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Objetivos
∙ Preparar os alunos para uma nova
realidade, aprendendo a conviver com
ela e saber como proteger-se
(Coronavírus- Covid-19).
∙ Esclarecer dúvidas que ainda persistam
e que foram/vão surgindo tanto no
meio familiar como no meio escolar.

∙ Cumprir as medidas de saúde
impostas, evitando o impacto de uma
epidemia de Covid-19 no meio escolar.
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Todas as respostas às
questões/dúvidas
apresentadas foram
dadas de acordo com as
orientações da Direção
Geral de Saúde (DGS).
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O que é a Covid-19?

O novo coronavírus, designado SARSCoV-2, foi identificado pela primeira vez
em dezembro de 2019 na China, na
cidade de Wuhan. Este novo agente
nunca tinha sido identificado anteriormente
em seres humanos. A fonte da infeção é
ainda desconhecida.
Ainda está em investigação a via de
transmissão. A transmissão pessoa a
pessoa foi confirmada e já existe infeção
em vários países e em pessoas que não
tinham visitado o mercado de Wuhan. A
investigação prossegue.

Quais os sintomas de uma pessoa infetada?
Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade,
desde a ausência de sintomas (sendo assintomáticos)
até febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse, dor de garganta,
cansaço e dores musculares e, nos casos mais graves,
pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave,
septicémia, choque sético e eventual morte.

Os dados mostram que o agravamento da
situação clínica pode ocorrer rapidamente,
geralmente durante a segunda semana da
doença.
Recentemente, também foram verificados alguns
casos com anosmia (perda de olfato) e/ou perda do
paladar como sintomas da COVID-19, que podem ser
parciais ou totais. Em alguns casos, havia ausência de
outros sintomas.

A doença Covid-19 é a doença mais fatal e infeciosa do mundo?
A maioria das pessoas infeta-se com os coronavírus comuns ao longo
da vida. Eles são uma causa comum de infeções respiratórias brandas
a moderadas de curta duração.
∙ Entre os coronavírus encontra-se também o vírus causador da forma
de pneumonia atípica grave conhecida por SARS, o MersCov, e o
novo coronavírus.
∙ Três dos 7 coronavírus causam infeção respiratórias muito mais graves
nos humanos, por vezes fatais, do que os outros coronavírus e
causaram grandes surtos de pneumonia fatal no século 21:
∙ Sars-CoV-2 é o novo coronavírus identificado como agente
etiológico da doença pelo coronavírus 2019 (covid-19) que começou
em Wuhan, na China, no final de 2019 e se espalhou por todo o
mundo.
∙ Mers-CoV foi identificado em 2012 como agente etiológico da
síndrome respiratória do Oriente Médio (mers).
∙ Sars-CoV foi identificado em 2002 como agente etiológico de uma
epidemia de síndrome respiratória aguda grave (sars).
∙

Como os casos aumentam do “nada”?
Tem-se vindo a verificar, em toda a Europa, um
agravamento progressivo e consistente da pandemia de
Covid-19.

Face a esta ameaça de Saúde Pública, foram definidas
fases de resposta que incluem três níveis e seis subníveis, de
acordo com a avaliação de risco para COVID-19 e o seu
impacto para Portugal.
A Direção-Geral da Saúde (DGS) emite comunicados diários com o sumário da
informação e recomendações que pode encontrar neste microsite dedicado ao
COVID-19 (https://covid19.min-saude.pt/). O Centro Europeu de Prevenção e
Controlo das Doenças (ECDC) disponibiliza no seu site as informações de
contexto europeu (https://www.ecdc.europa.eu/en) e a Organização Mundial
da Saúde o ponto da situação a nível mundial
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019).

Antes do aparecimento de sintomas, a pessoa pode transmitir a infeção?

A pessoa pode transmitir a infeção cerca de um a dois dias
antes do aparecimento dos sintomas, no entanto, a pessoa é
mais infeciosa durante o período sintomático, mesmo que os
sintomas sejam leves e muito inespecíficos.
Estima-se que o período infecioso dure de 7 a 12 dias em casos
moderados e até duas semanas, em média, em casos graves.

