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1.

Enquadramento

Na sequência da pandemia decorrente da infeção por SARS-CoV-2, o ISCSP-ULisboa 
elaborou um Plano de Contingência, visando a divulgação junto dos vários stake-
holders da instituição, bem como a preparação de procedimentos, recolha e proces-
samento de informação e gestão de crise.

Por forma a estruturar internamente a capacidade de resposta, coordenar as atua-
ções ao nível da instituição e obter e consolidar a informação recolhida, foi criado 
um Gabinete de Gestão e Acompanhamento do SARS-CoV-2 (COVID-19).

Implementou-se, também, uma sala de isolamento, para qualquer membro da co-
munidade do ISCSP-ULisboa com sinais e sintomas de COVID-19, equipada nos 
termos das indicações do Plano de Contingência da Universidade de Lisboa.

Tendo como principal intuito apoiar as ações de receção e encaminhamento dos 
contactos relacionados com a identificação de eventuais situações de risco na comu-
nidade iscspiana, foi ainda criado o Serviço de Apoio à COVID-19.
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A Universidade de Lisboa arrancou em novembro de 2020 com uma nova fase de 
realização de testes de despistagem da COVID-19 junto das diferentes unidades or-
gânicas. 

Esta iniciativa comporta duas vertentes: 

1.  Testes por amostragem  
Tem como propósito promover uma testagem aleatória e alargada a toda a co-
munidade. Esta fase de testes decorrerá entre novembro de 2020 e fevereiro 
de 2021. 

2.  Testes de urgência  
Tem como propósito realizar testes em casos suspeitos de infeção por CO-
VID-19, nomeadamente em situações de contacto com infetados.

Em ambos os casos, as colheitas e testes são realizados no CEDAR, junto às instala-
ções do Instituto. 

2.

Programa de testagem 
– Universidade de Lisboa
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O ISCSP-ULisboa criou o Serviço de Apoio à COVID-19, disponível através dos 
contactos saog@iscsp.ulisboa.pt ou 213 619 439. 

Este Serviço visa apoiar toda a comunidade iscspiana em situações decorrentes da 
pandemia, funcionando também como ponto de contacto com o Centro Médico da 
Reitoria da Universidade de Lisboa. Permite ainda uma monitorização da evolução 
da situação, por forma a que a informação recolhida possa ser partilhada com as 
autoridades nacionais de saúde, sempre que se justifique. 

O Serviço de Apoio à COVID-19 permite assim um acompanhamento mais direto 
de todas as ocorrências, em articulação com o ISCSP Inclusão (Figura 1). 

3.

Serviço de Apoio à COVID-19
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Figura 1. Fluxograma referente ao funcionamento do Serviço de Apoio à COVID-19
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Em articulação com o Serviço de Apoio à COVID-19, foram criados mecanismos 
que permitem uma atualização constante da situação, por forma a manter a comu-
nidade iscspiana permanentemente informada. 

No website do ISCSP-ULisboa encontra-se disponível o Plano de Contingência em 
https://www.iscsp.ulisboa.pt/pt/institucional/plano-de-contingencia-covid-19. 

Poderão também ser consultadas no website todas as informações relativas a deci-
sões no âmbito da comunidade discente, nomeadamente em período de avaliações. 

O Diretor Executivo, sempre que é identificado um caso positivo, informa, através 
de email, toda a comunidade, fazendo um enquadramento da situação. 

4.

Mecanismos de informação 
à Comunidade
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Sempre que é identificado um caso positivo, é realizado um primeiro contacto 
telefónico por parte do Serviço de Apoio à COVID-19, que permite fazer um enqua-
dramento da situação, bem como identificar possíveis contactos de risco. 

No caso da existência de contactos de risco, os mesmos são também contactados, no 
sentido de verificar a necessidade de isolamento e/ou testagem de urgência. 

Caso não existam contactos de risco, mantém-se um acompanhamento da situação, 
em articulação com o ISCSP-Inclusão (Figura 1).

5.

Reação a caso positivo
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O balanço referente ao 2.º momento do 1.º semestre diz respeito ao período com-
preendido entre 14 de novembro de 2020 e 15 de janeiro de 2021. 

