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O QUE É O CORONAVÍRUS?

Coronavírus é o nome de uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China e causando surto
de pneumonia de origem desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei. Recebeu o
nome de SARS-CoV-2 (Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2) e é o agente
que provoca a doença recém-batizada de Covid-19 (Coronavirus disease 2019).

CORONAVÍRUS
SARS – CoV-2
PERÍODO DE INCUBAÇÃO
O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5.2 dias,
com intervalo de até 12.5

COMO O CORONAVÍRUS É TRANSMITIDO?
As investigações 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. Até o momento, não há informação
su cie te que de n quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa
infectada passa a transmitir o vírus.
O conhecimento já registrado sobre os
CORONAVÍRUS indica que eles apresentam:
Transmissão de uma para até três pessoas,
ou seja, cada indivíduo infectado contamina
pelo menos mais três pessoas.
Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1 a 2 metros) 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:

ESPIRRO

TOSSE

CATARRO

GOTÍCULAS
DE SALIVA

CONTATO FÍSICO
COM PESSOAS
INFECTADA

CONTATO COM
SUPERFÍCIES
CONTAMINADAS

Seguido de contato com boca, nariz e olhos.

SOBREVIDA DO VÍRUS EM SUPERFÍCIES
Aço Inoxidável

Aço Inoxidável
72 horas
3 dias

Plástico
72 horas
3 dias

Papelão

24 horas
1 dia

Cobre

4 horas

Poeiras

40min a
2h30min

MANIFESTAÇÕES CLINICAS (SINTOMAS)
O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples
resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, no novo Coronavírus (2019-nCoV) não está
estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais investigações e tempo para
caracterização da doença. Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos
referidos são principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e
di culdadepara respirar.
De acordo com o Ministério da Saúde (2020), os sintomas abaixo podem aparecer de forma
leve ou severa:
Ÿ Febre: Comum
Ÿ Cansaço: Às vezes
Ÿ Tosse: Comum (geralmente seca)
Ÿ Espirros: Raro
Ÿ Dores no Corpo e mal-estar: Às vezes
Ÿ Coriza ou nariz entupido: Raro
Ÿ Dor de garganta: Às vezes
Ÿ Diarréia: Raro
Ÿ Dor de cabeça: Às vezes
Ÿ Falta de ar: Às vezes
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal, no
entanto, casos iniciais leves, subfebris, podem evoluir para elevação progressiva da
temperatura e a febre ser persistente além de 3-4 dias. O diagnóstico depende da
investigação clínico-epidemiológica e do exame físico. É recomendável que em todos os
casos de síndrome gripal seja questionado o histórico de viagem para o exterior ou contato
próximo com pessoas que tenham viajado para o exterior.
Além do diagnóstico clínico, deve ser realizado o diagnóstico laboratorial para
identi caçãodo vírus 2019-nCoV : realizado por meio das técnicas de RT-PCR em tempo real
e sequenciamento parcial ou total do genoma viral.
Sintomas brandos: permanecer em casa, em isolamento social. Manter alimentação e
hidratação regulares. Ficar atento na persistência dos sintomas.
Sintomas severos e se for considerado caso suspeito: procurar o serviço de saúde, com
a utilização da máscara como prevenção da disseminação do vírus para outros pacientes e
pro ssionaisda saúde que se encontram no serviço.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO POPULACIONAL
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e a boca
com o cotovelo xionado ou utilize tecido ou lenço de papel, descartando-os
após o uso;
Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20
segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à
base de álcool;
Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acionam o uo de
atendimento para casos suspeitos da doença;
Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; e
Manter os ambientes bem ventilados.
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Evitar o contágio: a melhor forma atualmente é o isolamento social, já que em
aproximadamente 79% das pessoas infectadas são assintomáticas, ou seja,
não apresentam os sintomas da doença, e por acharem que não tem nada,
podem transmitir rapidamente para um grande número de pessoas.
Ÿ Se a pessoa for infectada, caratenta aos sinais e sintomas, evitando que a
infecção evolua para doença grave ou letal, principalmente em pessoas que
estão no grupo de risco.
Ÿ Mantendo a calma e a saúde em dia: boa alimentação, redução da ansiedade e
pânico, regime de sono regular, hidratação adequada e prática de exercícios
em casa.
Ÿ Casos suspeitos têm sido mantidos em isolamento domiciliar.
Ÿ

O que isso signi a?
O isolamento familiar é uma conduta prevista pelo Ministério da Saúde e que pode ser
indicada pelo médico, a depender da condição clínica do paciente. Consiste basicamente em
manter a restrição de contatos com pessoas e ambientes externos, para evitar a circulação do
vírus.
No isolamento domiciliar, o paciente deve ter quais cuidados?
Nessa condição, o paciente deve ser mantido em casa, recebendo cuidados como hidratação
e repouso. Os familiares devem tomar as precauções já indicadas, como evitar
compartilhamento de objetos pessoais, contatos com secreção do paciente e higienização
constante das mãos e do ambiente.
As informações são baseadas nos sites OMS e do Ministéro da Saúde.
A qualquer momento poderão ocorrer alterações.
https://coronavirus.saude.gov.br | https://saude.gov.br/
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