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PCR COLETIVO NEGATIVO PCR COLETIVO POSITIVO
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1 2As amostras são levadas para o laboratório. O transporte é 
realizado por serviços do próprio laboratório ou contratados pelo 
mesmo ou é feito mediante organização interna das instituições.

No laboratório é realizada, ainda no próprio dia, a testagem  de 
todos os cotonetes em conjunto, por intermédio de um teste 
PCR.

A testagem coletiva permite poupar recursos que não seriam 
suficientes para testagens individuais regulares.

Transporte de amostras e teste PCR coletivo2

 30 s.

2 x
por semana

1

Teste PCR coletivo

Nome Creche / escola

Grupo / turma

Creche / 
escola

Creche/  
escola

A colheita de amostras tem lugar duas vezes por semana, da 
parte da manhã, na instituição (método de colheita de saliva). 
As crianças e o pessoal assistente colocam um cotonete na 
boca durante 30 segundos, como se fosse um chupa-chupa.

O teste de saliva é fácil de realizar, assegurando assim um alto 
nível de aceitação junto das crianças.

Os cotonetes das crianças e do pessoal de um grupo / uma 
turma são reunidos num tubo coletivo (“pool”). Esta tarefa 
fica a cargo de um elemento do pessoal docente.

O tubo é identificado com o nome da instituição e do grupo 
da creche / da turma.

No ano letivo 2021 / 2022 continuará a ser dada elevada prioridade ao ensino presencial em creches e esco-
las do ensino básico. As testagens em massa preventivas têm o objetivo de minimizar, através da deteção 
e do isolamento precoces das pessoas infetadas, o risco de contágio e disseminação do SARS-CoV-2.  Deste 
modo, as instituições podem manter-se abertas para assim assegurar a oferta de acompanhamento neces-
sária para o desenvolvimento salutar das crianças. O RKI recomenda o recurso a testes PCR coletivos com o 
método de colheita de saliva para as testagens preventivas nas creches e escolas do ensino básico.

Proteger as crianças e assegurar acompanhamento – como são orga-
nizados os testes PCR coletivos ao Coronavírus (SARS-CoV-2) com o 
método de colheita de saliva em creches e escolas do ensino básico?

1 Colheita de amostras na creche / escola do ensino básico

Inexistência de SARS-CoV-2
A pessoa encarregada da testagem ao Coronavírus 
(geralmente um membro da direção da creche / escola) 
recebe o resultado da testagem no mesmo dia e informa 
os encarregados de educação.*
Todos podem continuar a frequentar a creche / escola 
no dia seguinte.

* Alguns laboratórios utilizam para esse efeito um software que transmite o 
resultado, após o registo, à direção da creche / escola e aos pais / encarregados 
de educação por SMS.

Pelo menos 1 pessoa infetada
A autoridade sanitária é informada pelo laboratório. A pes-
soa encarregada da testagem ao Coronavírus (geralmente 
um membro da direção da creche / escola) recebe o resul-
tado da testagem no mesmo dia e informa os encarregados 
de educação.*
Todas as crianças e o pessoal têm de ficar em casa no dia 
seguinte e fazer uma colheita de amostra individual. 
* Alguns laboratórios utilizam para esse efeito um software que transmite o 
resultado, após o registo, à direção da creche / escola e aos pais / encarregados de 
educação por SMS.
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Procedimento em caso de teste PCR coletivo positivo

PCR INDIVIDUAL POSITIVO

Confirmação de infeção com SARS-CoV-2
A autoridade sanitária ordena o isolamento domiciliário 
e determina quais serão as outras medidas, p. ex. se as 
pessoas em contacto com o indivíduo infetado deverão 
fazer quarentena.

Na manhã seguinte, as crianças e o pessoal assistente do 
grupo da creche / da turma com o teste coletivo positivo fazem 
em casa um novo teste de colheita de saliva e colocam-no 
num tubo individual identificado com o respetivo nome
(amostra individual*).

Da parte da manhã, os encarregados de educação levam as 
amostras até à instituição e entregam-nas à pessoa encarre-
gada da testagem ao Coronavírus. Idealmente, isto deverá 
suceder em espaços exteriores e mediante cumprimento das 
regras DHQ+V.

*As crianças e o pessoal assistente que participam no procedimento de teste PCR 
coletivo com o método de colheita de saliva recebem, no início do programa, kits de 
teste individuais que deverão guardar em casa para este tipo de situação.

As amostras individuais do grupo positivo são levadas para o 
laboratório. O transporte é realizado por serviços do próprio 
laboratório ou contratados pelo mesmo ou é feito mediante 
organização interna das instituições.

No laboratório são realizados, ainda no próprio dia, os testes 
PCR de cada uma das amostras. Os resultados dos testes são 
transmitidos ainda no próprio dia.

Transporte de amostras e teste PCR individual4

3 Colheita de amostra para teste PCR individual (dissolução do grupo)

1 2

2

3

Teste PCR

PCR INDIVIDUAL NEGATIVO

Inexistência de infeção com SARS-CoV-2
A autoridade sanitária determina quais serão as outras 
medidas, p. ex., se e quem deverá ficar em quarentena ou 
uma frequência de testagem mais elevada das crianças 
com teste negativo numa posterior ida à creche / escola.

1

Nome Criança

Creche /  
escola

Creche /  
escola

Mais informações sobre os testes PCR coletivos com o método de colheita de saliva (em alemão)
Seifried J, Böttcher S, Oh DY, Hauer B, Schaade L, Hamouda O, Mielke M: Utilizar as capacidades dos testes PCR para grupos de pessoas sem possibilidade de vacinação: rastreio 
em série de crianças em creches e escolas do ensino básico por intermédio de testagens PCR coletivas com o método de colheita de saliva para deteção de infeção com 
 SARS-CoV-2 como parte de um conceito de prevenção multicomponentes  Epid Bull 2021;26:3 -8 | DOI www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/26_21.pdf

Estratégia de testagem nacional – quem será testado na 
Alemanha para detetar a presença de uma infeção com 
SARS CoV-2?
www.rki.de/covid-19-teststrategie

Respostas a perguntas frequentes sobre o Coronavírus 
SARS-CoV-2 / a doença COVID-19 
www.rki.de/covid-19-faq
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