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Gripe A (H1N1) 
 
PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 
 

Introdução 

 

No âmbito da prevenção e controlo da doença provocada por vírus da gripe, o 

planeamento das acções a desenvolver é de fulcral importância em qualquer nível 

de risco de infecção. Contudo, a sua pertinência assume particular intensidade 

quando a ameaça de uma pandemia se instala.  

Verificada  a  incidência  de  uma  nova  estirpe  de  vírus  da  gripe  A  (H1N1),  

vários organismos nacionais e internacionais, nomeadamente a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e  o Ministério da Saúde (MS), em particular a Direcção-

Geral de Saúde (DGS), têm vindo a alertar a comunidade  para  a  ameaça  que  

constitui  uma  pandemia  de  gripe,  sendo    recomendada  a implementação  de  

planos  de  contingência,  bem  como  a  adopção  de  práticas  e  procedimentos 

tendentes à minimização do contágio.  

Em 11 de Junho de 2009, a Organização Mundial de Saúde elevou para 6 o 

nível de alerta de pandemia. Esta alteração da Fase 5 para Fase 6 não está 

relacionada com o aumento da gravidade clínica da doença, mas sim com o 

crescimento do número de casos de doença e com a sua dispersão a nível 

mundial.   

Considerado  o  exposto  e  tendo  em  vista  dar  uma  resposta  eficaz  e  

adequada  a  uma eventual  situação de  incidência  da  doença, o Agrupamento 

Vertical de Escolas Dr. João Lúcio definiu o seu Plano de Contingência – Gripe A 

(H1N1) que define as principais linhas de  orientação a seguir  pelos  

colaboradores (pessoal docente e pessoal não docente)   e  alunos  e  pelas  

diferentes  estruturas  e serviços, com relevo para a prevenção e encaminhamento 

dos casos de doença, de modo a evitar ao máximo o contágio e a propagação da 

doença.  

O objectivo do presente Plano de Contingência é manter em actividade os 

estabelecimentos de educação e de ensino que compõem o Agrupamento Dr. João 

Lúcio, em face dos possíveis efeitos de pandemia, nomeadamente o absentismo 
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dos colaboradores e dos alunos e respectivas repercussões nas actividades 

escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa. 

 

1. Coordenador e Equipa Operativa 

 

A Coordenação global do Plano será assumida pela Direcção do Agrupamento 

devidamente apoiada por uma Equipa Operativa em articulação com o Centro de 

Saúde de Olhão e Câmara Municipal de Olhão, bem como com os pais dos alunos 

que frequentam os estabelecimentos de educação e de ensino do Agrupamento e 

outras entidades pertinentes. 
 

• Coordenador do Plano: Director do Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio, 

João Manuel Pires Manita 

 

• Equipa Operativa: 

� Comissão de Saúde  

Coordenadora do PEPS – Projecto de Educação e Promoção de Saúde – Nanci 

Brito 

� Comissão de Educação  

Coordenadores de Estabelecimento: 

� Pré-Escolar – Laura Valongo  

� 1.º Ciclo – Maria da Conceição Silva 

Coordenador dos Directores de Turma –  João Laranjo Martins;  

Coordenadora TIC – Lucília Baptista. 

 

� Comissão de Pessoal Não-Docente  

Chefe de Serviços de Administração Escolar – Rui Parreira; 

Encarregado Operacional - José Dourado; 

Assistente Técnico  responsável pelo Economato - Humberto Fernandes 

Assistente Operacional -  Ana Cristina Fernandes 

 

� Comissão de Pais/ Encarregados de Educação: 2 elementos 

designados pela Associação de Pais: Aurélia Maria Tomé Assunção Martins e  

Leonor Guerreiro. 
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2. Cadeia de “comando e controlo” 

Para melhor implementação das medidas que visam a prevenção e actuação face 

aos casos de gripe A (H1N1), cabe à Equipa Operativa a coordenação da acção no 

Agrupamento, em articulação com o Coordenador do Plano de Contingência e as 

entidades externas. 

 
• Organograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competências 
 
� Coordenador do Plano de Contingência – supervisionar todas as acções 
implícitas no Plano de Acção da Equipa Operativa em articulação com as Entidades 
Externas. 
� Equipa Operativa – organizar/controlar e executar, em articulação com as 
Entidades Externas, todas as actividades previstas no Plano de Contingência. 
 
