
Coronavírus

SINTOMAS

TRANSMISSÃO

Previna-se contra o novo

O QUE SÃO CORONAVÍRUS? 

PREVENÇÃO

O novo Coronavírus foi denominado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 
SARS-CoV2 e a doença, por ele causada, COVID-19. 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). 

Higienizar as mãos com frequência, 
com álcool em gel ou com água e 
sabão, especialmente depois de 
tossir ou espirrar.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca.

Não compartilhar utensílios pessoais 
como copos e talheres.

Evitar contato direto com pessoas 
que apresentem sinais de infecção 
respiratória.

Cobrir o nariz e a boca, antes de 
tossir ou espirrar, com lenço 
descartável ou com o antebraço.

Os sintomas são semelhantes a uma 

gripe, como por exemplo: 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 pré-existentes.

O isolamento é indicado para casos suspeitos ou 

confirmados, podendo ser domiciliar ou hospitalar, a 

depender da avaliação clínica. o isolamento deve ser 

mantido enquanto houver sinais e sintomas clínicos.

FALTA DE AR

FEBRE

TOSSE

Manter ambiente sempre
bem ventilado.

O principal meio de transmissão 

é entre pessoas. Ao tossir ou 

espirrar, pessoas infectadas 

expelem gotículas que contém o 

vírus. Essas gotículas podem 

contaminar superfícies e 

objetos. A infecção pode acontecer ao tocar nesses 

locais contaminados, levando suas mãos aos olhos, 

nariz ou boca. O risco de transmissão depende se 

você viajou, nos últimos 14 dias, para os países 

com transmissão do coronavírus ou teve

contato próximo de 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. 

Manter uma vida saudável.

Limpar e desinfetar objetos e 
superfícies tocados com freqüência.

DIAGNÓSTICO ISOLAMENTO

Só é considerado caso suspeito quem apresenta 

febre, sintomas respiratórios e que tenham histórico 

de viagem nos últimos 14 dias para os países com 

transmissão do COVID-19.

CASO SUSPEITO

Existe um exame denominado 

reação da polimerase em cadeia 

(PCR), que detecta o novo 

coronavírus. Neste momento, 

este exame é indicado para 

pacientes suspeitos que apresentam

febre e sintomas respiratórios como tosse

e dificuldade de respirar, e que retornaram de viagem 

internacional para áreas de transmissão nos últimos 14 dias. 
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