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O decreto-regulamentar sobre evicção de doentes dos estabelecimentos de  
educação, por virtude das doenças infectocontagiosas: é imperioso a sua derrogação
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«Se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que poderemos solucioná-los»
Isaac Asimov

«O homem que vai mais longe é quase sempre aquele que tem coragem de arriscar». 
Dale Carnegie

O processo dialético da legislação sobre evicção por virtude de doença 
infectocontagiosas
A exclusão de crianças de estabelecimentos de educação por virtude 
de doença infectocontagiosas está regulamentada desde 1961, com 
derrogações em 1977 (16 anos depois) e em 1995 (intervalo de 18 
anos) (1). Volvidos 19 anos, são prementes novas alterações.

As doenças do decreto-Lei e  res-
petivas críticas à luz do século XXI

São 15 as doenças catalogadas no DL.95 (1,2):
1)  Difteria – doença mais conhecida por «gar-

rotilho»; há décadas que não são declarados 
casos em Portugal.

2)  Escarlatina e outras infeções da garganta (farin-
gites / amigdalites) por estreptococo β-hemolítico 
do grupo A (EβHGA). Consta do DL.95:

     a)  «O afastamento deve manter-se até à cura clínica, devendo, contudo, 
terminar após a apresentação de análise do exsudado nasofaríngeo 
negativa para o EβHGA A, exceto no caso de início de antibioterapia 
correta. Esta opção nunca acontece pois todas as infeções da orofa-
ringe suspeitas ou confirmadas pelo EβHGA são medicadas».

      b)  Antibioterapia correta: «o afastamento termina vinte e quatro 
horas após o início do tratamento».

Introdução

O vigente decreto-regulamentar sobre evicção de crianças e adoles-
centes dos estabelecimentos de educação, por virtude de doença 
infectocontagiosas, o decreto-regulamentar nº 3/95, do «Diário da Re-
pública», I Série-B, nº 23, de 27 de janeiro de 1995 (DL.95) tem quase 
20 anos (1). As profundas modificações epidemiológicas resultante da 
melhoria das condições de vida e da vacinação universal, associado 
aos melhores conhecimentos científicos, justificam a imperiosa derro-
gação de medidas hoje obsoletas (2).
Também as extraordinárias modificações sociais e económicas dos 
séculos XX e XXI, com profundas repercussões na família, no trabalho 
feminino e na necessidade da preservação dos empregos de ambos 
os pais, justificam a obrigação de se ter em conta as condições fami-
liares e profissionais dos pais aquando da recomendação da exclusão 
duma criança doente dum estabelecimento de educação (2,3). 
Mais do que nunca, impõe-se bom senso e rigor científico em toda a 
situação que exija consequente absentismo ao trabalho dos pais: a 
exclusão dos filhos das creches, dos infantários e escolas com justa 
causa; a não exclusão por doenças benignas e autolimitadas, sem real 
benefício nem para os doentes nem para os conviventes (2-11).
Em 2011 a Sociedade Portuguesa de Pediatria nomeou uma comissão 
de «peritos» para propor a derrogação do DL.95. Os resultados dessa 
comissão científica tardam em aparecer. Se aparecerem…

ACRÓNIMOS
DL.95  –  decreto-regulamentar nº 3/95, do Diário da Repúbli-
ca, de 27 de janeiro de 1995

EβHGA –  estreptococo β-hemolítico do grupo A

Resumo

Passaram-se quase 20 anos sobre a publicação do Decreto-Lei regu-
lamentar sobre evicção de crianças das creches, jardins-de-infância e 
escolas em virtude de doenças infeciosas. Será oportuno a revogação 
do atual documento, tendo em conta as profundas modificações epide-
miológicas, a melhoria dos conhecimentos científicos mas também as 
modificações sociais e económicas verificadas nestas duas décadas.
Mas será de primordial importância que a legislação futura sobre a 
evicção por virtude das doenças infeciosas não se esgote no Decreto-
-Lei. Será imperativo a elaboração de normas de orientação para toda 
a situação clínica que possa ser alvo de exclusão de crianças. Normas 
semelhantes às praticadas em vários países desenvolvidos.
Para que não haja arbítrios e/ou dogmatismos. 