Em situação de ausência de algum elemento, terá que haver um substituto a designar na altura 
pelo Director. 

 
 
 
 
 
 
 

COORDENADOR DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
João Manuel Pires Manita 

(Director) 

ENTIDADES EXTERNAS 
 

� LINHA Saúde 24 - 808 24 24 24 
 
� Bombeiros Municipais de Olhão 

 
� Centro de Saúde de Olhão – S.A.G. - 

Serviço de Atendimento à Gripe 
 
� Câmara Municipal de Olhão 

 
� Junta de Freguesia da Fuseta 
 

EQUIPA OPERATIVA 
 

� Comissão de Saúde – Nanci Brito 
� Comissão de Educação – Laura Valongo, Maria 

da Conceição Silva, João Laranjo Martins e 
Lucília Baptista 

� Comissão de Pessoal Não Docente 
(Assistentes Técnicos e Assistentes 
Operacionais) – Rui Parreira, José Dourado, 
Humberto Fernandes e Ana Cristina Fernandes 

� Comissão de Pais/Encarregados de 
Educação: Aurélia Martins e Leonor Guerreiro 

� Linha Dedicada Educação 
� Linha Dedicada Saúde 
� Delegado de Saúde de Olhão 

COORDENADORA OPERACIONAL 
Cláudia Viegas 

(Adjunta do Director) 
(Director) 
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3. Actividades essenciais e prioritárias 

 
Na fase pandémica da actividade gripal é previsível que surjam casos de 

profissionais ou alunos doentes, com possível comprometimento da vida da escola 
devido ao absentismo daí decorrente. Face a este cenário, as condições mínimas para 
o funcionamento do Agrupamento, em termos do número de colaboradores, são as 
seguintes: 

 

 Jardim de Infância da Fuseta  (incluindo a sala a funcionar na EB1 da Fuseta) N.º de elementos 

Actividades educativas  3 Educadoras 
Vigilância e acompanhamento dos alunos  
Manutenção e limpeza/desinfecção das instalações e apoio às 
actividades lectivas 
Fornecimento/acompanhamento de refeições 
Apoio às actividades de prolongamento de horário 

 
5 Assistentes  
Operacionais 

 

 

 Escola do 1.º Ciclo da Fuseta  N.º de elementos 

Actividades Curriculares 5 docentes 
Vigilância e acompanhamento dos alunos nos espaços exteriores 
Manutenção e limpeza/desinfecção das instalações e apoio às 
actividades lectivas 
Fornecimento/acompanhamento de refeições 
Apoio às Actividades de Enriquecimento Curricular 

 
3 Assistentes  
Operacionais 

 

 

Turmas do 1.º Ciclo a funcionar na Escola Sede   N.º de elementos 

Actividades Curriculares 2 docentes 
Vigilância e acompanhamento dos alunos nos espaços exteriores 
Manutenção e limpeza/desinfecção das instalações e apoio às 
actividades lectivas 
Fornecimento/acompanhamento de refeições 
Apoio às Actividades de Enriquecimento Curricular 

 
1 Assistente  
Operacional 

 

 
 

 Escola Dr. João Lúcio N.º de elementos 

Actividades lectivas 50% de docentes por turma 

Portão 2 
PBX 1 
Bufete 2 
Manutenção e limpeza/desinfecção das instalações e apoio às 
actividades lectivas 

3 

Cozinha e Refeitório 2 
Serviços Administrativos 1 
Cumprimento do Plano de Emergência e Evacuação da Escola 1 
 
      Caso o número de colaboradores seja inferior ao definido nas tabelas acima, o 

Coordenador, em articulação com as entidades competentes, decidirá da necessidade 

de paralisação parcial ou total das actividades escolares.  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOÃO LÚCIO ANO LECTIVO 2009/2010 
 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA      

 - 7 -  

      

Proceder-se-á igualmente à identificação de todos os fornecedores de bens e/ou 

serviços considerados essenciais para o funcionamento do Agrupamento.  

Para a manutenção das actividades consideradas essenciais será assegurada a 

entrada dos fornecedores de bens ou serviços, como por exemplo fornecedores de 

artigos alimentares destinados à cantina e ao bufete, fornecedores de material de 

higiene e funcionário dos CTT, após informação considerada relevante e o uso de 

máscara a ser disponibilizada no portão. 

