
A SUA
PROTECÇÃO
EM PRIMEIRO 

LUGAR

COVID-19

PERGUNTAS FREQUENTES
COVID-19

Conheça as respostas para algumas das perguntas frequentes sobre o Covid-19, 
de acordo com o Plano Nacional de Contingência para Controlo da Epidemia de Doença 
por Coronavírus 2019 (à data de Fevereiro de 2020).

1- O QUE É UM CORONAVÍRUS? 
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A infecção pode ser semelhante 
a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia. 

2- O QUE É A COVID-19?
O novo coronavírus, intitulado Covid-2019, foi identificado pela primeira vez em Dezembro de 2019 na China, na cidade 
de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos.

3- QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS?
As pessoas infectadas podem apresentar sinais e sintomas de infecção respiratória aguda como febre, tosse, cansaço 
e dificuldade respiratória. Alguns pacientes podem apresentar sintomas idênticos aos da gripe sazonal, tais como dores 
corporais, congestão e corrimento nasal, garganta inflamada e diarreia. 
Estes sintomas costumam ser ligeiros e começar gradualmente. Algumas pessoas são infectadas mas não desenvolvem 
quaisquer sintomas. A maioria (cerca de 80%) recupera da doença sem precisar de tratamento especial. 
Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros 
órgãos e eventual morte.

Se tem febre, tosse e dificuldade em respirar, permaneça em casa e ligue para o 937 503 349 (Equipa de resposta rápida 
para o Covid-19 do Centro Nacional de Processamento de Dados Epidemiológicos) ou para o 111 (CISP).

4 - COMO SE TRANSMITE?
O Covid-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infectadas pelo vírus, ou superfícies e objectos 
contaminados.
Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos ou espirramos, que podem 
atingir directamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo.
As gotículas podem depositar-se nos objectos ou superfícies que rodeiam a pessoa infectada. Por sua vez, outras 
pessoas podem infectar-se ao tocar nestes objectos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos.

5 - QUAL O RISCO?
A avaliação de risco encontra-se em actualização permanente, de acordo com a evolução do surto. 
O Ministério da Saúde emite comunicados com o sumário da informação e recomendações mais recentes.

6 - EXISTE UMA VACINA?
Não existe vacina. Sendo um novo vírus, estão em curso 
as investigações para o seu desenvolvimento.
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7 - EXISTE TRATAMENTO?
O tratamento para a infecção por este novo coronavírus é dirigido aos sinais e sintomas apresentados. 

8 - QUAL É O PERÍODO DE INCUBAÇÃO PARA A COVID-19?
Período de incubação é o tempo que decorre entre a entrada do vírus no organismo e a manifestação de sintomas. 
A maior parte das estimativas aponta para um período de incubação de um a 14 dias, mas a média ronda os cinco dias. 
Estas estimativas são actualizadas à medida que novos dados são recebidos.  

9 - COMO ME POSSO PROTEGER?
Nas áreas afectadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de higiene e etiqueta respiratória 
para reduzir a exposição e transmissão da doença:

Adoptar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com 
o cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de papel no lixo);

Lavar as mãos frequentemente água e com sabão, durante pelo menos 20 segundos ou higienize com um gel à base 
de álcool. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto directo com pessoas doentes; 

Evitar contacto próximo com pessoas com infecção respiratória; 

Procure evitar tocar directamente com as mãos em objectos ou superfícies sujeitas ao contacto de muitas 
pessoas, como botões de elevadores, corrimãos, maçanetas de portas, etc.; 

Procure manter 1 metro de distância de segurança de quem quer que esteja a tossir ou espirrar; 

Se lhe for possível, mantenha-se em sua casa em isolamento, para evitar contrair e/ou transmitir o vírus.
    
10 - QUAIS AS MEDIDAS DE PROTECÇÃO PARA QUEM ESTEJA OU TENHA VISITADO ÁREAS ONDE 
O COVID-19 SE ESTEJA A PROPAGAR NOS ÚLTIMOS DIAS 14 DIAS?
Caso tenha permanecido ou esteja numa zona onde há casos de Covid-19,  siga as “Medidas de protecção 
para todos”. Entre em isolamento se começar a sentir-se mal, mesmo que com sintomas ligeiros tais como dor 
de cabeça, febre baixa (37,3º C ou acima) e o nariz entupido, até recuperar. Se for essencial obter mantimentos 
ou medicamentos, quer seja saindo de casa ou pedindo a alguém que o faça por si, use máscara para evitar 
infectar outras pessoas.

Para mais informações:
Linha Caixadirecta Angola 24H
+244 226 424 424
www.caixaangola.ao

Descarregue já a App Caixa Angola
e tenha o seu Banco sempre à mão.




