
• Lavar frequentemente as mãos com água e Lavar frequentemente as mãos com água e Lavar frequentemente as mãos com água e Lavar frequentemente as mãos com água e 

sabão;sabão;sabão;sabão;    

• Adotar medidas de etiqueta respiratóriaAdotar medidas de etiqueta respiratóriaAdotar medidas de etiqueta respiratóriaAdotar medidas de etiqueta respiratória————

tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tapar o nariz e a boca quando espirrar ou 

tossir, com o braço ou um lenço de papel;tossir, com o braço ou um lenço de papel;tossir, com o braço ou um lenço de papel;tossir, com o braço ou um lenço de papel;    

• Deitar o lenço de papel para o lixo logo Deitar o lenço de papel para o lixo logo Deitar o lenço de papel para o lixo logo Deitar o lenço de papel para o lixo logo 

após a sua utilização;após a sua utilização;após a sua utilização;após a sua utilização;    

• Lavar as mãos após espirrar, assoar, Lavar as mãos após espirrar, assoar, Lavar as mãos após espirrar, assoar, Lavar as mãos após espirrar, assoar, 

ou tossir;ou tossir;ou tossir;ou tossir;    

• Se regressar de uma viagem a um Se regressar de uma viagem a um Se regressar de uma viagem a um Se regressar de uma viagem a um 

local afetado  é aocnselhado a local afetado  é aocnselhado a local afetado  é aocnselhado a local afetado  é aocnselhado a 

permanencia em isolamento durante pelo permanencia em isolamento durante pelo permanencia em isolamento durante pelo permanencia em isolamento durante pelo 

menos 14 dias e caso desenvolvam menos 14 dias e caso desenvolvam menos 14 dias e caso desenvolvam menos 14 dias e caso desenvolvam 

sintomas respiratórios contactar a linha sintomas respiratórios contactar a linha sintomas respiratórios contactar a linha sintomas respiratórios contactar a linha 

de Saúde SNS 24.de Saúde SNS 24.de Saúde SNS 24.de Saúde SNS 24.    

COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919    

O v í rus  da 

atual idade 

Agrupamento de Escolas 
de Manteigas 

Agrupamento de Escolas de 

Manteigas 

Trabalho realizado por:Trabalho realizado por:Trabalho realizado por:Trabalho realizado por:    

António Félix   nº3    12ºA 

Patrícia Carvalho   nº12    12ºA 

Xavier Tacanho   nº15     12ºA 

Disciplina: Disciplina: Disciplina: Disciplina: Biologia  

Docente: Docente: Docente: Docente: Maria do Carmo  



Sinais e sintomasSinais e sintomasSinais e sintomasSinais e sintomas    

Os sintomas provocados pelo COVID-19 são 

semelhantes a uma gripe, por exemplo: 

• Febre; 

• Tosse;  

• D i f i c u l d a d e 

respiratória; 

• Cansaço. 

Em casos mais graves pode evoluir para 

pneumonia grave com insuficiência respiratória 

aguda, falência renal, podendo chegar a levar à 

morte. 

Qual o período de incubação?Qual o período de incubação?Qual o período de incubação?Qual o período de incubação?    

A COVID-19 tem o período de incubação, isto é, o 

tempo até ao aparecimento de sintomas, de 2 a 

14 dias. 

Métodos de prevençãoMétodos de prevençãoMétodos de prevençãoMétodos de prevenção    

Visto que ainda não existe vacina, a prevenção 

passa por evitar a exposição a este vírus, por isso 

tomar medidas é importante, tais como: 

• Restrição social  -  evitar locais com 

aglomerados  de pessoas; 

A COVID-19 é o nome oficial dado à doença 
provocada por um novo coronavírus, o SARS-COV-2, 
este tipo de vírus é conhecido por causar doença 

nos seres humanos. 

A infeção provocada pelo vírus pode ser 
semelhante a uma gripe comum ou então 
apresentar-se como uma doença mais grave. 

Exemplo disso é a pneumonia. 

Onde surgiu?Onde surgiu?Onde surgiu?Onde surgiu?    

O novo coronavírus, responsável pela COVID-19, foi 
identificado pela primeira vez em dezembro de 

2019, na China, na Cidade de Wuhan.  

Este vírus nunca antes tinha sido identificado em 
seres humanos, tendo causado um surto na cidade 

de Wuhan.  

Como se  t ransmite?Como se  t ransmite?Como se  t ransmite?Como se  t ransmite?     

A COVID-19 pode ser transmitida por: 

• Gotículas respiratórias — espalham-se quando 

a pessoa infetada espirra, tosse ou fala, 

podendo ser inaladas ou pousarem na boca, 

nariz ou olhos da pessoa não infetada próxima; 

• - Contacto direto com secreções infetadas; 

• - Aerossóis em alguns procedimentos 

terapêuticos que os produzem (por exemplo as 

nebulizações); 

• - Contacto das mãos com uma superfície ou 

objeto infetado com o SARS-CoV-2 e se em 

seguida existir contacto com a boca, nariz ou 

olhos pode provocar infeção.  

O que é a COVID-19? 


