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Coronavírus (COVID-19)



QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 
SINTOMAS DA INFECÇÃO 

PELO NOVO CORONAVÍRUS?
Os sintomas mais comuns são tosse, 
febre e dificuldade para respirar. Mas 
outros sintomas semelhantes a um 
resfriado podem aparecer, como dor de 
cabeça, dor de garganta, dor no corpo e 
congestão nasal. A maioria das pessoas 
tem sintomas leves, mas há pessoas 
que têm sintomas mais graves como 
falta de ar, febre persistente e até 
desmaios.

O QUE É O NOVO CORONAVÍRUS?
Coronavírus é uma família de vírus que causam 
infecções respiratórias. O novo agente do 
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após 
casos registrados na China. Provoca a doença 
chamada de COVID-19.



COMO PREVENIR A 
INFECÇÃO PELO 
CORONAVÍRUS?

O Ministério da Saúde orienta 
cuidados básicos para reduzir o 
risco geral de contrair ou 
transmitir infecções respiratórias 
agudas, incluindo o coronavírus.

QUANTO TEMPO A PESSOA 
COMEÇA A TER SINTOMAS?

A partir do dia da infecção, os sintomas 
podem aparecer após 2 a 14 dias (período 
de incubação); a média fica em 5 dias, 
variando de pessoa para pessoa.

COMO A DOENÇA É TRANSMITIDA?
Os estudos sobre as formas de transmissão do coronavírus 
ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa 
para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas 
respiratórias ou contato, está ocorrendo. Qualquer pessoa que 
tenha contato próximo (cerca de 2m) com alguém com 
sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.



AS PRINCIPAIS FORMA
DE TRANSMISSÃO SÃO:

A transmissibilidade dos pacientes infectados pelo 
COVID-19 dura em média mais 7 dias após o início dos 
sintomas. No entanto, dados preliminares do coronavírus 
sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o 
aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não 
há informações suficientes de quantos dias anteriores ao 
início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a 
transmitir o vírus.

Gotículas de
saliva Espirro Tosse Catarro

Contato com objetos ou 
superfícies contaminadas, 
seguido de contato com a 

boca, nariz ou olhos

Contato pessoal próximo, 
como toque ou aperto de 

mão



MEDIDADS PREVENTIVAS
PARA O CORONAVÍRUS:

Evitar contato 
próximo com 

pessoas doentes.

Lavar as mãos 
frequentemente com água 
e sabonete por pelo menos 

20 segundos. Se não 
houver água e sabonete, 

usar um desinfetante para 
as mãos à base de álcool.

Ficar em casa 
quando estiver 

doente.

Cobrir boca e 
nariz ao tossir ou 
espirrar com um 
lenço de papel e 

jogar no lixo.

Evitar tocar nos 
olhos, nariz e 
boca com as 

mãos não lavadas.

Limpar e 
desinfetar objetos 

e superfícies 
tocados com 
frequência.

2m



COMO SEI QUE PRECISO 
PROCURAR ATENDIMENTO 

MÉDICO?
Pacientes com sintomas leves, como 
tosse discreta, coriza, congestão nasal e 
dor de garganta devem permanecer em 
casa e evitar contato com outras 
pessoas para não transmitir a doença. 
Já pacientes que apresentem falta de 
ar, febre persistente (mais de 48h), 
prostração e alteração de consciência 
devem procurar atendimento médico 
imediatamente.

TIVE CONTATO COM CASOS SUSPEITOS, 
O QUE DEVO FAZER?

Se você estiver sem sintomas, permaneça em isolamento, 
sem contato com outras pessoas por pelo menos 5 dias para 
ver se os sintomas aparecem. Caso você continue 
assintomático, recomendamos que fique em casa a maior 
parte do tempo possível para evitar contato com pessoas 
que possam estar infectadas na rua. Nesse momento, 
desaconselhamos a livre circulação de pessoas na rua.



