
CORONAVIRUS COVID-19 PERGUNTAS FREQUENTES 

O que é o Novo Coronavírus? 

O novo coronavírus, designado SARS-CoV-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. 

Como se transmite? 

Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo 

nariz ou boca quando tossimos ou espirramos, 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. 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. 

Qual é o período de incubação? 

Estima-se que o período de incubação da doença (tempo 

decorrido desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de 

sintomas) seja entre 2 e 14 dias. A transmissão por pessoas 

assintomáticas (sem sintomas) ainda está a ser investigada. 

 

 



Tenho de usar máscara para me proteger? 

De acordo com a situação atual em Portugal, não está indicado 

o uso de máscara para proteção individual, exceto nas 

seguintes situações: 

• Suspeitos de infeção por COVID-19; 

• Pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção por 

COVID-19. 

A Direção-Geral da Saúde não recomenda, até ao momento, o 

uso de máscara de proteção para pessoas que não apresentam 

sintomas (assintomáticas). O uso de máscara de forma 

incorreta pode aumentar o risco de infeção, por estar mal 

colocada ou devido ao contacto das mãos com a cara. A 

máscara contribui também para uma falsa sensação de 

segurança. 

Devo ser testado para o COVID-19? 

Se estiver com febre, tosse ou dificuldade respiratória e tiver 

estado em contacto com uma pessoa infetada por COVID-19, ou 

tiver regressado recentemente de uma área afetada, deve ligar 

para o SNS 24 (808 24 24 24). 

Após este contacto e validação da história clínica, os 

profissionais de saúde irão determinar se é necessário ser 

testado para COVID-19. 

 

 



Qual é o tratamento? 

O tratamento para a infeção por este novo coronavírus é 

dirigido aos sinais e sintomas que os doentes apresentam. 

Existe uma vacina? 

Atualmente não existe vacina contra o SARS-CoV-2. Sendo um 

vírus recentemente identificado, estão em curso as 

investigações para o seu desenvolvimento. 

O que é uma área de transmissão comunitária? 

Quando é feito o diagnóstico de COVID-19 a uma pessoa, as 

autoridades de saúde fazem um inquérito epidemiológico para, 

entre outras informações, perceberem qual a fonte da infeção. 

Quando não se consegue identificar essa fonte, ou seja, quem 

transmitiu o vírus, diz-se que estamos perante uma área de 

transmissão comunitária. 

O que é um contacto próximo? 

• Pessoa com exposição associada a cuidados de saúde, 

nomeadamente a prestação de cuidados diretos a doente com 

COVID-19 ou o contacto em ambiente laboratorial com amostras 

de COVID-19; 

• Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um 

doente com COVID-19 (ex: sala de aula); 

• Pessoas que viagem com doente com COVID-19: 

Companheiros de viagem; Num avião: as pessoas que estão dois 

lugares à esquerda ou à direita do doente, 2 lugares nas duas 

filas consecutivas à frente do doente e dois lugares nas duas 



filas consecutivas atrás do doente e tripulantes de bordo que 

serviram a secção do doente; e num navio, pessoas que 

partilharam a mesma cabine e tripulantes de bordo que 

serviram a cabine do doente 

Os antibióticos são efetivos a prevenir e tratar o novo 

coronavírus? 

 Os antibióticos são dirigidos a bactérias, não tendo efeito 

contra vírus. O SARS-CoV-2 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 (antibióticos). 

Quem está em maior risco de doença grave por COVID-19? 

As pessoas que correm maior risco de doença grave por COVID-

19 são os idosos e pessoas com doenças crónicas (ex: doenças 

cardíacas, diabetes e doenças pulmonares). 


