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Conhecidos desde meados dos anos 1960,  
até então sabia-se que apenas  
seis deles infectavam humanos.  
Com o novo descoberto, agora são sete.

O novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) 
foi descoberto em 31/12/19 após casos 
registrados em Wuhan, na China.

B O QUE É?

Coronavírus é uma ampla família de vírus 
que causam infecções respiratórias. 



Como acontece a transmissão
A transmissão do coronavírus costuma acontecer  
pelo ar ou por contato com secreções contaminadas, como:
_gotículas de saliva;
_espirro;
_tosse;
_catarro;
_contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;
_contato com objetos ou superfícies contaminadas.



quais são os sintomas?
O tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas  

é em média de 5 dias, mas pode chegar a duas semanas.
Os sintomas mais comuns são: febre, tosse  

e dificuldade para respirar. Em casos graves pode gerar 
síndrome respiratória aguda e insuficiência renal.

Pacientes com doenças crônicas ou graves, 
imunodeficientes, idosos e gestantes  

estão no grupo que deve estar mais atento.



Por isso, é recomendado adotar medidas de suporte, 
como: repouso, ingerir bastante água  
e uso de sintomáticos (antitérmicos e analgésicos). 

Ao notar qualquer sintoma é fundamental procurar 
atendimento médico para ser feita a avaliação do caso 
e o diagnóstico.

B EXISTE TRATAMENTO?

Apesar de cientistas estarem em busca de uma vacina 
que impeça a propagação do coronavírus, não existe 
ainda um tratamento específico para a infecção.



Como se proteger?
Por mais simples que possa parecer, manter hábitos de higiene pessoal  

é a melhor forma de impedir a propagação da doença:
_lave as mãos frequentemente com água e sabonete;

_evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
_evite contato próximo com pessoas doentes;

_cubra boca e nariz ao tossir ou espirrar;
_desinfete objetos e superfícies tocados com frequência;

_não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, copos ou garrafas;
_evite contato com animais selvagens ou doentes.



Vai viajar? Fique atento  
às recomendações!
Além de adotar os cuidados básicos de higiene, em caso  
de viagem ao exterior, o Ministério da Saúde recomenda  
seguir as recomendações do país de destino, que podem  
ser verificadas na embaixada ou em sites oficiais.
Se começar a se sentir doente durante o voo, comunique  
a tripulação e busque atendimento. Informe o seu histórico  
de viagens ao médico.



Como os modelos mais simples não ficam 
completamente presos ao rosto, deixando o ar 
entrar sem nenhum tipo de filtro, a pessoa ainda 
pode inalar o vírus se ele estiver no ambiente.

Além disso, as máscaras devem ser trocadas diariamente  
e descartadas com cuidado para evitar mais contaminação.

B E A MÁSCARA, PROTEGE?

As máscaras cirúrgicas até são recomendadas nas regiões 
mais afetadas pelo surto, mas não garantem 100% de proteção.