O encerramento da escola será efectuado se determinado pelo Delegado de 

Saúde, após avaliação epidemológica da situação. Em caso de encerramento, as 

actividades que necessitam de ser mantidas, se possível, são as segintes: 

 
ACTIVIDADES N.º de elementos 

Direcção 1 
Segurança (portão) 1 
Serviços Administrativos 1 
Portaria 1 

 
 

4. Medidas de manutenção da actividade escolar em situação de crise 
 
• Absentismo dos professores: 

 
Em caso de ausência pouco significativa de professores, recorrer-se-á à base 

de substituição de docentes. Os Coordenadores dos vários Departamentos 

Curriculares devem verificar a existência de materiais de trabalho no âmbito de todos 

os conteúdos de cada um dos anos de escolaridade, passíveis de ser trabalhados 

pelos alunos sob orientação de um professor de qualquer área disciplinar. 

 
No caso de o absentismo ser elevado prevê-se: 

 
� Recorrer ao teletrabalho através de e-mail ou da plataforma Moodle, solicitando 

também a colaboração de Pais/Encarregados de Educação na realização das tarefas 

escolares; 

� Dotar cada colaborador e cada aluno de um endereço de e-mail no portal 

avjoaolucio.com. 

� Manter actualizados e diversificados dossiês com actividades para os alunos 

dos vários níveis de ensino.  

� Cancelamento de eventos previstos no Plano Anual de Actividades. 
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• Absentismo dos funcionários de Administração Escolar: 
 

O Chefe dos Serviços de Administração Escolar deverá assegurar a formação 

de funcionários para o desempenho de situações prioritárias, de modo a garantir o 

exercício das mesmas em caso de ausência do funcionário habitualmente responsável 

por essa tarefa. 

Na ausência do Chefe de Serviços de Administração Escolar ficará responsável 

pelas tarefas o assistente técnico António Carlos Estrela Gouveia. 

 
• Absentismo dos Assistentes Operacionais: 
 

O Encarregado Operacional deverá assegurar a formação dos assistentes 

operacionais para o desempenho das funções prioritárias, de modo a garantir o 

exercício das mesmas em caso de ausência do habitual responsável por essa tarefa.  

Na eventualidade de um elevado absentismo no Jardim de Infância ou na 

Escola do 1.º Ciclo da Fuseta, deverá ser ponderada a possibilidade de mobilidade 

dos assistentes operacionais entre as escolas do Agrupamento, ou recorrer ao 

estabelecimento de eventual parceria com a Junta de Freguesia da Fuseta para o 

serviço de limpeza, de forma de garantir as actividades consideradas prioritárias. 

 
Em caso de falta ou impedimento do Encarregado Operacional, assumirá 

aquelas funções  a Assistente Operacional  Ana Cristina Ferreira Badalo Fernandes. 

 
• Fornecedores de Bens ou Serviços essenciais para o funcionamento da 
escola: 
� Conferir e identificar os fornecedores do Agrupamento de Escolas, de modo a 

estar assegurada a existência de uma reserva estratégica de bens ou produtos, cuja 

falta possa comprometer o exercício das actividades mínimas ou consideradas 

prioritárias: 
Produtos de higienização Reforço do stock dos detergentes usados na limpeza quotidiana 

Detergente higienizante hidro-alcoólico (limpeza de superfícies de trabalho) 

Desinfectante para a higienização das mãos (solução anti-séptica à base de álcool) 

Papel para limpeza de mãos 

Papel higiénico 

Máscaras 

Lenços de papel 

Rolo de papel para cama da sala de isolamento 

Sacos do lixo 

Luvas 

Produtos Alimentares Reforçar as reservas de água engarrafada e de alimentos não perecíveis que possam garantir a alimentação às 

crianças abrangidas pelo programa de refeições escolares, em caso de encerramento do refeitório. 

Produtos de Farmácia Termómetros 

Alcóol 

Ben-U-Ron (em comprimidos e em xarope) 

Material escolar Reforço de stock 
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� Assegurar a alimentação a jovens carenciados abrangidos pelo programa de 

acção social escolar. 

