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COMUNICADO PARA A POPULAÇÃO ACADÉMICA  
DA UNIVERSIDADE DO PORTO 
AUTORIDADE DE SAÚDE, 8 DE MARÇO DE 2020 

 

 

Face ao caso confirmado de infeção por COVID-19 na Universidade do Porto (Faculdade de 

Farmácia) é relevante que tenham presentes os seguintes conceitos: 

 

1. DEFINIÇÃO DE CASOS  
(a definição apresentada, baseada no ECDC e Orientação da DGS nº 2A atualizada a 4/3/2020, é decorrente da 

informação disponível à data) 

 

1.1. Caso suspeito  

- Doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória), sem outra etiologia que explique o quadro + História de viagem ou 

residência em áreas com transmissão comunitária ativa*, nos 14 dias antes do início de 

sintomas; 

OU 

- Doente com infeção respiratória aguda + Contacto com caso confirmado ou provável de 

infeção por SARS-CoV-2 ou COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas; 

OU 

- Doente com infeção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra 

etiologia. 

 

*Áreas com transmissão comunitária ativa: 

Ásia China, Coreia do Sul, Japão, Singapura 

Médio Oriente Irão 

Europa Regiões de Itália: Emiglia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto 

 

1.2. Caso Confirmado 

Caso com confirmação laboratorial de SARS-CoV-2, independentemente dos sinais e 

sintomas.  

 

 

2. DEFINIÇÃO DE CONTACTOS 

Neste momento de contenção, pretende-se identificar os contactos para interromper a cadeia 

de transmissão da doença, assim temos: 

 

2.1. Contactos Próximos, alto risco de exposição, isto é, as pessoas que contactaram com 

um caso confirmado de COVID-19: 

 Em coabitação; 

 Com contacto físico direto (aperto de mão); 

 Com contacto em proximidade (frente a frente) ou em ambiente fechado (ex: 

gabinete, sala de aulas, sala de reuniões, sala de espera), a menos de 2 metros 

durante mais de 15 minutos; 
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2.2. Contactos Casuais, baixo risco de exposição, isto é, as pessoas que contactaram com um 

caso confirmado de COVID19 

 em contacto esporádico (em movimento/circulação)  

 em contacto frente a frente a uma distância inferior a 2 metros E durante menos 

de 15 minutos; 

 em contacto em ambiente fechado, a uma distância superior a 2 metros OU 

durante menos de 15 minutos. 

 

 

3. OS CONTACTOS SERÃO VIGIADOS DE ACORDO COM O RISCO DE EXPOSIÇÃO 

3.1. Contacto Próximo com Alto risco de Exposição – a vigilância pela Autoridade de Saúde 

durante os 14 dias de isolamento profilático. 

3.2. Contacto Casual com baixo risco de Exposição – a vigilância é feita pelo próprio, durante 

os 14 dias (período de incubação do vírus), através do registo de febre, 2x/dia, da 

restrição dos contactos sociais e ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) se surgirem sintomas. 

 

 

4. O encerramento temporário da Faculdade de Farmácia e ICBAS foi determinado pela DGS e 

Ministério da Saúde e ocorrerá entre o dia 7 de março e o dia 20 de março de 2020. 

 

 

5. Na presente data, não existe fundamento técnico e epidemiológico para proceder ao 

encerramento nas demais faculdades. 

 

 

 

 

 

 

8 de março de 2020 

A Autoridade de Saúde, 

Delfina Antunes / Eduarda Ferreira 

 