Se achar que tenho Covid-19, o que devo fazer?
Os utentes com suspeita de COVID-19 devem contactar o SNS24.
Linha SNS24 808 24 24 24

Em caso de urgência deve ser contactado o 112.
O ACES de Braga recomenda aos seus utentes, em harmonia com
as orientações da DGS, que privilegie sempre o contacto não
presencial e a distância perante queixas ou quaisquer dúvidas.

Nesse sentido, informam-se todos os utentes que podem
recorrer às seguintes linhas de atendimento telefónico:
Linha COVID-19 Braga 220 411 194 (Funciona de 2.ª feira a
domingo, entre as 08h00 e as 20h00).

Qual será o tratamento mais eficaz para a covid-19?

O tratamento para a infeção por este novo
coronavírus é dirigido aos sinais e sintomas
que os doentes apresentam e tem como
objetivo proporcionar alívio e maior conforto
aos doentes.
À data, considerando o conhecimento
científico atual e as recomendações da OMS,
encontram-se em investigação, algumas
estratégias terapêuticas apontadas como
potenciais candidatos terapêuticos.

Quando apanhamos a covid-19, normalmente, quanto tempo dura para nos
curarmos?

Atualmente, estima-se que o período de incubação da
doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus
até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias.

Os antibióticos são efetivos a prevenir e tratar a COVID-19?
Não, os antibióticos são dirigidos a
bactérias, não tendo efeito contra
vírus. A COVID-19 é provocada por
um vírus, o SARS-CoV-2, e, como
tal, os antibióticos não são efetivos
na prevenção ou tratamento. O uso
indevido e sem indicação médica
de antibióticos poderá contribuir
para o aumento das resistências a
antimicrobianos (antibióticos) com
efeito negativo para a saúde
individual e coletiva.

Ao apanhar o vírus e depois ser curado, a imunidade é sempre
100% garantida?

De acordo com a evidência
científica disponível até à data,
ainda não é possível confirmar
se as pessoas infetadas com o
SARS-CoV-2 desenvolvem
imunidade protetora. O
organismo humano pode ir
ganhando anticorpos após a
infeção e desenvolvimento da
doença.

Se tivermos covid-19 e um tempo depois ficarmos curados, o
nosso corpo pode ficar com alguma lesão?

Só agora se estão a estudar verdadeiramente os
efeitos a longo prazo da covid-19 em pessoas que
estiveram doentes.

Só agora se estão a estudar verdadeiramente
os efeitos a longo prazo da covid-19 em
pessoas que estiveram doentes.

Quais são as pessoas de risco?

*Pessoas idosas;

*Pessoas com doenças crónicas –
doença cardíaca, pulmonar,
neoplasias ou hipertensão arterial,
entre outras;
*Pessoas com compromisso do sistema imunitário (a
fazer tratamentos de quimioterapia, tratamentos para
doenças autoimunes (artrite reumatoide, lúpus, esclerose
múltipla ou algumas doenças inflamatórias do intestino),
infeção VIH/sida ou doentes transplantados.

Os bebés e as crianças que apanham covid-19 têm mais dificuldade
em se curarem?
Os sintomas de COVID-19 são semelhantes nas crianças e
nos adultos. As crianças mostram, de uma forma geral,
sintomas mais ligeiros e parecem registar, em proporção,
menos casos de doença. Os sintomas relatados em
crianças são inicialmente idênticos às constipações,
como febre, corrimento nasal e tosse. Nalguns casos,
foram também reportados vómitos e diarreia. Ainda não
se sabe se algumas crianças podem estar em maior risco
de doenças graves, por exemplo, crianças com
condições médicas subjacentes e necessidades
especiais de cuidados de saúde. Há muito mais a
aprender sobre como a doença afeta as crianças e
estão em curso investigações nesse sentido.

Os bebés com meses também têm mais risco de apanhar
coronavírus como os idosos?

O vírus não tem nacionalidade, idade ou género, por isso todos
corremos o risco de contrair a COVID-19.
Ainda assim, as pessoas que correm maior risco de doença
grave por COVID-19 são os idosos e pessoas com doenças
crónicas (ex.: doenças cardíacas e doenças pulmonares).

Qual a taxa de infeção e de doença na nossa faixa etária?
Segundo a OMS, os casos em
idade pediátrica representam
apenas cerca de 1% a 3% das
infeções por SARS-CoV-2
notificadas a nível mundial.
Contudo, estes parecem ser tão
suscetíveis à infeção quanto os
adultos, apesar de apresentarem
formas ligeiras ou assintomáticas
(sem sintomas) da doença.
Estão a ser desenvolvidos mais
estudos para avaliar o risco de
infeção em crianças e jovens.

