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DATA:  01/03/2020 

  

ASSUNTO:  Caso de COVID-19 identificado em doente que esteve no Norte de Portugal 
  

 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) foi informada de um caso confirmado de COVID-19 no Principado das 
Astúrias, posteriormente identificado como sendo o escritor Luís Sepúlveda, que teve estadia na Região 
Norte de Portugal durante os dias 18 a 23 de fevereiro. 

O diagnóstico laboratorial foi positivo, aguardando confirmação pelo respetivo laboratório nacional de 
referência.  

De acordo com a informação disponibilizada pelas Autoridades de Saúde de Espanha, o caso teve início 
de sintomas a 25 de fevereiro. A mulher do escritor parece também ter sintomatologia compatível, 
encontrando-se sob investigação. A fonte de infeção está também a ser avaliada. 

A DGS mantém-se em contacto com as Autoridades de Saúde de Espanha. 

A Autoridade de Saúde da Região Norte deu início à Investigação Epidemiológica, ou seja, identificando 

contactos próximos do doente e sua mulher. 

A DGS solicita que todas pessoas que podem ser definidas como contacto próximo do escritor Luis 

Sepúlveda e sua mulher, ou seja, aquelas que: 

 tenham estado em contacto em proximidade (1 metro) ou em ambiente fechado, 

 tenham viajado em conjunto no mesmo carro, 

 lhes tenham prestado cuidados de saúde, 

 sejam cohabitantes, 

e apenas essas, que liguem para a linha SNS24 – 808 24 24 24, e sigam as indicações providenciadas.  

Caso a situação de ‘contacto próximo’ seja confirmada pelos profissionais da linha SNS24, as pessoas 

em causa não necessitam de se dirijir aos serviços de saúde, permanecendo calmas em casa, e aguardar 

o contacto da Autoridade de Saúde que estabelecerá as condições de vigilância. 

Esta informação será atualizada quando oportuno. 