Summary

 The publication of the regulatory Decree Law about the eviction of child 
daycare centers, gardens for children and schools due to infectious 
diseases was 20 years ago. The abolish of the current document will be 
appropriate, taking into account the profound epidemiological changes, 
the improvement of the scientific knowledge and the social and econo-
mic changes involved in these two decades. However it is crucial that, 
the future legislation of eviction by virtue of infectious diseases, is not 
ONLY BASED in Decree-Law.
It will be imperative to develop standards for all clinical situations that 
may be subject to exclusion of children from schools. In fact, it should 
be applied similar standards to those practiced in many developed 
countries and therefore, to avoid judgments and/or dogmatisms.
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A este propósito justifica-se alguns comentários: 
- Apenas ≈ 30% das amigdalites são bacterianas pelo EβHGA (≈ 70% são virusais); e, antes dos 2 anos de idade, ≈ 90% são virusais. 
Se a escarlatina justifica a exclusão sem críticas, as amigdalites / faringites só por si, sem realização de teste rápido e/ou de cultura para o EβHGA, 
não são motivo para a exclusão sistemática (6-8}, pois a probabilidade de erro rondará os 70%.
Na maioria dos casos de amigdalite / faringite, a exclusão deverá assentar na prova da infeção por EβHGA, só possível pela realização de teste rápido 
(6-8); a morosidade do resultado da cultura das secreções da orofaringe retira-lhe valor prático no dia-a-dia.

3)  Febre tifóide e paratifóide – são situações muito raras atualmente; 
as recomendações confundem-se com as das gastroenterites.

4)  Hepatite A – atualmente é muito rara; mantém-se as recomenda-
ções prévias (2-11).

5)  Hepatite B – Na maioria dos países foi retirada do catálogo das 
doenças de exclusão (7-11). 

6)  Impétigo – «O afastamento deve manter-se até à cura clínica ou até 
à apresentação de declaração médica comprovativa da não existên-
cia de risco de contágio».

Em relação ao impétigo, na generalidade dos países foi adotado: «Se 
antibioterapia correta, o afastamento termina vinte e quatro horas após 
o início do tratamento» (7-10). Em França não é exigida a evicção se as 
lesões estiverem cobertas (3-11). Em contrapartida, nas formas extensas 
ou se as lesões que não podem ser protegidas, é exigida a exclusão por 
3 dias, com início após o começo da antibioterapia (11).

7)  Infeções meningocócicas - meningite e sépsis – «O afastamento 
deve manter-se até à cura clínica».

8)  Parotidite epidémica – Consta no DL.95: «O afastamento deve 
manter-se por um período mínimo de nove dias após o aparecimen-
to da tumefação glandular».

Parotidite: Em alguns países o afastamento foi reduzido de 9 para 5 dias (4,6,9). 
Em Portugal, a vacinação universal com a VASPR (vacina combinada contra 
o sarampo, a parotidite epidémica e a rubéola), associada aos 95% de 
eficácia da vacina (12), justifica que, atualmente a larguíssima maioria dos 
diagnósticos de «papeira» (parotidite epidémica) sejam erros de diagnóstico. 
Maioritariamente tratam-se de adenites bacterianas ou de parotidites 
recorrentes, entidade relativamente rara, mas comum para os pediatras (13).
Em mais de 30 anos de trabalho no Hospital Pediátrico de Coimbra, 
apenas me lembro de raros casos de meningite pelo vírus da parotidite, 
todas há mais de 20 anos.
Na minha experiência pessoal (informatizada), em 20 anos diagnostiquei 
(clinicamente) 43 parotidites: 20 parotidites epidémicas, 17 até 1997; 1 em 
2005; 1 em 2006 e 1 em 2010) e 22 parotidites recorrentes (em 9 crianças) 
e 1 parotidite bacteriana. Desde Janeiro de 1998, das 21 parotidites 
diagnosticadas, 17 eram parotidites recorrentes (7 crianças), 3 parotidites 
epidémicas e 1 parotidite bacteriana.
As complicações da parotidite são raras (12). A mais comum é a meningite e 
a meningoencefalite. Estas têm bom prognóstico, evoluindo em regra para 
a cura sem sequelas. A epidídimo-orquite só ocorre nos adolescentes, pelo 
que não deve preocupar em idades mais baixas (12). Outras complicações 
possíveis são excecionalmente raras (12). 
Estas são algumas das razões para que a parotidite epidémica já não faça 
parte do catálogo das DIC na Suíça (7-8-10) e em França (11). Como alternativa 
é proposto que seja conferido o estado vacinal do doente e das outras 
crianças e adultos conviventes; é sugerida uma 2ª dose da vacina para os 
vacinados apenas com uma dose; aos não vacinados, é sugerido o início 
imediato da vacinação (logo a partir dos 6 meses de idade) (7,8,10).

9)  Poliomielite – Está praticamente erradicada do Mundo.
10)  Rubéola – Consta do DL.95: «O afastamento deve manter-se pelo 

período mínimo de 7 dias após o início do exantema» (2-3).