Quem tem problemas respiratórios, como asma, como é que se
pode proteger contra a Covid-19, por exemplo, indo para a escola?

Sabe-se que as pessoas com doenças crónicas (asma, diabetes, obesidade) ou
imunossuprimidas podem ter manifestações de COVID-19 mais graves.
As evidências atuais sugerem que o risco de doença grave em menores é, no
geral, inferior ao risco em adultos. Contudo, podem ser consideradas precauções
adicionais para minimizar o risco de infeção nestes grupos.
Para tal é essencial que a pessoa seja avaliada pelo médico assistente, que
deverá considerar o seu estado de saúde e determinar quais os cuidados que
deve ter.

O que fazer para aumentar o sistema imunitário, para prevenir a Covid-19?

Existe ainda pouca evidência científica sobre a relação entre a doença por
SARS-CoV-2 (COVID-19) e a alimentação. Contudo, sabemos que um estado
nutricional e de hidratação adequados contribuem, de um modo geral, para um
sistema imunitário otimizado e para uma melhor recuperação dos indivíduos em
situação de doença.

Devemos fazer o teste à Covid-19 na escola?

As pessoas com suspeita de COVID-19 devem ser
submetidas a teste laboratorial, segundo
a orientação da Direção-Geral da Saúde. A
decisão da realização do teste só é válida após
a avaliação clínica dos profissionais de saúde
que estão habilitados para a fazer.

Existem pessoas imunes à covid?

De acordo com a evidência científica
disponível à data, ainda não é possível
confirmar se as pessoas infetadas com o
SARS-CoV-2 desenvolvem imunidade
protetora. O organismo humano pode ir
ganhando anticorpos após a infeção e
desenvolvimento da doença.

Devemos ter medo de apanhar o vírus?
Com o objetivo de reduzir a exposição e transmissão da
doença devemos cumprir as medidas de higiene e etiqueta
respiratória:
•Medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e a boca
quando espirrar ou tossir, com um lenço de papel ou
com o antebraço, nunca com as mãos, e deitar 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
pessoas doentes. Deve lavá-las durante 20s (o tempo que
demora a cantar os “Parabéns”) com água e sabão ou com
solução à base de álcool a 70%;
•Evitar contacto próximo com pessoas com infeção
respiratória;
•Evitar tocar na cara com as mãos;
•Evitar partilhar objetos pessoais ou comida em que
tenha tocado.

Se tivermos Covid-19 e um tempo depois ficarmos curados, o nosso corpo
pode ficar com alguma lesão?
Embora ainda nem tudo seja conhecido acerca da COVID-19, pessoas com idade mais
avançada, patologias crónicas cardiovasculares, respiratórias ou diabetes apresentam
maior risco de desenvolver complicações graves no caso de serem infetadas pelo novo
coronavirus.
As pessoas fumadoras têm maior probabilidade de sofrer destas doenças em resultado
da exposição ao fumo do tabaco. No caso de serem infetadas pelo novo coronavírus
poderão apresentar maior risco de sofrer complicações graves, pois fumar lesa os tecidos
pulmonares e aumenta a produção de muco a nível da árvore brônquica, o que
contribui para aumentar a dificuldade respiratória. Por outro lado, fumar diminui a
imunidade, tornando mais lenta e difícil a luta contra a infeção e a cura da doença.

Só agora se estão a estudar verdadeiramente os efeitos a longo prazo da
covid-19 em pessoas que estiveram doentes.

Existe uma vacina?

Atualmente não existe vacina que
previna a infeção por SARS-CoV-2.
Sendo um vírus recentemente
identificado, estão ainda em curso
investigações em diversos países
para o desenvolvimento de uma
vacina com eficácia comprovada e
que respeite os requisitos
necessários de segurança.

A vacina vai ser obrigatória quando existir?

A vacina contra a Covid-19 só
pode ser obrigatória se existir uma
lei na Assembleia da República,
que o exija, apesar de a Diretora
Geral da Saúde ter afirmado que a
constituição portuguesa já permite
a vacinação obrigatória.