 
� Os serviços de administração escolar devem manter actualizado um ficheiro 

com os contactos dos pais/encarregados de educação de todos os alunos bem como 

dos professores e funcionários que trabalham no Agrupamento e dos fornecedores de 

bens essenciais. 

 
� Esse ficheiro deverá estar disponível no PBX e na Sala de Isolamento. 
 
� No caso do eventual encerramento de qualquer dos estabelecimento de 

educação e de ensino, facultar-se-á aos Pais/Encarregados de Educação informações 

referentes ao período de encerramento e a medidas de vigilância a adoptar, por escrito 

e através da página da escola na Internet - http://www.avjoaolucio.com 

 
 

5. Medidas de prevenção e controlo da Gripe 
 

Devem ser tomadas medidas no sentido de sensibilizar e informar a comunidade 

educativa para o conhecimento desta pandemia e, principalmente, dos procedimentos 

que deve tomar para evitar o contágio e propagação da mesma. 

 
5.1. Informação e capacitação 
 

É fundamental garantir que a comunidade educativa possua informação sobre 

as medidas de prevenção  que deverão ser adoptadas, pelo que, existirá na página do 

Agrupamento na Internet, um link para as Orientações do Ministério da Saúde em 

www.dgs.pt.  

No início do mês de Setembro, estão agendadas acções/sessões de 

sensibilização e esclarecimento sobre a problemática da gripe, dinamizadas pelo 

Centro de Saúde de Olhão, pela Equipa Operativa e pelos Directores de Turma/ 

Professores Titulares de Turma e Educadoras Titulares de Sala. 

Nestas acções/sessões  devem ser abordadas as questões relativas à lavagem 

das mãos e regras de etiqueta respiratória, bem como a sintomatologia da gripe e os 

meios de accionar a intervenção das autoridades de saúde. 

Serão colocados cartazes informativos em locais estratégicos nos vários 

estabelecimentos de ensino que compõem o Agrupamento. De realçar que junto aos 

locias de lavagem de mãos serão afixados placards que elucidem como proceder à 
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lavagem correcta das mãos, de modo a efectuar uma higienização correcta que evite 

contágios. 

Toda a informação poderá ser consultada em http://www.avjoaolucio.com 

 
 

CRONOGRAMA DE ACÇÕES A REALIZAR 

Público-alvo Calendarização 

Pessoal Docente e Não Docente 1 a 11 de Setembro (Sessões 
dinamizadas pela Direcção) 
14 a 24 de Setembro de 2009 (Sessões 
dinamizadas pela Coordenadora do PES) 

Alunos 14 a 30 de Setembro (Sessões 
dinamizadas por Educadoras titulares de 
sala, Professores titulares de turma e 
Directores de Turma) 

Pais/Encarregados de Educação 

11 a 30 de Setembro  (Sessões 
dinamizadas pela Direcção e pela 
Coordenadora do PES, em colaboração 
com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação) 

 
 
5.2. Medidas de higiene do ambiente escolar 
 

• Instalação de doseadores com soluções de limpeza alcóolicas, à entrada de 

todos os blocos da Escola, em zonas de passagem obrigatória por alunos, 

professores e outros profissionais; 

• Junto destes locais e de todos os outros onde se proceda à lavagem das mãos, 

serão colocados cartazes informativos acerca do procedimento correcto a tomar; 

• Nas casas de banho, estão instalados doseadores de sabonete líquido e 

toalhetes de papel para secar as mãos; 

• Baldes de lixo para resíduos sólidos forrados com sacos de plástico, 

distribuídos estrategicamente, como é habitual, por toda a Escola e manuseados 

sempre com luvas descartáveis; 

• A limpeza e arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade 

educativa será feita diariamente, como já é prática nos estabelecimentos de ensino 

do Agrupamento; 

• Sempre que haja suspeita de infecção, o espaço e possíveis objectos serão de 

imediato desinfectados. Durante a desinfecção o espaço será interdito à 

comunidade escolar; 
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• Limpeza de corrimãos e maçanetas de portas várias vezes por dia, a efectuar 

pelas assistentes operacionais; 

• Os alunos devem ser responsabilizados pela limpeza do seu espaço de 

trabalho, sob a orientação do professor.  