A rubéola é das doenças mais benignas que existe para uma criança, 
exceto para o feto nos 3 primeiros meses de gravidez. Impõe-se, 
portanto, que as adultas cuidadoras estejam imunes, seja porque foram 
vacinadas (11) ou tenham contraído a doença em idade pediátrica.
A vacinação universal justifica que os casos atribuídos a «rubéola» 
sejam hoje ≈ 100% de erros de diagnósticos (14). 
Por estas razões, na França (11) e na Suíça (7,8, 10), a rubéola foi retirada da 
lista das doenças de evicção obrigatória. 
Como alternativa à exclusão das crianças com rubéola, essas normas 
doutros países propõem que seja conferido o estado vacinal do doente e das 
outras crianças e adultos conviventes; é sugerida uma 2ª dose da vacina 
para os vacinados apenas com uma dose; aos não vacinados, é sugerido 
o início imediato da vacinação (logo a partir dos 6 meses de idade) (7,8,10,11).

11)  Sarampo – É uma raridade atualmente; a maioria dos casos diag-
nosticados são também erros de diagnóstico (14); devem manter-se 
as recomendações prévias (2,3).

12)  Tinha – Para poder voltar à «escola» é obrigatória declaração mé-
dica de que iniciou tratamento; 

13)  Tosse convulsa – «O afastamento deve manter-se durante cinco 
dias após o início da antibioterapia correta».

A tosse convulsa tem vido a ser cada vez mais frequente e prevê-se 
que aumente nos próximos anos (não obstante a vacina). A progressiva 
perda da imunidade conferida pela vacina, sendo de quase 0% aos 
12 anos, poderá vir a transformar a tosse convulsa um caso sério de 
saúde pública (15).

 14)  Tuberculose pulmonar – «O afastamento deve manter-se até à 
apresentação de declaração médica comprovativa de ausência de 
risco de contágio passada com base no exame bacteriológico». 

Esta norma, em regra, é injusta para as crianças até à idade escolar (inclusive), 
pois a tuberculose quase nunca é contagiosa até à adolescência (9).
Em relação à tuberculose com localização não pulmonar, nalguns países as 
normas são explícitas: a criança não é obrigada à exclusão se o seu estado 
clínico lhe permitir ir à escola ou ao infantário (7,8). Mas deverá ressalvar-se 
destas normas, a tuberculose cutânea ou com drenagem cutânea (9).
Assim, peritos recomendam que as crianças (desde que medicadas e 
capazes de realizar as tarefas comuns) frequentem os estabelecimentos 
de ensino e/ou educação (9). As crianças mais velhas, os adolescentes 
e os adultos (potencias bacilíferos) obviamente deverão ser alvo 
duma maior exigência para voltar a frequentar os estabelecimentos de 
educação, incluindo sempre a procura da potencial fonte de infeção no 
próprio staff da instituição (9).

15)  Varicela – «O afastamento deve manter-se durante um período de 
cinco dias após o início de erupção».
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Esta norma é assim assumida em quase todos os países do mundo. 
Contudo, no Canadá desde 1999 (16,17), na Suíça (7,8,10)  e em França (11), 
o afastamento não é atualmente obrigatório. A criança poderá voltar à 
creche, ao infantário ou à escola uma vez confortável para participar 
nas atividades do grupo; ou nunca sair da instituição se se mantiver 
sempre confortável (7,8,10,11,16,17).
O facto da exclusão da criança doente não impedir a propagação da 
varicela, justifica que, 15 anos após a instituição desta medida em 1999 
(16), as normas Canadianas de 2014 reiter a não exclusão das crianças 
com varicela (17).

Para refletir: a varicela é uma doença muito grave, potencialmente mortal na grávida, no feto e no recém-nascido. Assim, toda a mulher em idade fértil 
deve estar imune antes de engravidar. Paradoxalmente, com as recomendações vigentes em Portugal, quando ocorre uma oportunidade de contrair a 
doença em criança (período da vida em que a varicela em regra é muito benigna), são minimizados as possibilidades de contágio.
Isto é, toda a mulher tem de adquirir imunidade para a varicela, mas a norma vigente tem como objetivo exatamente o oposto. Que incongruência!

