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O QUE SE SABE SOBRE A COVID19?

Atualmente estão ainda a ser desenvolvidos vários

estudos relacionados com o novo coronavírus (SARS-

CoV-2). Toda a informação apresentada hoje poderá ser 

modificada no futuro, à medida que forem conhecidas

mais informações sobre o vírus.



PORQUÊ O NOME
CORONAVIRUS COVID19?

O NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) foi

identificado pela primeira vez em Dezembro de 

2019, em Wuhan, na China. 

A sua origem AINDA ESTÁ SOB INVESTIGAÇÃO 

e nunca tinha sido identificado antes em seres

humanos.

COVI CORONAVIRUS

D DOENÇA

19 2019 (ano em que foi identificado)

SARS Sindrome Respiratório Agudo Grave

CoV 2 CoronaVirus 2

Resumo
SARS-CoV-2 é o nome do novo coronavírus que foi detetado

na China, no final de 2019, e que significa “síndrome

respiratória aguda grave – coronavírus 2”. A COVID-19 é a

doença que é provocada pela infeção pelo coronavírus SARS-

CoV-2.



COMO SE TRANSMITE?

O vírus é TRANSMITIDO ENTRE 

PESSOAS, possivelmente através de 

GOTÍCULAS, SECREÇÕES e AEROSSÓIS 

infetados. Estima-se que o PERÍODO DE 

INCUBAÇÃO (entre a exposição e 

aparecimento de sintomas) seja entre 2 E 

14 DIAS. A transmissão por pessoas

assintomáticas ainda está a ser investigada.



PRECAUÇÕES
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DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO?

É considerado caso suspeito, todo o indivíduo que desenvolva

algum dos seguintes sintomas:

• quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou

agravamento de tosse habitual)

• febre (temperatura ≥ 38.0ºC)

• dispneia (dificuldade respiratória)



QUAIS SÃO OS
SINTOMAS?



COMO AVALIAR 
SINTOMAS DE UMA 
FORMA RÁPIDA?

A página da internet do SNS 24 ( https://www.sns24.gov.pt/avaliar-sintomas/?sc-consent=true ) disponibiliza um 

simulador, ao qual pode reccorer para despistar eventuais sintomas relacionados com COVID19:

O “Avaliar Sintomas” é uma funcionalidade que permite ao cidadão avaliar os seus sintomas e obter informações e 

conselhos adequados ao seu problema de saúde, no entanto é importante salientar que esta avaliação:

•Não é uma ferramenta de diagnóstico clínico.

•Não é uma consulta médica.

•Não substitui os cuidados de saúde de um profissional.

https://www.sns24.gov.pt/avaliar-sintomas/?sc-consent=true


DEPOIS DOS PRIMEIROS
SINTOMAS, QUANTO TEMPO 
PODE DURAR A DOENÇA?

Pode durar até cinco semanas. Uma pessoa é 

considerada curada quando apresentar dois testes 

diagnósticos consecutivos negativos. Os testes são 

realizados com intervalos de 2 a 4 dias, até haver 

resultados negativos. A duração depende de cada doente, 

do seu sistema imunitário e de haver ou não doenças 

crónicas associadas, que alteram o nível de risco.



QUAL É O TRATAMENTO
RECOMENDADO?

O tratamento não é específico para 

SARSCoV-2 mas é DIRIGIDO AOS 

SINTOMAS E SINAIS APRESENTADOS 

PELOS DOENTES.



QUAIS SÃO OS GRUPOS DE RISCO?



3. MEDIDAS GERAIS A ADOTAR

ETIQUETA RESPIRATÓRIA
LAVAGEM DAS MÃOS

PROCEDIMENTOS A ADOTAR 

COVID 19



ETIQUETA
RESPIRATÓRIA…

PORQUE É TÃO
IMPORTANTE?



LAVAGEM DAS MÃOS…

PORQUE É TÃO IMPORTANTE?



COMO LAVAR AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO



COMO LAVAR AS MÃOS
COM UM DESINFETANTE



QUANDO UTILIZAR UMA 
MÁSCARA CIRCURGICA?

