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I – ÂMBITO 

 Aplicável em caso de acidentes com estudantes da ESEP abrangidos pelo seguro de acidentes pessoais escolar. 

II – OBJETIVOS 

 Garantir a informação a conceder aos estudantes no caso de acidentes pessoais. 

 Garantir a informação a fornecer no caso de acidentes em ensino clínico. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A – DEFINIÇÕES, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 Não aplicável. 

B – ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 O âmbito da cobertura e as pessoas seguras abrangidas estão definidas nas condições particulares da apólice. 

 Outras garantias – protocolo para situações de picada com agulha:  

o obrigatório o uso de luvas de proteção adequadas quando os estudantes manipulam agulhas ou cateteres 

venosos ou quando em contacto com matérias orgânicas.  

o no caso de picada com agulha /cateter venoso ou outro possível foco de contágio de doença transmissível 

por via sanguínea, o sinistrado deverá realizar obrigatoriamente análises clínicas nas 4h após a ocorrência, 

para verificação do seu estado imunológico para a hepatite B, hepatite C, no hospital integrado no serviço 

nacional de saúde, mais próximo.  

 Caso o acidente ocorra no desempenho de atividades desenvolvidas no âmbito de unidades curriculares de ensino 

clínico, o docente deve enviar um mail para os SAAE (academica@esenf.pt). 

IV – RECURSOS 

 PO.02 - Funcionamento anual dos cursos. 

 Condições particulares da apólice de acidentes pessoais. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Orientar o estudante para o hospital integrado no serviço nacional de 

saúde, mais próximo. 
Docente 

2. Comunicar aos SAAE, o acidente com as seguintes informações até 48 

horas: 

 Nº estudante/nome; 

 Local onde ocorreu o acidente; 

 Data e hora que ocorreu o acidente; 

 Breve descrição do acidente. 

Docente/Coordenador da UC 

3. Comunicar ao coordenador da UC, quando aplicável. Docente 
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Ação Responsabilidade 

4. Preencher, nos SAAE, a participação do acidente utilizando o boletim 

acidentes pessoais – participação de acidente. Entregar no prazo 

máximo de 8 dias, o documento do episódio de urgência, bem como 

eventuais documentos de despesas, caso aplicável. 

Estudante 

5. Compilar a documentação e encaminhar para a seguradora. SAAE 

6. Informar o estudante sobre a situação e demais efeitos. Seguradora 

7. Arquivar o processo. SAAE 

 

VI – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Boletim acidentes pessoais – participação de acidente. 

IT.16 - Elaborada por: SAAE 


