
 O que é o Coronavírus?
 Folheto informativo para jovens

Como se transmite?
Como nos podemos proteger?

Como lidar com esta situação?
Onde encontrar mais informação?

Este folheto vai ajudar-te a saber mais sobre o vírus! 
No final, encontras uma lista de links úteis!
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O que é o coronavírus?
O SARS-CoV-2 é um novo vírus, pertencente a uma grande família de 
outros coronavírus, que foi detetado pela primeira vez em Wuhan, na China, 
e que pode causar várias doenças, desde uma simples
constipação a uma infeção respiratória mais grave. 

Transmite-se por contacto próximo (<1-2 metros) 
com pessoas infetadas pelo vírus através de 
gotículas libertadas pelo nariz ou boca. As gotículas 
podem contaminar objetos, e se lhes tocarmos e 
depois mexermos na cara, podemos ficar infetados!

Como se transmite?

Quais são os sintomas que posso sentir?

Menos frequentemente, pode causar dores de cabeça, dores musculares e 
fraqueza generalizada. A maioria das pessoas tem sintomas ligeiros. 
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Quem tem maior risco de contrair COVID-19?

Ser jovem não diminui a probabilidade de seres infetado! 
Qualquer pessoa, independentemente da idade ou sexo, pode ficar doente. 

No entanto, os sintomas mais graves ocorrem em pessoas mais debilitadas, 
idosos e pessoas com doenças já conhecidas. Mas atenção, não são só 

estas pessoas que precisam de ser protegidas, tu também não deves correr 
riscos. É importante que TODOS respeitem o isolamento social. Só em 

conjunto vamos conseguir vencer o vírus!  

COVID-19 é a doença provocada pelo novo coronavírus. 



Como lidar com esta situação?
As rotinas foram alteradas e temos de ficar muito tempo em casa.

É  normal sentires-te ansioso, assustado e mesmo revoltado, 
mas há coisas que podemos fazer para ultrapassar esta fase: 

Como nos podemos proteger?
Lavar as mãos (pelo menos durante 20-30 segundos) com 
água e sabão ou solução de base alcoólica.

Sair de casa apenas se estritamente necessário.

Ao tossir ou espirrar,  devemos tapar a boca 
com o antebraço ou um lenço descartável.
Evitar tocar na cara.

Os professores estão a trabalhar para que possas continuar a 
aprender. Faz os trabalhos de casa e coloca o estudo em dia. 

Faz uma alimentação saudável, pratica exercício físico em 
casa e incentiva o resto da família a fazer o mesmo!

Os programas em família são ótimos.  Escolham um filme 
para verem ou divirtam-se com jogos de tabuleiro/online. 

Mantém o contacto com os teus amigos e família nas redes 
sociais. Existem aplicações que te permitem falar com muitas 
pessoas ao mesmo tempo. Experimenta!

Não fumes! Os fumadores têm maior risco de doença grave.

É importante falarmos sobre as nossas preocupações e 
emoções. Conversa com a tua família e com os teus amigos.
Informa-te em fontes fidedignas. Não acredites em tudo o 
que vês na internet e não partilhes informação falsa.

Não é fácil estar 24h com as mesmas pessoas, é 
importante arranjares momentos só para ti! Os  adultos 
também estão sobrecarregados, deves dar um desconto.

Não sair de casa se não for mesmo necessário.



Perguntas frequentes

● Para mais informação: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://covid19.min-saude.pt/

● Para acompanhares a situação em cada país e no mundo: 
https://www.worldometers.info/coronavirus/

● Para um resumo em vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY

● Se tiveres sintomas, liga: Saúde 24 - 808 24 24 24

Pode haver transmissão sexual?
Não está comprovada transmissão por via sexual, mas todas as 
atividades com contacto físico próximo devem ser evitadas.

Devo usar máscara e luvas quando saio à rua?
A máscara só deve ser usada por pessoas com sintomas, para evitar contagiar 
outros, ou em locais com muita gente e onde não seja possível manter a distância 
adequada. Não existe recomendação para uso de luvas. Ambas podem dar uma 
sensação de falsa segurança, fazendo com que nos esqueçamos das regras de 
prevenção.  

Há cura para esta doença?
Atualmente não existe nenhuma cura, tem de ser o nosso organismo a “eliminar” 
o vírus. Felizmente, a maioria das pessoas tem sintomas ligeiros e a doença 
resolve com os medicamentos usados para a constipação ou gripe, sem 
necessidade de ir ao hospital. Médicos e cientistas de todo o mundo estão a 
procurar uma vacina e novos medicamentos para os doentes graves. Até lá, a 
melhor prevenção é cumprir o isolamento social e lavar as mãos com frequência!

Links úteis

Este é um período de maior ansiedade e é normal que te sintas inseguro... 

 Lembra-te, se todos ajudarmos, vai ficar tudo bem!
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