A Direção Geral de Saúde (DGS) recomenda o uso racional de máscaras, 

APENAS nas seguintes situações:

▪ Pessoas com sintomas de infeção respiratória, como febre, tosse, espirros; 

▪ Pessoas que prestem cuidados a suspeitos de COVID-19;

▪ Profissionais em contacto direto com pessoas institucionalizadas;

▪ Profissionais que fazem o encaminhamento de pessoas para instituições de 

saúde, como por exemplo: bombeiros voluntários ou outro tipo de 

assistência;

▪ Profissionais que desenvolvam a sua atividade profissional em Instituições

de  Solidariedade Social,  na Rede Nacional de Cuidados Continuados

Integrados, Lares ou outras instituições de Doentes.



PROCEDIMENTOS A ADOTAR

✓ LAVAGEM DAS MÃOS à entrada e à 

saída do estabelecimento, antes e depois das 

refeições, depois de atividades de grupo 

(como reuniões) e de idas à casa de banho.

✓ Promover MEDIDAS DE ETIQUETA 

RESPIRATÓRIA - ao espirrar ou tossir 

devem tapar o nariz e a boca com o braço 

ou com um lenço de papel que deverá ser 

colocado imediatamente no lixo.

✓ Procedimentos de CONDUTA SOCIAL, 

alterar a frequência e a forma de contacto 

entre os trabalhadores e entre estes e os 

clientes, evitando o contacto próximo 

(apertos de mãos, os beijos, posto de 

trabalho partilhados, partilha de utensílios e 

comida). 



4. PANDEMIA VS EPIDEMIA

O QUE É? 
QUAL A DIFERENÇA ENTRE EPIDEMIA E PANDEMIA? 
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DIFERENÇAS

ENTRE EPIDEMIA E 
PANDEMIA

EPIDEMIA

Quando o número de pessoas doentes ou infetadas é SUPERIOR 

AO EXPECTÁVEL, numa comunidade ou região, num 

determinado periodo de tempo.

Por exemplo: Em Portugal em 2017 houve uma epidemia de 

Sarampo.

PANDEMIA

Quando ocorre uma epidemia em MAIS DO QUE DOIS 

CONTINENTES.

A definição de pandemia não considera a gravidade da doença, 

mas sim a sua DISSEMINAÇÃO



5. RECOMENDAÇÕES GERAIS

O QUE FAZER SE TIVER SINTOMAS? 
O QUE FAZER SE NÃO TIVER SINTOMAS? 
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O QUE FAZER SE 
TIVER SINTOMAS?

O SNS24 é o contacto ideal para os casos 

suspeitos de COVID-19 porque encaminha os 

doentes para o local mais adequado.

Siga as recomendações que lhe forem dadas. 

Não vá diretamente ao médico ou serviço de 

urgência 

Número de Contato

808 24 24 24



O QUE FAZER SE NÃO TIVER 
SINTOMAS

✓ Seguir RECOMENDAÇÕES GERAIS, como lavar 

as mãos e evitar contacto próximo com pessoas 

doentes. 

✓ Adotar MEDIDAS DE ETIQUETA 

RESPIRATÓRIA e utilizar máscara apenas se 

apresentar sintomas. 

✓ Evitar o USO DESNECESSÁRIO DE MÁSCARA 

CIRÚRGICA, que podem conferir uma falsa sensação 

de proteção. 
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CONTACTO PRÓXIMO…



VIGILÂNCIA ATIVA E PASSIVA



VIGILÂNCIA

ATIVA E PASSIVA
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O QUE É O PERIODO 
DE ISOLAMENTO?

O isolamento e o distanciamento social são 

medidas de afastamento social essenciais em 

Saúde Pública. Estas medidas são especialmente 

utilizadas em resposta a uma epidemia e 

pretendem:

Proteger a população quebrando a cadeia 

de transmissão entre indivíduos. 



O QUE É O 
DISTANCIAMENTO SOCIAL?

O distanciamento social é uma medida proposta a 

pessoas sem sintomas (assintomáticas) e que têm 

baixo risco de contrair a doença.



O QUE É O ISOLAMENTO 
PROFILÁTICO?

O isolamento profilático é uma medida determinada pela

Autoridade de Saúde às pessoas que não têm sintomas mas que

tiveram uma exposição de alto risco à doença.

Profilático significa prevenir! O que se pretende com esta

medida é prevenir a transmissão da doença através do

isolamento

Uma vez que a maioria das pessoas com COVID-19 desenvolve

sintomas ligeiros a moderados, nem todas as pessoas infetadas

necessitam de internamento hospitalar.

Algumas pessoas ficam por isso em tratamento ambulatório, ou

seja, em casa.