Quando houver vacina e todos a levarem, ainda será obrigatório o
uso de máscara?
O uso de máscaras é uma medida adicional
de proteção, que deve ser complementar às
medidas de distanciamento, higiene das
mãos e etiqueta respiratória. A sua utilização
é obrigatória em espaços públicos fechados,
como transportes públicos ou
estabelecimentos comerciais.

Aguardamos orientação para a sua
utilização pós vacina.

Como utilizar corretamente a máscara?

Correta utilização da máscara:
• Higienize as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de
colocar a máscara
• Verifique qual o lado a colocar voltado para a cara (por exemplo nas máscaras
cirúrgicas deve colocar com o lado branco [face interna] virado para a cara, e o lado
com outra cor [face externa] virado para fora)
• Prenda-a à cabeça com os atilhos, dando um laço em cada um, ou com os elásticos,
sem os cruzar
• Ajuste a banda flexível na cana do nariz, garantindo que a boca, nariz e queixo estão
cobertos
• Certifique-se que a máscara está bem ajustada à face
• Evite tocar na máscara enquanto a tiver colocada. Se tocar, higienize as mãos
• Não deve retirar a máscara para falar, tossir ou espirrar
• Substitua a máscara por uma nova, se esta estiver húmida, higienizando as mãos entre
as duas tarefas. Idealmente não deve usar a máscara durante mais de 4 horas seguidas
• Retire a máscara, segurando nos atilhos ou elásticos, a partir da parte de trás (não
toque na frente da máscara)
• Descarte-a de imediato num caixote do lixo
• Higienize as mãos, após retirar a máscara

Qual é o tipo de máscara que consegue aguentar mais tempo?

Respirador (Filtering Face Piece, FFP): é
um equipamento de proteção individual
cuja principal função é proteger da
inalação de partículas (< 5 micrómetros
de tamanho) suspensas no ar (protege
da contaminação do exterior para o
interior do respirador). Os respiradores
são usados principalmente pelos
profissionais de saúde para se
protegerem, especialmente durante os
procedimentos de geração de aerossóis.

Qual é o tipo de máscara que consegue aguentar mais tempo?

Máscara cirúrgica: é um dispositivo que permite
a contenção de gotículas (> 5 micrómetros de
tamanho) que a pessoa vai expelindo durante
a tosse, espirro ou fala. Além da função de
contenção das gotículas expiradas, a máscara
cirúrgica também o protege da inalação de
gotículas, apesar de ter menos capacidade de
filtração do que os respiradores. Estas máscaras
deverão ser utilizadas por um período máximo
de 4 a 6h, devendo ser trocadas, por uma
nova, sempre que se encontrem húmidas.

Qual é o tipo de máscara que consegue aguentar mais tempo?
Máscara não-cirúrgica, comunitária ou de
uso social: é um dispositivo de diferentes
materiais têxteis, certificado, destinado à
população geral. Caso se destinem à
utilização por profissionais que tenham
contacto frequente com o público, devem
garantir nível mínimo de filtração de 90% e
caso se destinem à população em geral,
devem garantir um mínimo de filtração de
70%. São utilizadas como barreira para
complementar as medidas de proteção e
das regras de distanciamento, mas não as
substituindo.

Como o filtro da máscara nos consegue proteger da covid-19?

Não havendo ainda uma vacina ou
tratamento específico para esta
doença é crucial, para além de outras
medidas, a utilização de equipamentos
de proteção, nomeadamente a
máscara. É importante relembrar que o
uso de máscara é uma medida de
proteção adicional ao distanciamento
social, à higiene das mãos e à etiqueta
respiratória. A população geral poderá
utilizar as máscaras comunitárias e quem
pertence ao grupo de risco deverá usar
máscaras cirúrgicas.

Qual protege melhor, a viseira ou a máscara?

O uso de máscaras é uma medida adicional de
proteção, que deve ser complementar às medidas
de distanciamento, higiene das mãos e etiqueta
respiratória. A sua utilização é obrigatória em
espaços públicos fechados, como transportes
públicos ou estabelecimentos comerciais.
Para utilizar máscara de forma efetiva deve
garantir que a coloca e remove em segurança.

A viseira deve ser usada
complementarmente
como método barreira
que permita proteger a
boca e o nariz.

Na escola, deveríamos usar luvas descartáveis?

