SAIBA COMO VENCER ESTE VÍRUS
PARTILHE A INFORMAÇÃO!

O VÍRUS
POR QUE RAZÃO
O CORONAVÍRUS
É TÃO PERIGOSO?

Este vírus causa uma doença grave - a COVID-19.
Como nunca tivemos contacto com ele, não
temos imunidade. Ainda não há uma vacina ou
um medicamento certificado contra este vírus,
que em casos extremos, pode matar. Contudo,
estão a ser feitos vários esforços nesse sentido.
COMO AGE?

O vírus penetra pelas
mucosas da boca, do
nariz e dos olhos e atua,
principalmente, nas vias
respiratórias.

COMO SE
TRANSMITE?

De pessoa para pessoa, através das gotículas
que se emitem, por exemplo, quando se tosse
ou espirra;
Através do contacto de mãos contaminadas que,
depois, contactam com os olhos, o nariz ou a
boca;
Uma gotícula pode conter milhões de vírus
capazes de contaminar pessoas e objetos
(telemóveis, mesas, chaves, computador etc.).
PESSOAS INFETADAS, MAS
SEM SINTOMAS, TAMBÉM
PODEM TRANSMITI-LO?

O risco de ser contagiado
por alguém que não tem
sintomas é possível. Por
isso, é preciso tomar
medidas como sair de casa
apenas para o que é
necessário, evitar
aglomerações e manter a
distância de 1,5 metros das
outras pessoas.

SINAIS E SINTOMAS
O QUE SENTIMOS?

O quadro clínico é parecido com uma gripe
comum, mas fique atento se tiver:
FEBRE
FADIGA CONSTANTE
TOSSE SECA
DIFICULDADE EM RESPIRAR

Também podem ser sinais e sintomas dor de
garganta, corrimento nasal, dores de cabeça
e/ou musculares.

E SE APARECEREM OS
SINTOMAS?

Ligue para o seu médico e fique em casa
isolado ou procure a unidade de saúde mais
próxima.

E SE EU ESTIVER INFETADO
MAS NÃO APRESENTAR
SINAIS, NEM SINTOMAS?

É aconselhável também ficar em casa. O
ideal é estar isolado num quarto, evitando
contacto com outras pessoas e também com
os animais de estimação. Use máscara e, se
possível, uma casa de banho exclusiva. Siga
todos os conselhos do seu médico, que deve
indicar quais os medicamentos a tomar.

PREVENÇÃO
COMO EVITAR SER
CONTAGIADO?

Lave, regularmente, as mãos até
à altura dos punhos com água e
sabão ou limpe com álcool gel
(60% a 70%).

Mantenha cerca de 1,5
metros de distância de
qualquer pessoa que esteja a
tossir ou a espirrar.
Evite tocar no seu rosto (olhos,
nariz e boca) sem antes ter
lavado com água e sabão ou
solução à base de álcool.
Limpe com frequência o
telemóvel e outros objetos
de uso pessoal.

Evite abraços, beijos e apertos de mão.

Cubra a boca e o nariz ao
tossir e espirrar com um
lenço descartável. Na falta
de lenço, use o antebraço.

Não saia de casa se não estiver
bem. Caso os sinais e os
sintomas se agravem,
comunique ao seu médico ou
dirija-se a algum posto de saúde.

DEVO USAR MÁSCARA?

A utilização correta de
máscaras é apenas
recomendada para:
Pessoas doentes;
Suspeitos de infeção;
Profissionais que prestem
cuidados a doentes
suspeitos de infeção.
POSSO IR AO CINEMA, AO
TEATRO OU À IGREJA?
Não é aconselhável sair de casa,
principalmente pessoas com mais de 60
anos, alguma doença crónica, um sinal ou
sintoma de doença respiratória. É
importante mantermos a quarentena para
contermos o vírus, saindo apenas para fazer
o que é necessário, como ir às compras ao
supermercado ou à farmácia.

CORRO ALGUM RISCO AO
ANDAR DE TÁXI OU DE
TRANSPORTES PÚBLICOS?

Se não puder evitar andar de transportes
públicos, tente não ter contacto com outras
pessoas e redobre os cuidados com a higiene.

POSSO VIAJAR DE AVIÃO
OU DE BARCO?

O recomendado é
evitar este tipo de
viagens, pois em geral
são mais longas e o
risco de exposição é
maior.

A DOENÇA
AFINAL, O QUE É 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
com uma gripe comum ou evoluir
para uma doença mais grave, como
pneumonia e até falência múltipla
dos órgãos.

POR QUE RAZÃO
ISSO ACONTECE?

Porque o principal alvo são os pulmões. Por
isso, à medida que a infeção avança, a pessoa
passa a respirar cada vez pior.

TRATAMENTO
EXISTEM MEDICAMENTOS?

Ainda não há um
medicamento
específico,mas os médicos
tratam os sinais e sintomas.
Nos casos leves são
administrados analgésicos.
Nos mais graves
medicamentos para
pneumonia. De momento,
não existe vacina, mas as
investigações estão a
decorrer, vários estudos
estão em curso.
VALE A PENA TOMAR A
VACINA CONTRA A GRIPE
OU SARAMPO?

Não, mas evita que a pessoa venha
a ter uma dessas doenças e fique
mais vulnerável.

QUEM CORRE MAIS
RISCOS?
Pessoas acima de 60 anos e
aquelas que têm doenças crónicas,
como diabetes e doenças
cardíacas, hipertensão, doenças
cardiovasculares, doenças
respiratórias crónicas e cancro.

E AS MULHERES GRÁVIDAS?

Ainda não há evidência científica sobre a
gravidade da doença nas mulheres grávidas
após a infeção pelo coronavírus. Contudo,
recomenda-se que tenham as mesmas
precauções de prevenção face ao novo
coronavírus.
AS CRIANÇAS CORREM
RISCO DE INFEÇÃO?

As crianças são tão vulneráveis
quanto os adultos, mas pelo que se
observou até agora raramente
adoecem.

FAKE NEWS
VITAMINA C E ÁGUA COM
LIMÃO PREVINEM A INFEÇÃO?
Não. Atualmente, não existem
vitaminas, terapias alternativas,
equipamentos ou
medicamentos certificados
capazes de evitar o contágio ou
tratar a doença.
MANTER A GARGANTA HÚMIDA E
BEBER ÁGUA QUENTE AJUDA A
EVITAR O VÍRUS?

Não há nenhuma evidência de que este
método funcione.
POSSO AUMENTAR A IMUNIDADE
E EVITAR A DOENÇA?

Todas as promessas para aumentar a
imunidade são enganosas. A única forma de o
fazer é através de uma alimentação saudável, a
prática de atividade física e de um sono de
qualidade.
PRODUTOS IMPORTADOS DA
CHINA PODEM TRANSMITIR O
VÍRUS?

Não há qualquer risco em nenhum destes
casos, segundo os infectologistas.

ANIMAIS
DOMÉSTICOS
PODEM TRANSMITIR O
CORONAVÍRUS?

Não há evidência nesse sentido.
O VÍRUS JÁ FOI DETETADO
EM CÃES?

Embora tenha havido um caso
de um cão infetado em Hong
Kong, a OMS mantém a
informação de que não há
evidência de transmissão entre
humanos e animais domésticos.

QUE CUIDADOS DEVO TER?

Se tem sinais ou sintomas de doença
respiratória, deve evitar o contacto com o seu
animal para o proteger.
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