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Consentimento informado para realização de teste laboratorial 
para o coronavírus (SARS-CoV-2) no estabelecimento escolar 
Versão 4, atualizada a 10 de maio 2021 

Como encarregado(s) de educação declaro/declaramos que consinto/consentimos que o 
meu/nosso educando realize os testes regulares para a Covid-19 (teste de saliva). A 
participação é voluntária, como tal, o consentimento informado pode ser revogado a qualquer 
altura.  

Eu/nós consentimos que as amostras de saliva sejam enviadas para o laboratório analítico 
Biolytix AG para análise à Covid-19. As amostras são testadas apenas para fins de 
diagnóstico à COVID-19 e são destruídas posteriormente. Para além da atribuição a um 
determinado grupo, não serão recolhidos dados pessoais do meu/nosso educando.  

As amostras serão agrupadas por turma e o resultado será comunicado à escola. Os 
resultados das amostras são avaliados estatisticamente de forma anónima.  

No caso de um resultado positivo no grupo, consinto/consentimos que seja realizado um teste 
PCR de diagnóstico individual subsequente ao meu/nosso educando (desagrupamento). Para 
o desagrupamento, a lista das crianças participantes é comunicada ao centro de testes 
competente e será efetuado um controlo para assegurar que as crianças em questão 
aparecem para o segundo teste. É realizado um teste de saliva (não um esfregaço 
nasofaríngeo). Os testes rápidos de antigénio não são aprovados como um teste 
subsequente.  

Se o segundo teste de diagnóstico PCR for positivo, o resultado é comunicado ao Gabinete 
Federal de Saúde Pública e ao Serviço Médico Pediátrico e Adolescente de Basel-Stadt, e o 
nosso educando também deve ser colocado em isolamento.  

□ Sim, consinto/consentimos que ao meu/nosso educando seja realizado o teste.  

□ O meu/nosso educando foi diagnosticado com COVID-19 nos últimos seis meses. A 

doença foi diagnosticada a ……………………. (data) através de um teste com resultado 
positivo. Realiza o teste após um período de 6 meses depois de a doença ter sido 
diagnosticada. 

□ NÃO, consinto/consentimos que ao meu/nosso educando seja realizado o teste. 
 
____________________      __________________________________________________ 
Local, data:    Assinatura do(s) encarregado(s) de educação 
 

 

Dados da criança  Dados do(s) encarregado(s) de educação  

Escola / Turma  
 
 

Apelido(s)  

Nome / Apelido 
 
 

Nome(s)  

Data de nascimento  
 
 
 

Número de telemóvel / Endereço de e-mail 
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