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O QUE É A COVID-19?  
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2). 

SINTOMAS PREDOMINANTES: 
• febre, 

• tosse  

• dificuldade respiratória, 

• odinofagia (dor de garganta), 

• dores musculares generalizadas, 

• perda transitória do paladar ou do olfato, 

• diarreia, 

• dor no peito 

• dor de cabeça. 

 A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática). As crianças e jovens diagnosticados com 

COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira da doença, com menor risco de complicações e hospitalização. 

MODOS DE TRNSMISSÃO  
• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou 

fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. 

• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, 

com a boca, nariz ou olhos. Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente 

infetados em espaços fechados. 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. A transmissão de SARS-CoV-2 

pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas. 

QUAIS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO? 
Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo da 

transmissão da COVID-19, destacando-se as seguintes medidas: 

• Distanciamento entre pessoas;  

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;  

• Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);  

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços; 

• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas sugestivos de COVID-19. 

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas assumem um 

papel crucial no combate à COVID-19. 


