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Informação Técnica  

Coronavírus (2019 nCoV) 

Boas práticas para viajantes 

Não existem recomendações internacionais para restrições de viagens ou de trocas 

comerciais. 

 

No entanto, os viajantes que chegam de Wuhan, província de Hubei, China, há menos de 

14 dias, e que apresentem sinais e sintomas de infeção respiratória aguda, com febre, 

tosse, e dispneia e nenhuma outra causa que explique a sintomatologia devem:  

• Ligar para o centro de contato SNS24 – 808 24 24 24, antes de recorrer a serviços de 

saúde, e referir sempre o histórico de viagens, e/ou contato com animais e/ou 

pessoas doentes, seguindo as orientações que lhes forem dadas;  

• Restrição social;  

• Lavar frequentemente as mãos com água e sabão;  

• Adotar medidas de etiqueta respiratória - tapar o nariz e boca quando espirrar ou 

tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos);  

• Deitar o lenço de papel no lixo;  

• Lavar as mãos logo de seguida;  

• Utilizar máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir.  

 

Os viajantes que forem ou regressarem de uma área afetada (áreas onde foram reportados 

casos) devem:  

• Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país;  

• Evitar o contato próximo com doentes com infeções respiratórias agudas;  

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou com uma solução de base 

alcoólica;  

• Adotar medidas de etiqueta respiratória - tapar o nariz e boca quando espirrar ou 

tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos);  

• Deitar o lenço de papel no lixo;  

• Lavar as mãos logo de seguida;  

• Evitar o contato com animais;  

• Evitar o consumo de produtos de origem animal crus ou mal cozinhados.  
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Se estiver perante um dos cenários anteriores e apresentar sintomas: 

• É aconselhado permanecer no domicílio, evitando contato com outras pessoas;  

• Ligar para o centro de contato SNS24 – 808 24 24 24; 

• Deverá aguardar a indicação dos procedimentos a adotar;  

o Se o caso for validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e a Autoridade de Saúde 

Regional competente, que por sua vez ativará a Autoridade de Saúde 

Coordenadora, para dar início à investigação epidemiológica e gestão de 

contactos.  

 

Equipamentos que devem ser disponibilizados: 

 

  

Luvas descartáveis 

 

  

Máscaras descartáveis 

  

Solução de base 

alcoólica 

 

 

Evolução 

A 31 de dezembro de 2019, a China reportou à Organização Mundial da Saúde um cluster de 

pneumonia de etiologia desconhecida em trabalhadores e frequentadores do mercado de 

peixe, mariscos vivos e aves na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. A 7 de 

janeiro de 2020 as autoridades chinesas identificaram um novo coronavírus (2019-nCoV) como 

agente causador da doença. A sequenciação genómica do novo vírus foi partilhada a nível 

internacional.  

A fonte da infeção é ainda desconhecida e pode estar ativa. O reservatório e a história 

natural da doença, continuam em investigação.  

A informação atualizada sobre os casos e surtos existentes, constam de comunicado diário da 

DGS. 

 

Bibliografia 

Orientação da DGS n.º 002/2020 - 25/01/2020 


