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Situação
Epidemiológica
•

Mundo: (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
- 90 663 casos confirmados;
- 3043 óbitos;
- Transmissão comunitária ativa: China (Continental e Hong Kong) Irão, Itália (Emilia-Romana, Lombardia,
Piemonte, Veneto), Japão, Singapura, Coreia do Sul.

•

Portugal:
- 4 casos confirmados
- 0 óbitos
- 101 notificações de casos suspeitos (desde janeiro de 2020)

-

Características dos casos
Dos 4 casos confirmados:
•
•

4 do sexo masculino
Grupo Etário:

Grupo Etário
30-39
40-49
60-69
•
•
•

Nº casos
2
1
1

2 casos importados, 1 da Itália e 1 de Espanha; 2 contactos de caso confirmado COVID-19
Residência (distrito): 2 Porto; 1 Lisboa; 1 Coimbra
Sintomas
o Febre: 2
o Tosse: 2
o Dores musculares: 2
o Dor de cabeça: 1
o Fraqueza generalizada: 1
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Número de casos
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Data de início de sintomas

Principais medidas implementadas (até à data)
a. Vigilância
v Atualização da definição de caso a 25 de fevereiro, em linha com o preconizado pelo
ECDC (Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças Transmissíveis) (Orientação
n.º002A/2020, de 25 de janeiro, atualizada a 25 de fevereiro);
v Publicada informação nº 004/2020 de 23/02/2020 - Novo Coronavírus, COVID-19 - Áreas
afetadas;
v Atualização e validação da informação disponível sobre os casos de doença respiratória
aguda pelo novo coronavírus (COVID-19), de acordo com a evolução epidemiológica e
evidência científica;
v Ativação da Linha SNS24 para triagem e encaminhamento de casos suspeitos;
v Investigação epidemiológica de todos os casos.
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b. Preparação e coordenação
v Constituição de uma equipa de peritos/especialistas (Taskforce) de preparação e resposta
à emergência de saúde pública;
v Emissão de orientações técnicas e informações para profissionais do sistema de saúde,
aeroportos, portos e viajantes;
v Criação de um grupo de trabalho para constituição de uma reserva estratégica de
medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual (EPI);
v Elaboração e implementação de um plano de formação, onde é contemplado material
formativo para Profissionais de Saúde, Empresas, entre outros;
v Articulação permanente com instituições/organizações internacionais para adoção de
medidas, em consonância com as recomendações emitidas pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e de
acordo com a avaliação de risco a nível nacional.

c. Comunicação de Risco e Envolvimento Comunitário
v Produção e atualização de informação para o cidadão na página e nas redes sociais da
DGS;
v Divulgação de Comunicados diários;
v Organização de Conferências de Imprensa;
v Monitorização de redes sociais;
v Articulação com os Parceiros Institucionais para amplificar a disseminação da informação.

