
VOCÊ JÁ SABE, MAS NÃO 
CUSTA LEMBRAR!

CORONAVÍRUS

A Covid-19, doença provocada pelo novo co-
ronavírus, está exigindo mobilização de 
todos os países. 

A orientação dos infectologistas e do Minis-
tério da Saúde é para evitarmos aglomera-
ções, com o objetivo de evitar o contágio de 
um número grande de pessoas em um curto 
período e consequente colapso dos sistemas 
de saúde público e particular. É previsto o 
aumento significativo do número de casos 
nas próximas duas semanas e pico epidêmi-
co em um mês e meio.  

Cerca de 20% dos casos podem evoluir para 
um quadro grave, que pode levar à morte. As 
pessoas que entram em contato com o vírus 
podem apresentar sintomas em até 14 dias, 
mas já o transmitem para outras pessoas 
neste período. 

Grupo de risco

Uso de máscara: 
Para quem já está doente, a máscara ajuda a evitar conta-
minações de outras pessoas. A máscara também deve ser 
utilizada por pessoas com o sistema imune comprometido. 
A máscara comum não é eficiente contra a doença. 
Só o modelo N95 cumpre essa função. 

Transporte coletivo:
Se não puder evitar, redobre os cuidados 
com a higiene.

Viagens:
Evite viagens de avião ou navio, 
que geralmente são mais 
longas e com maior risco 
de exposição.

Pessoas infectadas, mas sem sintomas 
também podem transmiti-lo?
Sim. Por isso, é preciso tomar medidas como evitar grandes aglo-
merações e manter distância de 2 metros de outra pessoa

Como é transmitido?
Contato com pessoas infectadas, por meio de espirro, tosse e até ao 
respirar. Uma gotícula de saliva pode conter milhões de vírus capa-
zes de contaminar pessoas próximas e objetos (celulares, mesas, ma-
çanetas, teclados de computadores etc.). Quando o vírus atinge uma 
superfície, permanece com potencial de causar a doença por um pe-
ríodo de horas ate até três dias.

Tratamento - tem remédio?
Os médicos tratam os sintomas, pois ainda não há 
remédio especifico. Nos casos leves, são administra-
dos antitérmicos. Há estudos em andamento, mas 
uma vacina só será possível em um ano a 18 meses. 

Adianta tomar vacina contra gripe 
ou sarampo?
Não, mas evita que as pessoas tenham uma dessas 
doenças e fique mais vulnerável.

2 metros

Animais de estimação podem 
transmitir coronavírus?
Não há nenhuma evidência neste sentido atualmente. 

Pessoas com mais de 60 anos, doentes crônicos, 
como diabéticos, hipertensos, cardíacos e aqueles 
com o sistema imunológico comprometido devem 
evitar exposição, pois fazem parte do grupo de risco 
para um agravamento da doença. 

Prevenção
• Lave as mãos até a altura dos punhos com água e sabão. Na 
impossibilidade de lavar as mãos, o álcool gel deve  ser usado, mas 
lavar as mãos é o mais eficaz.
• Mantenha cerca de 2 metros de distância de qualquer pessoa 
tossindo ou espirrando.
• Evite tocar o próprio rosto (olhos, nariz e boca) sem higienização.
• Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar com um lenço 
descartável. Na falta de lenço, use o antebraço.
• Higienize com frequência o celular, com álcool e lenço de papel, 
além de outros objetos de uso pessoal e não 
compartilhe estes objetos. 
• Evite abraços, beijos e apertos de mão. Esta é uma atitude 
necessária para a prevenção e não significa falta de educação. 
• Permaneça em casa se não estiver bem. Você deve se dirigir ao 
hospital somente se houver um agravamento do quadro ou se 
sentir falta de ar. 
• Evite locais com aglomerações e se estiver no grupo de risco, 
fique em casa evitando locais públicos.  

Sinais e sintomas 
o que a gente sente?
O quadro clinico é parecido com o de uma gripe comum. 
Mas fique atento se tiver: febre, fadiga persistente, tosse 
seca, dificuldade para respirar. Também podem ser sinais 
e sintomas a coriza, a diarreia e a dor no corpo. Se houver 
sintomas de gripe, fique em casa. Se este quadro evoluir 
para falta de ar, busque atendimento médico emergencial. 


