INFORMAÇÃO
O QUE É UM CORONAVÍRUS?
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser
humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se
como doença mais grave, como pneumonia.

COMO ME POSSO PROTEGER?
Evitar contacto próximo com
doentes com infeções
respiratórias

Lavar frequentemente as mãos,
especialmente após contato direto
com pessoas doentes

Adotar medidas de etiqueta
respiratória: tapar o nariz e boca
quando espirrar ou tossir (com
lenço de papel ou com o braço,
nunca com as mãos; deitar o
lenço de papel no lixo)
O QUE É ESTE NOVO CORONAVÍRUS?
O novo coronavírus, intitulado 2019-nCoV, foi identificado pela primeira vez em
janeiro de 2020 na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido
previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de
Wuhan. A fonte da infeção é ainda desconhecida.
COMO SE TRANSMITE?
Ainda está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa a pessoa
foi confirmada, e pensa-se que se transmita por via aérea.
QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS?
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória
aguda como febre, tosse e dificuldade respiratória.
Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória
aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte.
EXISTE UMA VACINA?
Não existe vacina. Sendo um novo vírus, estão em curso as investigações para o
seu desenvolvimento.
EXISTE TRATAMENTO?
O tratamento para a infeção por este novo coronavírus é dirigido aos sinais e
sintomas apresentados.

Lavar as mãos sempre que se
assoar, espirrar ou tossir

Vai viajar?
Se tiver como destino as áreas
afetadas, deve seguir as
recomendações das autoridades
de saúde do país e as
recomendações da OMS.
Chegou de viagem?
Se tiver chegado de área afetada e
apresentar sintomas de doença
respiratória, durante ou após a
viagem, antes de se deslocar aos
serviços de saúde, deve ligar
808 24 24 24 (SNS24).
ENCONTRAMO-NOS A
MONITORIZAR ATENTAMENTE
ESTA SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA EM SÁUDE
PÚBLICA.
CONTE CONNOSCO!

Fonte: www.dgs.pt
Para mais informações:
Visite o site da Direção Geral
de Saúde (DGS)
www.dgs.pt

