

Produtos biocidas: Qualquer mistura, na forma em que é fornecida ao utilizador, com o 

objetivo de destruir, repelir ou neutralizar um organismo prejudicial, prevenir a sua ação 

ou controlá-la de qualquer outra forma, por meios que não sejam a simples ação física ou 

mecânica, devidamente legalizados para o mercado nacional junto da respetiva autoridade 

competente (Decreto-Lei n.º 140/2017, de 10 de novembro). 

 

Produtos biocidas do tipo 1: Produtos utilizados na higiene humana, aplicados na pele ou 

no couro cabeludo ou em contacto com eles com o objetivo primeiro de desinfetar a pele 

ou o couro cabeludo (Anexo V do Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012). 

 

Prodtos biocidas do tipo 2: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta 

em seres humanos ou animais - produtos utilizados na desinfeção de superfícies, materiais, 

equipamentos e mobiliário, que não entrem em contacto direto com géneros alimentícios 

ou alimentos para animais (Anexo V do Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012). 

 

Produtos biocidas do tipo 4: Desinfetantes de superfícies em contacto com os géneros 

alimentícios e alimentos para animais - produtos utilizados na desinfeção de 

equipamentos, recipientes, utensílios de consumo, superfícies ou condutas associadas à 

produção, ao transporte, à armazenagem ou ao consumo de géneros alimentícios ou 

alimentos para animais (incluindo água potável) destinados aos seres humanos e aos 

animais (Anexo V do Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de maio de 2012). 

 

Risco para a saúde pública: Probabilidade de ocorrência de um evento ou incidente, que 

pode prejudicar a saúde das populações, com especial relevo para aquele que pode 



 

 

propagar a doença a nível nacional ou internacional ou representar um perigo grave e 

direto (Adaptado de Last, 2007). 

 

Risco: Probabilidade da ocorrência de um evento habitualmente indesejável (tal como 

doença ou óbito) num determinado período de tempo com potencial para causar efeitos 

deletérios sobre a saúde de populações (Adaptado de Last, 2007). 

 

SARS-CoV-2: Anteriormente designado de novo coronavírus ou 2019-nCoV, é um vírus 

do género coronavírus, família Coronaviridae, agente etiológico da COVID-19 (ECDC, 

2020). 

 

Saúde Escolar: É o referencial do sistema de saúde para o processo de promoção da 

saúde na escola, que deve desenvolver competências na comunidade educativa que lhe 

permita melhorar o seu nível de bem-estar físico, mental e social e contribuir para a 

melhoria da sua qualidade de vida. 

 

Saúde Pública: Ciência de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde 

através de esforços organizados da sociedade (Acheson, 1988), tendo como ciência de 

base a epidemiologia, visando a promoção do bem-estar e da qualidade de vida. Pode 

também referir-se a uma das carreiras médicas existentes. 

 

Surto: Ocorrência de um número de casos de uma doença, superior ao que seria 

considerado expectável, numa determinada população durante um período de tempo bem 

definido. 
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