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De acordo com a informação disponibilizada a 22 de fevereiro de 2020 pelo European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC), foram reportados, desde 31 de dezembro de 2019, um
total de 77 825 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (COVID-19) e 2 359
óbitos (2 348 óbitos na China, 1 óbito nas Filipinas, 1 óbito em França, 4 óbitos no Irão, 2 óbitós
na Coreia do Sul e 3 óbitos no Japão, dois deles no cruzeiro ao largo de Yokohama):
o

África:
▪

o

o

Egipto: 1 caso.

Ásia:
▪

China: 76 414 casos;

▪

Tailândia: 35 casos;

▪

Japão: 739 casos, 634 deles no cruzeiro ao largo de Yokohama;

▪

Coreia do Sul: 346 casos;

▪

Singapura: 86 casos;

▪

Vietname: 16 casos;

▪

Nepal: 1 caso;

▪

Malásia: 22 casos;

▪

Sri Lanka: 1 caso;

▪

Camboja: 1 caso;

▪

Emirados Árabes Unidos: 11 casos;

▪

Filipinas: 3 casos;

▪

India: 3 casos;

▪

Irão: 18 casos;

▪

Israel: 1 caso;

▪

Líbano: 1 caso.

Europa
▪

França: 12 casos;

▪

Alemanha: 16 casos;

▪

Finlândia: 1 casos;

▪

Itália: 17 casos;
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o

o

▪

Reino Unido: 9 casos;

▪

Rússia: 2 casos;

▪

Espanha: 2 casos;

▪

Bélgica: 1 caso;

▪

Suécia: 1 caso.

Continente americano:
▪

Estados Unidos da América: 35 casos;

▪

Canadá: 9 casos;

Oceânia:
▪

Austrália: 21 casos.

A DGS informa que chegaram ontem a Lisboa dois passageiros do navio MS Westerdam com
residência em Portugal. Por precaução, estes passageiros foram submetidos a análises
laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), que resultaram
negativas, com duas amostras biológicas negativas.
A DGS acompanha, em permanência, a situação reforçando as recomendações de saúde para
viajantes:
•

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país;

•

Lave frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo
menos 20 segundos;

•

Reforce a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos, após o uso da
casa de banho e sempre que as mãos lhe pareçam sujas;

•

Pode também usar em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de
álcool;

•

Use lenços de papel (de utilização única) para se assoar;

•

Deite os lenços usados num caixote do lixo e lave as mãos de seguida;

•

Tussa ou espirre para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;

•

Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias.

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.
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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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