• Teclados e ratos de computador deverão ser limpos frequentemente com álcool 

e papel de limpeza de uso doméstico; 

• O arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade educativa 

deverá ser feito várias vezes durante o dia. O professor será a pessoa responsável 

por deixar as janelas abertas durante os intervalos; 

• No Jardim de Infância, os brinquedos e materiais de uso partilhado devem ser 

higienizados, com detergente doméstico e passados por água limpa, no final da 

sua utilização. 

 
5.3. Medidas de isolamento e distanciamento social 
 

• Não serão admitidos nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

crianças, jovens, adultos ou profissionais que manifestem febre ou outros sinais de 

gripe, a fim de evitar o contágio de outras pessoas. Em caso de dúvida a Equipa 

Operativa contactará a Linha Saúde 24 (808 24 24 24), o Delegado de Saúde e/ou 

o Centro de Saúde de Olhão, nomeadamente o S.A.G. – Serviço de Atendimento à 

Gripe. 

• As pessoas eventualmente doentes serão encaminhadas para a sala de 

isolamento criada para o efeito em cada um dos estabelecimentos de educação e 

de ensino do Agrupamento. 

• Na Escola Dr. João Lúcio, a sala SE1 (espaço onde funcionava anteriormente o 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Comunidade Escolar) funcionará como Sala de 

Isolamento, durante a permanência na escola até serem contactados os 

respectivos Pais/Encarregados de Educação e o S.A.G. – Serviço de Apoio à Gripe 

do Centro de Saúde de Olhão.  

• No Jardim de Infância será utilizada uma pequena sala localizada entre a Sala1 

e a Sala2; na Escola do 1.º Ciclo da Fuseta o espaço de Isolamento funcionará 

numa Sala pequena junto ao Parque Infantil. 

• Sempre que seja identificada uma situação de suspeita da doença, a pessoa 

em causa será levada para a sala de isolamento onde ficará acompanhada por 

uma Assistente Operacional que deverá seguir os preceitos aconselhados (uso de 
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luvas e de máscara) e contactar de imediato a Linha de Saúde 24 – 808 242424  

seguindo as indicações transmitidas. 

• A sala de isolamento será utilizada apenas para este fim. Será limpa e arejada 

regularmente e após a sua utilização por eventuais pessoas doentes. A porta 

estará fechada e equipada com um telefone com acesso para o exterior e em local 

bem visível, os números de telefone da Equipa Operativa, das extensões internas 

e dos parceiros externos, uma marquesa ou cadeira confortável (no caso do 

Jardim de Infância e Escola do 1.º Ciclo da Fuseta), um dispositivo dispensador de 

solução anti-séptica de base álcoolica para a desinfecção das mãos, 1 termómetro, 

1 pacote de máscaras descartáveis tipo cirúrgicas, lenços e luvas descartáveis e 

um balde de lixo com saco de plástico e tampa de accionamento não manual para 

para colocação de resíduos sólidos. 

• Numa situação de detecção da doença, os grupos considerados de risco 

(grávidas, doentes portadores de doenças crónicas, idosos) serão retirados do 

Estabelecimento de Ensino. 

• A Equipa Operativa certificar-se-á de que a pessoa afectada não frequentará o 

Estabelecimento de Ensino num período mínimo de 7 dias, ou até que lhe seja 

dada alta clínica. 

 
Medidas a Adoptar na sala de Isolamento: 

 

1. Colocar uma máscara ao suspeito de infecção. 

2. Deitar o eventual paciente ou sentá-lo na cadeira existente para  efeito. 

3. Verificar a temperatura corporal e os sintomas. 

4. Contactar com a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) seguir as orientações 
emanadas. 

5. Quando se tratar de alunos, em caso de ser necessário ministrar paracetamol, 

verificar se o Encarregado de Educação autorizou o seu uso. 

6. Proceder ao preenchimento de um questionário simples sobre a ocorrência. 
 
 
6. Plano de Comunicação 

 
Até ao final da primeira semana de aulas, o Coordenador do Plano de 

Contingência e a Equipa Operativa elaborarão uma lista de todos os contactos 

telefónicos dos diferentes parceiros, a qual estará disponível na Portaria da Escola 

Sede e em cada um dos estabelecimentos de ensino que compõem o Agrupamento. 

