
 

 

 

Informações e recomendações para a epidemia  
Coronavirus na China 

 

O número de casos de infetados com coronavírus tem vindo a aumentar, de acordo com a informação 
divulgada pelas autoridades chineses esta terça-feira, 21 de janeiro. Este surto começou oficialmente a 31 
de dezembro num mercado de animais e peixes vivos em Wuhan, na China. Entretanto, registou-se um 
agravamento da situação com a confirmação da transmissão entre seres humanos, o que levou as entidades 
responsáveis, como a OMS a divulgar um relatório com recomendações.  

A Europ Assistance, por meio de sua equipa médica e operacional local, tem acompanhado os 
desenvolvimentos relativos a esta situação e as preocupações que as diversas entidades têm revelado.  

Todos os hospitais na China continental foram pressionados pelo Departamento de Saúde local a agendar 
protocolos de emergência e ambulatório, a fim de identificar casos suspeitos precocemente, prestar 
atenção a pacientes com febre, fazer histórico de viagens a Wuhan e entrar em contato com doentes. 

Nestas circunstâncias e tendo em conta o aumento inevitável das viagens para o país durante as 
festividades do Ano Novo Chinês a Europ Assistance recomenda que se evite qualquer contato com pessoas 
com gripe em Wuhan e, em geral, pacientes com sintomas como tosse e febre. O uso de máscaras em 
transportes públicos, também é recomendado. 

Para doentes expatriados que planeiam permanecer no país, sugerimos evitar o uso de transportes 
públicos, visitas a hospitais e clínicas, bem como mercados com peixes e outros animais vivos. A evacuação 
não é recomendada nesta fase. Para quem está fora do país e para viagens não essenciais, a recomendação 
é adiar a viagem por alguns dias até que as informações sobre essa epidemia sejam mais confiáveis. Se a 
viagem for essencial, recomenda-se uma adesão estrita às medidas de saúde pública aplicadas pelas 
autoridades chinesas. 

Os nossos procedimentos internos serão, a partir de agora e até novas informações, garantir que seja 
realizado o rastreio para o "2019-nCoV" para qualquer pessoa com doença respiratória, que viaje de avião 
(ambulância aérea ou transportadora comercial) da China para qualquer outro país. 

Na Europ Assistance continuaremos a acompanhar o evoluir desta epidemia e a disponibilizar atualizações 
regularmente a todos os nossos clientes e parceiros. 


