
 

 

Segurança e Saúde  

no Trabalho 
Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos 

NOVO CORONAVÍRUS COVID-19 

O QUE É O NOVO CORONAVÍRUS COVID-19  

O novo Coronavírus foi identificado pela primeira vez em humanos no final de 2019 na China, na 
Cidade de Wuhan, província de Hubei, local onde surgiu um surto de doença respiratória (pneumonia). 
A fonte da infeção é, ainda, desconhecida.  

 

COMO SE TRANSMITE  

 Pelo contacto com secreções respiratórias de uma pessoa infetada, quando tosse ou espirra, e 
que podem entrar no organismo através da boca, nariz ou olhos.  

 Ou ainda, através do contacto das mãos com superfícies contaminadas, e posteriormente das 
mãos com a boca, nariz ou olhos. O vírus pode sobreviver até 24 horas em objetos.  

 

 QUAIS OS SEUS SINTOMAS  

 Sintomas de infeção respiratória aguda como febre, tosse e dificuldade respiratória. 

 Em casos mais graves pode provocar pneumonia com insuficiência respiratória aguda, falência 
renal e de outros órgãos, e eventual morte.  

 O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) é entre 2 a 14 dias. 

 

QUAL O SEU TRATAMENTO  

O tratamento é orientado para os sinais e sintomas que os doentes apresentam. Ainda não existe uma 
vacina.   

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO  

 Evitar contacto próximo com doentes com infeção respiratória.  

 Lavar frequentemente as mãos. 

 Usar em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool. 

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar. 

 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos. 

 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida. 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos sujas ou com secreções respiratórias. 
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 RECOMENDAÇÕES 

 

 

 PROCEDIMENTO CORRETO DE LAVAGEM DAS MÃOS  
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Em caso de febre, tosse e dificuldade respiratória, ANTES DE SE DESLO-
CAR A UM SERVIÇO DE SAÚDE, DEVE LIGAR 808 24 24 24, informando so-
bre a sua condição de saúde e história de viagem, e seguir as orientações 
que vierem a ser indicadas.  

(Fonte: https://www.dgs.pt/saude-a-a-z.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABABLszU0AwArk10aBAAAAA%3d%3d#saude-de-a-a-z/
coronavirus/2019- ncov/materiais-de-divulgacao;http://www.insa.min-saude.pt/novo-coronavirus-2019-ncov-perguntas-mais-frequentes/;https://
www.ihmt.unl.pt/dossier-novo-surto-provocado-por-um-coronavirus-de-origem-chinesa-2019-ncov/;https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html ) 