O presente balanço engloba testes por amostragem, bem como testes de urgência 
no âmbito do programa da Universidade de Lisboa. Inclui ainda testes solicitados e 
realizados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, os quais foram comunicados ao 
Serviço de Apoio à COVID-19 pelos alunos.

Nesse sentido, foram monitorizadas neste período 121 ocorrências, que se enqua-
dram em três situações-base: 
1.  Alunos / colaboradores docentes / colaboradores não docentes 

que testaram positivo à COVID-19 e se encontram em isolamen-
to profilático;

2.  Alunos / colaboradores docentes / colaboradores não docentes 
que tiveram contacto com uma pessoa infetada, e que, embora 
tenham testado negativo à COVID-19, se encontram em isola-
mento profilático; 

3.  Alunos / colaboradores docentes / colaboradores não docentes 
que tiveram contacto com uma pessoa infetada e se encontram 
em isolamento profilático, não tendo realizado teste à COVID-19.

É importante referir que a condição de isolamento profilático deve ser sempre de-
terminada pelas autoridades de saúde, e acompanhada de declaração comprovativa.  

Todos os casos foram acompanhados pelo Serviço de Apoio à COVID-19, bem 
como pelo ISCSP–Inclusão, desde a comunicação da situação, até ao encerramento 
do processo (Figura 1).  

No período em referência foram identificados 56 novos casos de teste positivo à  
COVID-19, perfazendo um total de 88 casos acumulados desde 21 de setembro de 
2020. Não se verificou nenhuma situação de contágio dentro da comunidade. Todos 
os casos foram provenientes de situações de contágio externas ao ISCSP-ULisboa, 
tendo sido acompanhados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. 

A 15 de janeiro de 2021 (data de fecho deste relatório), o número de casos ativos em 
toda a comunidade iscspiana é de 20 (Tabela 1).

6.

Balanço do 2.º Momento do 
1.º Semestre – Ano Letivo 2020/2021
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Tabela 1. 
Casos positivos, a 15 de janeiro de 2021, no universo do ISCSP-ULisboa

Figura 2. 
Taxa de incidência acumulada

Figura 3. 
Casos positivos no programa de testagem 
da Universidade de Lisboa

CASOS ATIVOS (A 15/01/2021) 20

TOTAL DE CASOS ACUMULADOS ENTRE 14/11/2020 E 15/01/2021 56

TOTAL DE CASOS ACUMULADOS DESDE 21/09/2020 88

CASOS RECUPERADOS ENTRE 14/11/2020 E 15/01/2021 44

TOTAL DE CASOS RECUPERADOS DESDE 21/09/2020 68

A comunidade do ISCSP-ULisboa é composta por cerca de 4 300 indivíduos e, em-
bora no período considerado nem todos os seus elementos tenham tido atividade 
presencial regular nas instalações do Instituto, para o cálculo da taxa de incidência 
acumulada foi considerado o número total de alunos e profissionais (docentes e não 
docentes), uma vez que este foi também o universo considerado nas ocorrências e 
casos positivos.  

Assim, a taxa de incidência acumulada da COVID-19 é 1,3% (Figura 2), enquanto 
que a nível nacional o valor atual é de 5,6%.

Através do programa de testagem da Universidade de Lisboa, a pedido do ISCSP, 
realizaram-se 993 testes no período em referência, tendo-se obtido 5 casos de infe-
ção por SARS-CoV-2 (Figura 3).
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0,5%

CASOS POSITIVOS

RESULTADO POSITIVO
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TOTAL DE TESTES

98,7%

99,5%
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Figura 4. Casos positivos por ciclo de estudos

É ainda importante ressalvar que do total de casos acumulados de infeção por  
SARS-CoV-2 no período em referência (Tabela 1), apenas em 2 foram identificados 
contactos de risco com colegas, não se tendo verificado contágio direto em nenhu-
ma das situações.

Considerando o global das situações de teste positivo à COVID-19 em alunos, a 
grande maioria verificou-se no I ciclo de estudos (Figura 4).

I CICLO 39

II CICLO 7

2III CICLO

PÓS-GRADUAÇÕES 4

Importa ainda realçar que, no período em análise, todos os casos posi-
tivos identificados (nos testes da Universidade de Lisboa ou do Serviço 
Nacional de Saúde) tiveram origem externa ao ISCSP.
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