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O novo coronavírus, intitulado Covid-19, foi identificado pela primeira vez 
em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente 
nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo cau-
sado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da infeção é ainda desconhe-
cida.
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no 
ser humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apre-
sentar-se como doença mais grave, como pneumonia.

COMO SE TRANSMITE?
A Covid-19 transmite-se por contacto 
próximo com pessoas infetadas pelo 
vírus, ou superfícies e objetos contami-
nados.
Esta doença transmite-se através de go-
tículas libertadas pelo nariz ou boca 
quando tossimos ou espirramos, que po-
dem atingir diretamente a boca, nariz e 
olhos de quem estiver próximo.
As gotículas podem depositar-se nos ob-
jetos ou superfícies que rodeiam a pes-
soa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes 
objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as 
mãos.

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS?
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção res-
piratória 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 vírus recentemente identificado, estão em 
curso as investigações para o seu desenvolvimento.

OS ANTIBIÓTICOS SÃO EFETIVOS A PREVENIR E A TRATAR 
O NOVO CORONAVÍRUS?
Não, os antibióticos não são efetivos contra vírus, apenas bactérias. O Co-
vid-19 é um vírus e, como tal, os antibióticos não devem ser usados para a 

sua prevenção ou tratamento. Não terá resultado e poderá contribuir para 
o aumento das resistências a antimicrobianos.

COMO ME POSSO PROTEGER?
Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 
medidas de higiene e etiqueta respiratória para reduzir a exposição e trans-
missão da doença:
•  Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando es-

pirrar ou tossir (com lenço de papel ou 
com o cotovelo, nunca com as mãos; dei-
tar sempre o lenço de papel no lixo);
•  Lavar as mãos frequentemente. Deve 

lavá-las sempre que se assoar, espirrar, 
tossir ou após contacto direto com pes-
soas doentes;

•  Evitar contacto próximo com pessoas 
com infeção respiratória.

NECESSITO DE USAR MÁSCARA 
FACIAL SE ESTIVER EM PÚBLI-
CO?

De acordo com a situação atual em Portugal, não está indicado o uso de 
máscara para proteção individual, exceto nas seguintes situações:
•  Pessoas com sintomas de infeção respiratória (tosse ou espirro);
•  Suspeitos de infeção por Covid-19;
•  Pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção por Covid-19.

O QUE É UM CONTACTO PRÓXIMO?
É uma pessoa com exposição associada a cuidados de saúde, incluindo:
•  Prestação de cuidados diretos a doente com Covid-19;  
•  Contacto em ambiente laboratorial com amostras de Covid-19;
•  Visitas a doente ou permanência no mesmo ambiente de doente infetado 

por Covid-19;
•  Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um doente com 

infeção por Covid-19 (exemplo: sala de aula).

RECOMENDAÇÕES DA DGS SOBRE
CORONAVÍRUS/COVID-19 

O Primeiro-Ministro, António Costa, e a Ministra da Saúde, Marta 
Temido, visitaram no dia 25 de março, o Hospital Curry Cabral, que 
integra o Centro Hospitalar Univer-
sitário Lisboa Central, o primeiro 
hospital de referência para o trata-
mento da Covid-19.  
Esta visita teve como objetivo ava-
liar a situação concreta num hos-
pital que «tem sido, desde o pri-
meiro minuto, o hospital de pri-
meira linha para enfrentar esta 
pandemia», observou António 
Costa.
O Hospital Curry Cabral está pre-
parado para se tornar um hospital 
dedicado exclusivamente à Co-

vid-19, centralizando não só os doentes de Covid-19, como doen-
tes com outras patologias, mas que tenham também Covid, que es-

tejam noutros hospitais da região 
de Lisboa.
A visita serviu anda para avaliar as 
disponibilidades de camas, as que 
estão ocupadas, a capacidade que 
o hospital tem de alargar o seu po-
tencial, a capacidade de passar das 
36 camas que tem neste serviço 
das doenças infeciosas para 300 
camas, ocupando outros serviços, 
bem como outras soluções de re-
curso que poderão ser necessárias 
face à evolução da pandemia.
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