
COVID-19 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coro-
navírus SARSCoV2 transmitido principalmente por 
meio de gotículas geradas quando uma pessoa 
infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas 
são muito pesadas para permanecerem no ar e são 
rapidamente depositadas em pisos ou superfícies.
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COMO OCORRE A 
TRANSMISSÃO?

A transmissão ocorre pelo 
contato com o vírus, ou 
seja, o vírus é transportado 
por gotículas expelidas 
pela fala, tosse ou espirro 
de pessoas doentes. A 
infecção se dá quando 
estas gotículas podem 
estar sobre superfícies 
contaminadas, como o 
rosto ou mãos, e objetos  
como maçanetas, botões 
de elevador, corrimão 
e apoios em transporte 
público, por exemplo. 
O vírus não é capaz de 
entrar na pele, apenas 
em mucosas (boca, nariz, 
olhos, etc).

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
Os sintomas do 
COVID-19 podem variar 
desde um resfriado, a 
uma Síndrome Gripal. 
De acordo com a 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a 
Síndrome Gripal é 
definida como uma 
infecção aguda com 
febre maior ou igual 
38°, tosse com início 
nos últimos 10 dias, 

 porém nem todas 
as pessoas com a 
síndrome gripal também 
apresentam febre. Seus 
sintomas são: tosse, 
febre, coriza, dor de 
garganta, dificuldade 
para respirar, dores, 
corrimento e congestão 
nasal, náuseas, vômitos, 
diarreia, cansaço, 
alteração no paladar, 
diminuição do apetite.

EXISTE TRATAMENTO 
PREVENTIVO PARA A COVID-19?

Até o momento, não existe comprovação do 
uso seguro e eficaz de qualquer medicamento 
para prevenir a infecção pelo coronavírus. Para 
os casos leves, não há tratamento específico 
que seja considerado eficaz pela ciência. Feliz-
mente, a maioria das pessoas se recupera bem 
dentro de alguns dias apenas com repouso, 
hidratação e remédios para aliviar os sintomas.

De acordo com o Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra 
a Covid-19, cerca de 60 a 70% da popu-
lação precisaria estar imune para inter-
romper a circulação do vírus. Desta forma 
seria necessária a vacinação de 70% ou 
mais da população para eliminar a doença 
- a depender da efetividade da vacina.

E A VACINAÇÃO?

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O 

CORONAVÍRUS

FONTES DO CONTEÚDO

-https://coronavirus.saude.gov.br/

-https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/
June/18/Covid19-Orientac--o--esManejoPacientes.pdf

-https://mpc.mt.gov.br/noticias/mpc-lanca-cartilha-
-com-orientacoes-de-prevencao-a-covid-19/

-https://agenciabrasilia.df.gov.br/wp-conteudo/uplo-
ads/2020/04/NT-M%C3%A1scaras-Tecido-Anvisa.pdf-2.
pdf

-https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/de-

zembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf



QUEM CORRE MAIS RISCO
DE SER INFECTADO?

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e/
ou pessoas com doenças crônicas (diabetes, hi-
pertensão, doenças cardíacas, imunodeprimidos, 
entre outros), correm risco de agravamento após 
infecção pela COVID-19. Medidas que promovem 
o aumento da circulação do coronavírus são um 
perigo a mais para cerca de 9,3 milhões de brasile-
iros idosos ou adultos com problemas crônicos de 
saúde. Grávidas podem ser mais vulneráveis, por 
apresentarem mudanças imunológicas decorrentes 
da gravidez, embora ainda não haja dados conclu-
sivos. As novas variantes (cepas) do coronavírus 
apresentam maior facilidade de transmissão e atin-
gem a faixa etária de jovens com menos de 20 anos. 

COMO É FEITO O 
DIAGNÓSTICO DA COVID-19?

