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Relativamente ao surto de doença respiratória por novo Coronavírus (COVID-19), a decorrer na
China, a Direção-Geral da Saúde informa:
De acordo com a informação disponibilizada a 14 de fevereiro de 2020 pelo European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC), foram reportados, desde 31 de dezembro de 2019, um total
de 64 544 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (COVID-19) e 1 383 óbitos
(1381 óbitos na China, 1 óbito nas Filipinas e 1 óbito no Japão):
o

Ásia:
▪

China: 64 021 casos;
•

o

Taiwan: 18 casos.

▪

Tailândia: 33 casos;

▪

Japão: 251 casos, 221 deles no cruzeiro ao largo de Yokohama;

▪

Coreia do Sul: 28 casos;

▪

Singapura: 58 casos;

▪

Vietname: 16 casos;

▪

Nepal: 1 caso;

▪

Malásia: 19 casos;

▪

Sri Lanka: 1 caso;

▪

Camboja: 1 caso;

▪

Emirados Árabes Unidos: 8 casos;

▪

Filipinas: 3 casos;

▪

India: 3 casos.

Europa
▪

França: 11 casos;

▪

Alemanha: 16 casos;

▪

Finlândia: 1 casos;

▪

Itália: 3 casos;

▪

Reino Unido: 9 casos;

▪

Rússia: 2 casos;

▪

Espanha: 2 casos;
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o

o

▪

Suécia: 1 caso;

▪

Bélgica: 1 caso;

▪

Suécia: 1 caso.

Continente americano:
▪

Estados Unidos da América: 15 casos;

▪

Canadá: 7 casos;

Oceânia:
▪

Austrália: 15 casos.

A DGS acompanha, em permanência, a situação reforçando as recomendações de saúde para
viajantes:
•

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país;

•

Evitar contato próximo com pessoas com sinais e sintomas de infeções
respiratórias agudas;

•

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas
doentes;

•

Evitar contato com animais;

•

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 sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

•

Os viajantes regressados da China que apresentarem febre, tosse e eventual
dificuldade respiratória deverão ligar para o SNS24 - 808 24 24 24, e seguir as
instruções que lhes foram indicadas, não se deslocando aos serviços de saúde.

Mais informações:
www.dgs.pt
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Graça Freitas
Diretora-Geral da Saúde
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