COVID-19
Informações e medidas de prevenção

O que é?
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O
novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto em 31 de
dezembro de 2019, após casos registrados na China, e provoca a doença
chamada de coronavírus (COVID-19).

Como prevenir
Devem ser adotados cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou
transmitir infecções respiratórias agudas.
Algumas medidas são:
• 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;
• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
• Evitar contato próximo com pessoas doentes;
• Ficar em casa quando estiver doente;
• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no
lixo;
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência;
• Pessoas acima de 60 anos devem utilizar máscara ao utilizar transporte
público.
• Manter distância aproximada de 1 metro das pessoas quando fora do
ambiente domiciliar;
• Evitar cumprimentar as pessoas com as mãos. Porém, se o fizer, sempre
higienizar as mãos por, pelo menos, 20 segundos após o cumprimento.

Transmissão
As formas de transmissão ainda estão em processo de investigação, mas já se
sabe que acontece de pessoa para pessoa. Qualquer pessoa que tenha contato
próximo (cerca de 1 metro) com alguém com sintomas respiratórios está em
risco de ser exposta à infecção.
A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal
com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse e
contato pessoal próximo ou por objetos contaminados.
O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que
chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer
desde a infecção.

Sintomas
Os sinais e sintomas do coronavírus são, principalmente, respiratórios,
semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato
respiratório inferior, como as pneumonias. Os principais sintomas conhecidos
até o momento são:
• Febre;
• Tosse;
• Dificuldade para respirar.

Diagnóstico
O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios
(aspiração de vias aéreas ou indução de escarro). Na suspeita de coronavírus, é
necessária a coleta de uma amostra, que será encaminhada com urgência para
o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).
Tratamento
Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus
humano. É indicado repouso e consumo de bastante água, além de algumas

medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como, por
exemplo:
• Uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos);
• Uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio
da dor de garanta e tosse.