As pessoas com COVID-19 que ficam em casa, devem ficar em

isolamento.



O QUE É O ISOLAMENTO 
PROFILÁTICO?

ISOLAMENTO DE DOENTES 

≠
ISOLAMENTO PROFILÁTICO

A pessoa em isolamento profilático, 

apesar de não ter sintomas, isola-se para 

evitar a transmissão da doença, devido ao 

risco de ter estado exposto.



DURANTE O PERIODO DE 
ISOLAMENTO 

PERMANEÇA EM CASA Não se dirija ao trabalho, à escola ou a 

espaços públicos, nem utilize transportes públicos. 

NÃO RECEBA VISITAS Não convide pessoas a sua casa. Caso seja 

urgente falar com alguém, faça-o por telefone.

NÃO PARTILHE ITENS Não partilhe pratos, copos, utensílios de 

cozinha, toalhas, lençóis ou outros itens. 

FIQUE SEPARADO DE OUTROS Deve permanecer numa 

divisão própria e evitar contacto com outros em espaços comuns.



DURANTE O PERIODO DE 
ISOLAMENTO 

LIGUE ANTES AO MÉDICO. Evite deslocações desnecessárias a 

serviços de saúde e ligue antes para averiguar alternativas. 

LAVE AS MÃOS. Lave as mãos frequentemente, com água e sabão 

durante, pelo menos 20 segundos.

MÁSCARA, SE NECESSÁRIO. Se lhe foi recomendado, deve 

utilizar uma máscara quando estiver com outras pessoas. 

AO ESPIRRAR E TOSSIR. Tape a boca e o nariz com um lenço 

descartável, deite o lenço no lixo e lave as suas mãos.

MONITORIZE SINTOMAS. Meça a sua temperatura diariamente e 

informe se surgir um agravamento dos sintomas. 

CUIDADO COM RESÍDUOS. Coloque os resíduos produzidos 

num saco de plástico diferente dos restantes.



8. VIDEOS RECOMENDADOS  
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VIDEOS RECOMENDADOS 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MJmWJyWy

wIU&t=40s

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=20&v=3MkRE2rG4Ok

&feature=emb_logo

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=2&v=eLfKq5NvVFM&f

eature=emb_logo

https://www.youtube.c

om/watch?time_contin

ue=4&v=R2U1LXCEPE

U&feature=emb_logo

https://www.youtube.c

om/watch?time_conti

nue=6&v=Ldf1N81A0

KI&feature=emb_logo

https://www.youtube.c

om/watch?time_conti

nue=8&v=tcQ5zH2yA

dg&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=MJmWJyWywIU&t=40s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=3MkRE2rG4Ok&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eLfKq5NvVFM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=R2U1LXCEPEU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Ldf1N81A0KI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=tcQ5zH2yAdg&feature=emb_logo
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CONTATOS TELEFÓNICOS 

CONTACTOS TELEFÓNICOS ÚTEIS

+351 808 24 24 24

Linha SNS 24 para triagem de sintomas e esclarecimento

de dúvidas sobre COVID-19.

+351 300 502 502

Linha Segurança Social para esclarecimentos sobre

assistência à família, subsidio de doença e quarentena.

+351 217 929 755

Linha do Ministério dos Negócios Estrangeiros de

emergência aos portugueses em viagem.



CONTATOS DIGITAIS 

CONTACTOS DIGITAIS ÚTEIS

https://covid19.min-saude.pt/

Plataforma da DGS para esclarecimentos sobre a COVID-19.

https://covid19estamoson.gov.pt/

Guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos 

efeitos causados pelo novo coronavírus e a COVID-19. Aqui poderá 

encontrar toda a informação e conhecer os apoios a que tem direito.

https://www.coronakids.pt/

CoronaKids é um site lúdico-pedagógico criado pela editora Ideias com 

História com o objetivo de informar as crianças sobre esta doença que 

se está a espalhar pelo mundo, provocada pelo novo coronavírus.

atendimento@SNS24.gov.pt

Canal SNS 24 para esclarecimentos de dúvidas. 

Não utilizar para diagnóstico médico.

covid19@mne.pt

Canal do Ministério dos Negócios Estrangeiros de emergência aos 

portugueses em viagem.

https://covid19.min-saude.pt/
https://covid19estamoson.gov.pt/
https://www.coronakids.pt/
https://ideiascomhistoria.pt/
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