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Consiste em uma investigação clínico-epide-
miológica e um exame físico completo. Tam-
bém é crucial que se considere histórico de 
contato próximo ou domiciliar nos últimos 
14 dias antes do aparecimento dos sintomas 
com pessoas já confirmadas para COVID-19.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
Pode ser realizado por meio da Biologia molecu-
lar (PCR em tempo real),  que permite identificar a 
presença do vírusSARS-CoV-2 em amostras cole-
tadas da nasofaringe até o oitavo dia de início dos 
sintomas. Ou pelo teste Imunológico (sorologia)
ou teste rápido para detecção de anticorpo IgM e/
ou anticorpo IgG, Precisa ser realizado, de forma 
geral, a partir do oitavo dia do início dos sintomas.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Tomografia Computadorizada de Alta Re-
solução (TCAR) - As alterações tomográfi-
cas são compatíveis com caso de COVID-19. 

COMO POSSO ME PROTEGER?

HIGIENIZE AS MÃOS

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 
água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Essa 
frequência deve ser ampliada quando estiver em algum am-
biente público (ambientes de trabalho, prédios e instalações 
comerciais, etc), quando utilizar estrutura de transporte pú-
blico ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.

O SARS-CoV-2 foi detectado em uma variedade de 
superfícies. A infecção pode ser transmitida tocando 
superfícies contaminadas e, em seguida, tocando 
membranas mucosas (ou seja, boca, nariz, olhos, etc)

 LIMPEZA CONSTANTE

USE MÁSCARA FACIAL 
COBRINDO BOCA E NARIZ

Cada pessoa é 
RESPONSÁVEL, pelo ar-
mazenamento e descarte 
adequado de suas másca-
ras de proteção facial, bem 
como da manutenção e 
higienização das mesmas.
Manter uma quantidade 
suficiente de máscaras 
para trocas durante o ex-
pediente, considerando 
o período máximo de uso 
de 2 horas e troca sempre 

que estiver úmida ou suja.
Não retire a máscara ao tos-
sir ou espirrar. Se por algum 
motivo não estiver usando 
no momento, cobrir a boca 
e nariz com um lenço de 
papel e descartá-lo adequa-
damente em lixeiras com 
tampas de acionamento 
não manual. Na indisponibili-
dade dos lenços, cobrir com 
a parte interna do cotove-
lo, nunca com as mãos.  

Distanciamento de 1 metro das pessoas

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos 
não lavadas
Se puder fique em casa e priorize o trabalho 
remoto

Higienize sua estação de trabalho com álcool 
em gel 70%

Evite aglomerações

Evite abraços, beijos e apertos de mão

Não compartilhe objetos de uso pessoal (co-
pos, talheres, etc)

Manter portas e janelas abertas, evitando 
toque em maçanetas e fechaduras

Evite o uso de elevadores e priorize, sempre 
que possível, o uso de escadas
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 FIQUE ATENTO

Manter os ambientes arejados, de acordo com as 
condições climáticas, além de recolher o lixo com 
frequência e limpeza frequente dos ambientes. 

 COMO VENTILAR O AMBIENTE?

Recomenda-se que ambientes sejam adequada-
mente ventilados (janelas abertas com fluxo de ar e 
fluxo de ar melhorado através de sistemas de venti-
lação) pois, estão associados a menor probabilidade 
de transmissão em comparação com configurações 
ambientes mal ventiladas. Evite o uso de ventilador 
e ar condicionado. Caso o ar condicionado seja a 
única opção de ventilação, instale e mantenha fil-
tros e dutos limpos, além de realizar a manutenção 
e limpeza semanais do sistema de ar condicionado.

 O QUE FAÇO SE FICAR DOENTE?

Procure imediatamente os postos de triagem nas 
Unidades Básicas de Saúde/UPAS ou outras uni-
dades de saúde e consulte-se com um médico. 
Uma vez diagnosticado, receba as orientações e 
precrição dos medicamentos que você deverá usar.
Poderão ser solicitados exames complemen-
tares. Inicie o tratamento prescrito imedia-
tamente. Mantenha a equipe de saúde sempre 
informada sobre a evolução dos sintomas du-
rante o tratamento e siga as recomendações.


