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MÉTODOS E MEDIDAS

INTRODUÇÃO
  Em dezembro de 2019, surgiu na China na cidade de Wuhan, o novo
coronavírus, responsável pela pandemia de COVID-19. Desde então que a
humanidade tem enfrentado uma grave crise sanitária global. Devido ao
surgimento rápido de numerosos e novos casos, levou a Organização Mundial
de Saúde (OMS)  a decretar uma Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional a 30 de janeiro de 2020, e a 11 de março de 2020 uma pandemia. A
Covid-19 tem como grande problema, o elevado tempo de incubação, de
aproximadamente 5 a 6 dias, podendo também variar de 0 a 24 dias. Outro
grande problema são as pessoas assintomáticas que contribuem em grande
quantidade na propagação da pandemia, sendo uma das formas a falta de
existência de distanciamento social.

CONCLUSÃO  

A epidemia da Covid-19 ainda
está em fase ascendente, e tem
demonstrado vários desafios
para o seu combate. Para além
da atual vacina, os governos
têm tido medidas para
poderem abrandar, de certa
forma, os contágios, sendo os
mais usados, o uso de máscara
em locais fechados e/ou até no
exterior e o distanciamento
social de 2 metros de distância.
O método mais eficaz para
pessoas portadoras de COVID-
19, é cumprir um período de
quarentena (de
aproximadamente 10 dias), para
que o vírus não possa se
transmitir e abrir mais cadeias
de contágio. A quarentena,
trouxe também problemas para
a economia em todos os setores,
aumentando a percentagem de
desemprego.

RESULTADOS
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  As medidas de distanciamento social, são
medidas feitas para reduzir a interação
social entre pessoas, que fará reduzir a
transmissão da doença por COVID-19.
Alguns métodos que têm sido utilizados,
não são novos, tendo sido no passado
usados para o controlo  de epidemias, em
especial na ausência de vacinas e
medicamentos antivirais. Destacam-se o
isolamento, a quarentena, o
distanciamento social e as medidas de
contenção comunitárias.

  Com o aumento dos casos, o governo
Português teve que tomar medidas muito
rapidamente, tomando como primeira
medida, uma quarentena, fechando maior
parte dos comércios, menos os setores
primários. Com isso, o governo obteve um
bom resultado, os casos baixaram
significativamente, tal como o número de
mortes. A distância entre duas ou mais
pessoas, é também essencial para o
combate à pandemia, pois assim, não
existirá distância suficiente para que o vírus
se transmita. 
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