Papel dos profissionais de educação nas   
indicações para a exclusão

A aplicação do DL.95 implicará sempre um diagnóstico. Isto é, está 
vocacionado para o médico (1). Isso será restritivo no dia-a-dia para os 
profissionais de educação.
As recomendações para a exclusão a ser propostas por profissionais 
de educação, deveriam basear-se na capacidade (ou não) da criança 

da Educação. Também surpreendente é o não contributo do Ministério da 
Saúde na elaboração das normas das creches e jardins-de-infância que 
deveriam reger as indicações para a exclusão das crianças.
Como se tratasse de um país diferente. O espírito de «quinta», «quinti-
nhas» começa logo nas tutelas (Ministérios). 
Nada que o bom senso, a vontade e o diálogo não resolvessem.

em participar nas atividades do grupo (Quadro I) (2, 3) e na valorização 
dos sinais clínicos de doença potencialmente grave. Implicitamente, 
estas recomendações ultrapassarão, em muito, as orientações do 
DL.95 (2,3,6-11).

Quadro 1: Critérios de exclusão para aplicação por profissionais de educação, baseados nas capacidades da criança em realizar ou não as 
atividades do dia-a-dia: 

Caberá aos profissionais de educação especificar o grau de severidade das manifestações da doença em 3 graus (2):
• Grau 1: As crianças que manifestam pouca vivacidade e atividade, com sinais e/ou sintomas que impedem o seu envolvimento nas atividades do grupo. 

Nestas situações justificar-se-á sempre a exclusão.

• Grau 2: As crianças reduzem a sua atividade habitual normal, pela presença de sintomas, por exemplo por terem febre e ou dor.

Nestas justificar-se-á dar o benefício da dúvida. Uma vez aplicado um antipirético ou analgésico, se elas se mantém neste Grau 2, deverá considerar-
se contactar com os pais e depois decidirem. Se passarem para o Grau 3, a decisão será em função disso.

• Grau 3: As crianças que, apesar de doentes, manifestam interesse pelas atividades e têm envolvimento total nas atividades do grupo e não 
apresentam sintomas sistémicos de doença compatíveis com doença potencialmente grave, poderão manter-se na creche ou jardim-de-infância, 
exceto se têm alguma das doenças referidas no DL.95. 

A exclusão das crianças dos estabelecimentos de educação, por virtude de doenças infeciosas, está muito longe de se esgotar em qualquer decreto-
lei, quando o alvo são os profissionais de educação.
À semelhança do que existe noutros países (6-11,17), será imperativo a elaboração de normas dirigidas especificamente aos profissionais de educação.

Arbitrariedade na aplicação da exclusão e seus nos 
prazos e a necessidade de punição dos infratores 

Ninguém pode invocar não conhecer a lei, isto é o DL.95. Todos são obri-
gados a conhecê-la(o). E, legalmente, todos poderemos ser punidos pelo 
seu não cumprimento, seja por defeito ou por exagero.
Mas a generalidade dos profissionais de educação e mesmo dos profissio-
nais de saúde não conhecem o DL.95. Daí os atropelos que se verificam, 
todos os dias, ao DL.95, baseados no arbítrio e na conveniência, em regra 
com exageros, mas também com omissões.

A necessidade da concertação 
de quatro Ministérios

Não deixam de ser surpreendentes as incongruências e divórcio entre os 
Ministérios que deveriam estar envolvidos: o da Educação, com tutela ex-
clusiva dos jardins-de-infância, o da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social, que tutela as creches, o Ministério da Saúde, o único com compe-
tência criar normas cientificamente corretas sobre questões de saúde e o 
Ministério da Justiça para legislar e fazer cumprir essas normas.
Normas obsoletas exigidas pelo Ministério da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social, felizmente não fazem parte das normas do Ministério 
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É preciso não ter receio de mudar
Mas não bastará mudar por mudar. Não bastará copiar normas de outros 
países. Dever-se-á sim aproveitar o que de melhor tem cada norma des-
ses países.
«A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade 
que garante as demais» disse Winston Churchill. «Nenhum indeciso é co-
nhecido por grandiosos feitos» (desconhecido). 
Será preciso ter coragem para criar normas muito diferentes das vigentes, 
assentes nos conhecimentos científicos atuais e sem medo dos «velhos 
do restelo». 

Hoje, mais do que nunca, são precisas Normas capazes de acordar 
os adormecidos, de abanar os acomodados e de fazer tremer os 
formatados.

Necessidade do envolvimento    
do Ministério da Justiça

Não acredito em leis, nem vejo qualquer interesse na elaboração de normas 
sem a punição dos prevaricadores. Não serão cumpridas e, quando muito, 
serão contornadas. Sem espada, nunca haverá justiça. (Figura 1).

 

Figura 1 • Os símbolos da justiça: sem espada nunca haverá justiça.

Manuel Salgado
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