Dessa lista constarão, obrigatoriamente, as seguintes entidades: 
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� Centro de Saúde de Olhão 

� Bombeiros Municipais de Olhão 

� Junta de Freguesia da Fuseta 

� Câmara Municipal de Olhão 

� Fornecedores de Bens e Serviços 

 
 

7. Elaboração e Divulgação do Plano 
 
Este Plano foi elaborado de acordo com as directrizes emanadas pela Direcção-

Geral de Saúde e articulado com o Centro de Saúde de Olhão. 

O Plano será distribuído a todos os professores e divulgado na página da Escola 

na Internet e explicado aos Pais e Encarregados de Educação nas reuniões de 

recepção realizadas pelas Educadoras, Professoras Titulares de Turma e Directores 

de Turma em Setembro e em Reunião Geral aos restantes elementos do Agrupamento 

(Professores e Funcionários). 

Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação na Comissão Operativa, 

deverão promover contacto e informação com as famílias dos alunos de todo o 

Agrupamento, através da Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

 
 

8. Avaliação 
 
O Plano será reavaliado e actualizado sempre que necessário em articulação com 

o Centro de Saúde de Olhão. 

Terminada a fase pandémica, a Equipa Operativa procederá à elaboração de um 

relatório que evidencie os aspectos que correram bem e os que devem merecer algum 

ajustamento. 

Esta análise permitirá melhorar o Plano de Contingência e capacidade de resposta 

a situações de crise que possam vir a ocorrer no futuro. 

 

9. Bibliografia 

 

• Gripe A (H1N1) – Planos de Contingência para Creches, Jardins de Infância, 
Escolas  e Outros Estabelecimentos de Ensino, DGS. 
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• Gripe A (H1N1) – Informação e Recomendações para Escolas e Outros 
Estabelecimentos de Ensino, DGS. 
 
 

 

• Direcção-Geral da Saúde (DGS) – microsite da gripe – http://www.dgs.pt 

• Instituto Gulbenkian de Ciência – http://gripenet.pt 

• Organização Mundial de Saúde – http://who.int/en/ 

• Portal da Saúde – http://portaldasaude.pt 

• Visão online, onde podem ser visualizados artigos sobre a gripeA 
http://aeiou.visao.pt/gripe-a-no-regresso-as-aulas=f516586 
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Fluxograma de procedimentos  -  Alguns cenários 

 

 

 

                           Não                                       Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Sim 
 

      Não 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sugere-se recurso ao  S.A.G. (Centro 
de Saúde de Olhão) 

Permanece em casa, pelo menos durante 
um período de 7 dias, ou até à alta clínica, 
se os sintomas persistirem por mais tempo. 

Regresso à Escola 
(com confirmação de 

alta médica) 

Comunicação imediata ao Director, 
Equipa Operativa, Director de Turma e 
ou Serviços de Administração Escolar 

Encaminhamento para a Sala de 
Isolamento 

Ligar Saúde 24 (808 24 24 24) 

Coloca máscara, segue instruções 

Comunicação imediata ao 
Director ou membro da Equipa 

Operativa 

Comunicação à família  e à 
Autoridade de Saúde 

Limpeza e Higienização reforçadas    
do(s ) espaço(s) frequentados pelo 
suspeito de contágio por vírus da 

gripe.   

Aguardar e seguir instruções da 
Autoridade de Saúde 

Monitorização, registo e 
acompanhamento permanente 

Accionar medidas previstas no Plano 
de Contingência (por exemplo, 
teletrabalho, substituição, etc.) 

Quarentena  decretada 
pela Autoridade de Saúde 

Aluno/ Profissional com 
febre ou sintomas 

compatíveis de Gripe 

Situação 
ocorrida 

na Escola? 

Não deve vir para a Escola. Aconselha-se o 
contacto com a Linha Saúde 24  

(808 24 24 24). 

 Suspeita-se de 
contágio por 

vírus da gripe? 

Profissional sem 
sintomas mas impedido 

de trabalhar (apoio 
familiar) 
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Gripe A (H1N1) - Sintomas: 

 
 

 

� Semelhantes à gripe sazonal; 

 

� Febre de inicio súbito ( temperatura maior ou igual 
a 38º); 

 

� Tosse , dores de cabeça, dores no corpo ou 

musculares, dor de garganta, nariz entupido, 

secreção nasal; 

 

� Arrepios, fadiga, espirros; 

 

� Por vezes vómitos ou diarreia; 
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