O uso indiscriminado de luvas
não faz sentido, uma vez que o
uso incorrecto pode ter um efeito
contrário e funcionar até como
um “veículo de transmissão do
vírus”. O mais importante para
evitar a transmissão do vírus é
lavar as mãos com frequência e
sempre que estiverem sujas.

Se espirrarmos ou tossirmos, podemos tirar a máscara para limpar o
nariz?

Não deve retirar a máscara para falar,
tossir ou espirrar.

Se estivermos muito pouco tempo com alguém sem máscara
podemos apanhar o coronavírus?

A COVID-19 transmite-se pessoa-a-pessoa por contacto próximo com pessoas infetadas
pelo SARS-CoV-2 (transmissão direta), ou através do contacto com superfícies e objetos
contaminados (transmissão indireta).
A transmissão por contacto próximo ocorre principalmente através de gotículas que
contêm partículas virais que são libertadas pelo nariz ou boca de pessoas infetadas,
quando tossem ou espirram, e que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de
quem estiver próximo.
As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa
infetada e, desta forma, infetar outras pessoas quando tocam com as mãos nestes
objetos ou superfícies, tocando depois nos seus olhos, nariz ou boca.
Existem também evidências sugerindo que a transmissão pode ocorrer de uma pessoa
infetada cerca de dois dias antes de manifestar sintomas.

Qual a distância correta a se ter: 1,5m ou 2m?

As medidas de distanciamento social, são medidas a
adotar para reduzir a interação social entre pessoas, de
forma a reduzir a transmissão da doença por COVID-19.
Entre as recomendações, a DGS diz que as pessoas
devem manter, sempre que possível, uma distância
superior a dois metros das outras pessoas.

Nas aulas deveríamos manter o distanciamento, mas em caso de muitos
alunos, numa mesa só, estão 2 alunos sem ter 1,5 m ou 2 m de distância entre
eles, nesse caso deveriam colocar alguma proteção, certo?

Sempre que possível, deve
garantir-se um distanciamento
físico entre os alunos e
alunos/docentes de, pelo
menos, 1 metro, sem
comprometer o normal
funcionamento das atividades
letivas.

Quando estamos a almoçar no refeitório, qual é a
distância que devemos manter?

Deverá maximizar-se
o espaço entre as
pessoas (sempre que
possível, deve
garantir-se um
distanciamento físico
entre os alunos e
alunos/docentes de,
pelo menos 1m).

Nós podemos tirar a máscara no recreio se estivermos a dois
metros das pessoas?

De acordo com o referencial escolas – controlo da transmissão de COVID –
19 em contexto escolar da Direção Geral de Saúde, “em todos os espaços
dos estabelecimentos de educação ou ensino, em todos os momentos e em
cumprimento da legislação em vigor, devem utilizar máscara:
• Pessoal docente;
• Pessoal não docente;
• Alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico;
• Encarregados de educação;
• Fornecedores e outros elementos externos.

Como ficar seguro, na escola?

Os estabelecimentos de educação ou ensino são locais de convívio
e partilha, onde importa estabelecer medidas de saúde pública, em
alinhamento com as medidas implementadas a nível comunitário.
Antecipando os diferentes cenários que podem ocorrer no contexto
escolar em tempos de COVID-19, foi essencial organizar uma
resposta célere e adequada que permita controlar as cadeias de
transmissão e evitar a ocorrência de um surto.

A covid-19 é transmitida pelos animais domésticos?

De acordo com a Organização
Mundial da Saúde, não há
evidência de que os animais
domésticos, tais como cães e
gatos, tenham sido infetados e
que, consequentemente, possam
transmitir o novo coronavírus.

Não podemos ir aos cafés, certo, ou podemos?
Os estabelecimentos de restauração e
bebidas, pelas suas características, podem
ser locais de transmissão da infeção por SARSCoV-2, quer por contacto direto e/ou
indireto. Se apresentar sinais ou sintomas de
COVID-19 não deve frequentar espaços
públicos. Durante a fase de contingência,
para limitar os ajuntamentos, apenas são
permitidas 4 pessoas por grupo, salvo se
pertencentes ao mesmo agregado familiar,
em áreas de restauração de centros
comerciais e restaurantes, cafés e pastelarias
a 300 m das escolas.

Quanto tempo consegue o vírus manter-se vivo nas superfícies?

