
S A I B A  O  Q U E  É  E  C O M O  S E  P R O T E G E R



Os Coronavírus são uma grande família de vírus, já em 
circulação no Brasil, causadores de resfriados comuns, 
além de outras doenças mais graves como a Síndrome 
Aguda Respiratória Severa (SARS) e a Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio (MERS), que causaram 
epidemias nos anos de 2004 e 2012, respectivamente. 

Esse vírus, recentemente identificado na China, pode 
causar infecções respiratórias em seres humanos e em 
animais, incluindo camelos, gados, gatos e morcegos.

O QUE SÃO 
CORONAVÍRUS?

SAIBA O QUE É E  COMO SE PROTEGER



O risco depende se você viajou nos últimos 14 dias 
para áreas de circulação sustentadas de pelo novo 
Coronavírus. Também estão em maior risco de aquisição 
da doença aqueles que tiveram contato próximo com 
casos confirmados. Se este é seu caso, e se você 
apresenta sintomas respiratórios, siga as informações 
fornecidas por órgãos competentes, como Ministério da 
Saúde, e de seu médico.

Se você não viajou para estes países, 
a chance de se infectar atualmente é baixa.

Alemanha – Austrália – Canadá – China – Coreia do 
Norte – Coreia do Sul – Croácia – Dinamarca – Emirados 
Árabes Unidos – Espanha – Estados Unidos – Finlândia 
– França – Grécia – Holanda – Indonésia – Irã – Itália – 
Japão – Malásia – Noruega – Reino Unido - San Marino – 
Singapura – Suíça – Tailândia – Vietnã

QUAL O RISCO 
DE CONTRAIR 
O NOVO 
CORONAVÍRUS?

SAIBA O QUE É E  COMO SE PROTEGER



O principal meio de transmissão é entre 
pessoas, ou seja, ao tossir ou espirrar, 
pessoas infectadas expelem gotículas 
que contêm o vírus. Essas gotículas podem 
contaminar superfícies e objetos. Outras 
pessoas podem se infectar ao tocar nesses 
locais contaminados, levando suas mãos aos 
olhos, nariz ou boca.

O período de incubação é de 5 a 14 dias, 
porém ainda não está claro com que 
facilidade o novo coronavírus se dissemina, 
as investigações ainda estão em andamento.

COMO É 
TRANSMITIDA 
A DOENÇA?

SAIBA O QUE É E  COMO SE PROTEGER



QUAIS SÃO 
OS SINTOMAS?

SAIBA O QUE É E  COMO SE PROTEGER

Os sintomas são semelhantes a uma 
gripe, principalmente respiratórios, 
como: febre, tosse e dificuldade 
para respirar.

Na maioria dos casos, os pacientes 
apresentam sintomas leves ou 
moderados, mas há casos graves e 
até fatais.

Os mais vulneráveis parecem ser 
pessoas idosas (acima de 60 anos) 
ou com doenças preexistentes.

FEBRE

TOSSE

DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR.



Sim. Há um exame denominado Reação 
da Polimerase em Cadeia (PCR), que 
detecta o novo Coronavírus. O resultado é 
fornecido em até 48 horas.

Neste momento, esse exame é indicado 
para pacientes que apresentem sintomas 
como febre e tosse, e que:

• retornaram de viagem internacional nos 
últimos 14 dias do aparecimento dos sinais 
ou sintomas.

• histórico de contato próximo de caso 
suspeito ou confirmado para o coronavírus 
(2019-nCoV), nos últimos 14 dias anteriores 
ao aparecimento dos sinais ou sintomas

EXISTE EXAME 
PARA O 
DIAGNÓSTICO 
DO NOVO 
CORONAVÍRUS?

SAIBA O QUE É E  COMO SE PROTEGER



ESTOU SEM SINTOMAS, 
MAS VIAJEI PARA ÁREAS 
DE RISCO.
O QUE DEVO FAZER?

SAIBA O QUE É E  COMO SE PROTEGER

Pacientes que não apresentam 
sintomas não precisam realizar
exames, e devem permanecer 
atentos para ocorrência de febre 
e sintomas respiratórios.



Para redução do risco de adquirir 
ou transmitir doenças respiratórias,
especialmente as de grande 
infectividade, orienta-se que sejam 
adotadas medidas gerais de 
prevenção, como:

Higienizar as mãos com frequência, 
com solução alcoólica ou com água 
e sabão, especialmente depois de 
tossir ou espirrar e principalmente 
antes de consumir alimentos.

O QUE POSSO 
FAZER PARA 
ME PROTEGER 
DA DOENÇA?

SAIBA O QUE É E  COMO SE PROTEGER

Cobrir o nariz e 
a boca, antes de 
tossir ou espirrar, 

com lenço 
descartável ou 

com o antebraço.

Evitar contato 
direto com 

pessoas que 
apresentem 

sinais de infecção 
respiratória.

Não compartilhar 
utensílios pessoais 

como copos e 
talheres.

Evitar aglomeração 
e locais fechados.

Manter os 
ambientes bem 

ventilados.

Evitar tocar 
nos olhos, 

nariz e boca.



HÁ TRATAMENTO 
ESPECÍFICO 
PARA O NOVO 
CORONAVÍRUS?

SAIBA O QUE É E  COMO SE PROTEGER

Não há tratamento específico 
para o novo Coronavírus. 
O tratamento do paciente com 
suspeita ou infecção confirmada é 
baseado no controle de
sintomas, e tem como objetivo dar 
suporte clínico ao paciente.



Sim, com base em critérios clínicos. Os casos 
confirmados ou suspeitos do novo Coronavírus 
que não tiveram necessidade de internação 
deverão permanecer em isolamento domiciliar, 
com acompanhamento regular.
E alguns cuidados são recomendados:

O ISOLAMENTO 
HOSPITALAR É 
INDICADO PARA 
CASOS SUSPEITOS 
OU CONFIRMADOS?

SAIBA O QUE É E  COMO SE PROTEGER

Repouso Ingestão de líquidos Analgésicos e 
antitérmicos, 

desde que prescritos 
pelo médico



QUAIS SÃO OS 
CUIDADOS 
EM DOMICÍLIO?

SAIBA O QUE É E  COMO SE PROTEGER

Casos suspeitos ou confirmados 
do novo Coronavírus devem 
permanecer em cômodo 
privativo, bem ventilado, 
mantendo distância dos demais 
familiares, além de evitar o 
compartilhamento de utensílios 
domésticos.
Atentar-se para a importância 
da higienização das mãos.



O isolamento deve ser mantido enquanto 
houver sinais e sintomas clínicos, 
pelo período 14 (quatorze) dias, conforme 
orientação da OMS (Organização Mundial de 
Saúde)

Casos de Coronavírus suspeitos, que 
forem descartados laboratorialmente, 
independentemente dos sintomas,  
podem ser retirados do isolamento.

POR QUANTO 
TEMPO UMA 
PESSOA FICA 
ISOLADA?

SAIBA O QUE É E  COMO SE PROTEGER



• Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico  
    da Secretaria de Vigilância em Saúde.

• ANVISA. Coronavírus
REFERÊNCIAS

SAIBA O QUE É E  COMO SE PROTEGER



PARA MAIS DETALHES E ATUALIZAÇÕES, CONSULTE:

EM CASOS MAIS GRAVES, 
PROCURAR  IMEDIATAMENTE O SERVIÇO MÉDICO.

Ministério da Saúde. Saiba mais

Dados atualizados em tempo real. Confira

http://saude.gov.br
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