SE EU TIVER COM SINTOMAS 
RESPIRATÓRIOS, DEVO FAZER O EXAME?
Atualmente, a quantidade de exames disponibilizada pelos 
laboratórios tem sido insuficiente para atender a todas as 
pessoas, de forma que os exames têm sido feitos 
prioritariamente em pacientes hospitalizados e com quadros 
mais graves. Para os pacientes com sintomas leves, a 
recomendação é que permaneçam em casa, evitando contato 
com outras pessoas. Em locais onde a coleta domiciliar de 
material para exame estiver disponível, ela pode ser solicitada 
pelo paciente. 

É importante destacar que pacientes com sintomas leves não 
devem procurar unidades de saúde apenas para fazerem o 
teste já que o risco de transmitir a infecção a outras pessoas é 
muito alto, além de ter também o risco de pegar infecção de 
outras pessoas da unidade de saúde.



COMO É FEITO O 
DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO 
PELO NOVO CORONAVÍRUS?
O diagnóstico é feito através da coleta de 
amostras de secreção nasal ou oral com 
um uso de uma espécie de cotonete. Esse 
material é levado para o laboratório onde 
é feita a análise para confirmar ou 
descartar a infecção pelo novo 
coronavírus.

TENHO SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 
FREQUENTEMENTE, COMO SEI SE OS 
MEUS SINTOMAS SÃO DA RINITE OU 

SE SÃO DO CORONAVÍRUS?
Pacientes com coronavírus geralmente têm febre, o que 
não acontece nos quadros de rinite e alergias. É possível 
infecções por coronavírus sem febre também. Dessa 
forma, o diagnóstico de certeza só seria possível através 
do exame. Como o exame não está disponível facilmente 
a todas as pessoas, recomendamos que todos os 
pacientes com sintomas permaneçam em isolamento 
domiciliar.



 DEVO TOMAR A VACINA DA GRIPE?
A vacina da gripe protege contra outros vírus (H1N1, 
H3N2 e Influenza B). Mesmo que a vacina não apresente 
eficácia contra o coronavírus é uma forma de prevenção 
para outros vírus, ajudando a reduzir a demanda de 
pacientes com sintomas respiratórios e acelerarem o 
diagnóstico para o coronavírus. Assim, principalmente 
idosos, profissionais de saúde e grupos de risco devem 
tomar a vacina!

QUAL O TRATAMENTO 
DA INFECÇÃO PELO 

NOVO CORONAVÍRUS?
Não há medicação específica para 
combater o novo coronavírus. O 
tratamento é feito com base em 
medidas de suporte ao organismo. 
Os pacientes com sintomas graves 
precisam de internação e em 
alguns casos, podem precisar de 
internação em unidade de terapia 
intensiva.



COMO DEVO PROCEDER COM 
COMPROMISSOS AGENDADOS, COMO 
CONSULTAS MÉDICAS, REUNIÕES DE 
FAMÍLIA E REUNIÕES DE TRABALHO?

O ideal é que esses compromissos sejam suspensos 
temporariamente. Evite ir a academia, bares, restaurantes, 
cursos e reuniões. Permaneça em casa sempre que possível. 
Se você trabalha, tente desenvolver suas atividades de casa 
(Home O�ce), converse com seu empregador e veja qual 
será a estratégia da empresa.

COMO DEVO FAZER COM 
AS VISITAS A FAMILIARES 
QUE ESTÃO INTERNADOS?

As visitas são desaconselhadas nesse 
momento e devem ser evitadas. Alguns 
hospitais, inclusive probiram as visitas. 



Em questões de saúde, o pânico costuma ser mau conselheiro 
e andar de mãos dadas com a desinformação.

Não espalhe notícias antes de verificá-las nos sites confiáveis, 
como o do Ministério da Saúde, que tem feito um ótimo 
trabalho na identificação de casos suspeitos.

DEVO SUSPENDER AS VISITAS A 
MEUS AVÓS?

A população idosa é mais propensa a complicações nas 
infecções pelo novo coronavírus, então é recomendável 
que os idosos permaneçam isolados o máximo possível. 
Portanto, as visitas devem ser suspensas sempre que 
possível! Utilize o telefone e a internet para fazer 
companhia a eles durante esse período!



www.novocoronavirus.info
Mais informações sobre o Novo Coranavírus, acesse:

APOIO