O vírus pode sobreviver em superfícies durante horas ou até dias, se
estas superfícies não forem limpas e desinfetadas com frequência.
O tempo que o vírus persiste nas superfícies pode variar sob
diferentes condições (por exemplo, tipo de superfície, temperatura
ou humidade do ambiente e a carga viral inicial que originou a
exposição). Estudos recentes mostram que o SARS-CoV-2 se pode
manter viável em superfícies como plástico ou metal por um período
máximo de cerca de 72 horas e em aerossóis por um período
máximo de 3h. Em superfícies mais porosas como cartão, o SARSCoV-2 pode manter-se viável por um período de 24h.
Na nossa própria casa ou em espaços públicos a frequência de
limpeza deve ser aumentada, precisamente para que não haja
acumulação de vírus nas superfícies. Deve utilizar-se detergente e
desinfetante comum de uso doméstico (por exemplo: lixívia ou
álcool).

Há uma temperatura mínima para lavar a roupa quando há um caso
confirmado de COVID-19 em casa?
Se a pessoa tiver sintomas de COVID-19 ou for um caso
confirmado, a roupa deve ser lavada em casa na máquina,
a pelo menos 60-70ºC, mas pode ir até os 90ºC (ou seja, à
temperatura mais elevada, que a roupa puder suportar).

A roupa que não puder ser lavada a quente, deve ser lavada
com ciclo de água morna (30-40ºC) e desinfetada de
seguida com um ciclo desinfetante, apropriado para roupa
branca ou de cor, consoante o tipo de roupa a lavar.
Se não tiver máquina de lavar, lave as suas roupas com água
quente com detergente e desinfete de seguida com o
desinfetante apropriado para a roupa.

Devo desinfetar tablets, smartphones e computadores?

Sim. Os ecrãs e os teclados devem ser limpos
frequentemente, de preferência com toalhetes de limpeza e
desinfeção rápida à base de álcool ou outro desinfetante
com ação contra o vírus (ação virucida).

O dinheiro é um veículo de transmissão da COVID-19?

∙

O SARS-CoV-2 pode ser transmitido através das
fezes?

O dinheiro muda de mãos centenas ou até milhares de vezes durante a circulação,
encontrando-se entre os objetos que, se for contaminado com vírus, ou outros
microorganismos (como por exemplo, bactérias) pode servir de veículo de
transmissão. Não será, no entanto, uma forma de transmissão comum da COVID-19.
A higiene das mãos quando se manipula o dinheiro é uma boa prática que,
independentemente do atual contexto de pandemia, deve ser sempre aplicada.

O SARS-CoV-2 pode ser transmitido através das fezes?

.
O risco de transmissão por SARS-CoV-2 a partir das fezes de
uma pessoa infetada parece ser reduzido. Embora esta seja
uma via de excreção do vírus, não parece ser uma via
preferencial de transmissão.

O clima quente vai parar o surto de COVID-19?

De momento, não há evidência de que a propagação da
COVID-19 irá diminuir quando o clima ficar mais quente.

Quais as mudanças na profissão de enfermagem com a pandemia?

A resposta à pandemia
por SARS-CoV-2
implicou, para inúmeros
países, a
implementação de
medidas restritivas com
vista à proteção da
saúde das pessoas e da
capacidade de
resposta dos seus
sistemas de saúde.

A pandemia de
COVID-19 mostrou
os profissionais de
saúde no seu
melhor,
trabalhando,
muitas vezes,
longas horas em
situações terríveis”.
“

Neste contexto, os enfermeiros são,
uma vez mais chamados a
desempenhar um papel central e
imprescindível na procura do correto
equilíbrio entre medidas restritivas de
larga escala, que se pretendem ir
abandonando, e o controlo da
transmissão na comunidade, através
de um conjunto de medidas próativas que vão desde a
implementação e monitorização até
à avaliação do impacto das medidas
propostas, passando pela
reorganização dinâmica das
estratégias de resposta em matéria
de Saúde/Doença.

Já se sabe o que causou a Covid-19?

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas.
Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser
parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como
pneumonia.
COVID-19 é o nome, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença
provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, que pode causar infeção respiratória
grave como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no
final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido
confirmados casos em outros países.

Quando poderemos voltar à normalidade como há dois/três
anos? Sem usar máscara, álcool, gel,…

Aguardamos orientações da Direção Geral de Saúde.
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