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SO que é?

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 
agente do coronavírus foi descobero em 31/12/19 após casos registrados na 
China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Por que o nome é coronavírus?

Porque essa família de vírus tem a característica de se parecer com uma coroa.

Fonte de infecção do coronavírus

A maioria dos coronavírus geralmente infectam apenas uma espécie animal
ou pelo menos um pequeno número de espécies proximamente relacionadas.

Porém, alguns coronavírus, como o SARS-CoV, podem infectar pessoas e
animais. O reservatório animal para o coronavírus (COVID-19) ainda é desconhecido.

vírus  
2019-nCoV animais pessoas
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Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal  
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, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe.

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.

Como é feito o diagnóstico do coronavírus?

O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias
aéreas ou indução de escarro). É necessária a coleta de duas amostras na suspeita do coronavírus.
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Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Podem,
também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias.

No entanto, o coronavírus (SARS-CoV-2) ainda precisa de mais estudos e investigações para caracterizar melhor
os sinais e sintomas da doença.

Os principais sintomas conhecidos até o momento são:
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O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair
ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus:

• Realizar lavagem frequente das mãos. Se não houver água e sabonete,  

usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

• Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca.av

• Higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

• Não compartilhar objetos de uso pessoal.

• Manter os ambientes bem ventilados.

• Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

• Mantenha hábitos de higiene no local de trabalho.

• Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.
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CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 

(COVID-19)

Situação 1: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma 
respiratório (tosse, dificuldade para respirar, congestão
nasal, dor de garganta, coriza) e histórico de viagem 
para área com transmissão local, de acordo com a
OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento 
dos sinais ou sintomas;

OU
Situação 2: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma 
respiratório (tosse, dificuldade para respirar, congestão
nasal, dor de garganta, coriza) E histórico de contato 
próximo de caso suspeito para o coronavírus
(COVID-19), nos últimos 14 dias anteriores ao 
aparecimento dos sinais ou sintomas;

PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 

(COVID-19)

Contato próximo domiciliar de caso confirmado 
laboratorial, que apresentar febre E/OU qualquer 
sintoma respiratório, dentro de 14 dias após o último 
contato com o paciente.

O Ministério da Saúde monitora os países com casos do 
coronavírus:

 - clique aqui - 

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
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Tratamento

Não há medicamentos nem vacinas específicas até o momento.

Qual a diferença entre gripe e coronavírus?

No início da doença, não existe diferença quanto aos sinais e sintomas de uma infecção pelo coronavírus 
em comparação com os demais vírus.

Porque é importante se vacinar contra a gripe?

Pacientes que chegarem às unidades de saúde com sintomas gripais e informarem ter tomado a vacina 
irão facilitar o diagnóstico do novo coronavírus e evita que o sistema de saúde fique sobrecarregado.

Máscaras cirúrgicas: proteção ou exagero?

A utilização das máscaras descartáveis é ineficiente como fator de proteção das pessoas saudáveis.

Comprar mercadoria da China é perigoso?

Ter contato com produtos chineses não representa ameaça de contágio pelo coronavírus. O vírus torna 
incapaz de infectar alguém após algumas horas fora do organismo.
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A infecção por coronavírus (Covid-19) é uma doença de baixa letalidade. Dados da OMS mostram que 80% dos casos 
são leves.

A maior preocupação é quando a doença atinge idosos ou pessoas com doenças crônicas.

Informação e lavar as mãos com sabão são as melhores prevenções!

Informações sobre a situação epidemiológica estão sendo constantemente atualizadas no site do Ministério da 
Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de MG, onde outras recomendações podem ser encontradas.

 - clique aqui - 

 - clique aqui - 

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus
https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus


CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO 
NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 

SEM CRITÉRIO PARA CONSIDERAR 
SUSPEITA DE COVID-19 

Febre e/ou sintomas respiratórios

• (tosse, secreção/congestão 
nasal, dor de garganta, mal 
estar, dor no corpo, 
dificuldade para respirar) 

Febre e/ou sintomas respiratórios

• (tosse, secreção/congestão 
nasal, dor de garganta, mal 
estar, dor no corpo, 
dificuldade para respirar) 

SITUAÇÃO 1 - Viagem para área 
afetada nos últimos 14 dias

SITUAÇÃO 3 - *Doenças crônicas

SITUAÇÃO 2 - Contato próximo de 
caso suspeito ou confirmado nos 
últimos 14 dias

Sem histórico de viagem, 
nem contato com caso 
suspeito ou confirmado

. Orientações .

- Use máscara ( AN95 - PFF2 )
- Zele pela proteção das outras pessoas ao seu redor
- Procure o serviço de saúde de referência para avaliação, 
investigação e notificação (UPA Centro Sul)    
- Em caso de dúvida, ligue para o CIEVS
- Evite ambientes públicos com aglomeração de pessoas. 

- Use máscara ( AN95 - PFF2 )
- Sem febre, permaneça em casa por 24 horas
- Procure a unidade básica de saúde ou unidade de pronto 
atendimento do SUS, se necessário

Será que estou resfriado ou 
é o coronavírus?

UPA Centro Sul: Rua Domingos Vieira, 488, bairro Santa Efigênia
CIEVS: 3277-7768 / 98835-3120 (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância a Saúde de BH) 

*Doenças crônicas: diabetes; doenças cardíacas; doenças respiratórias, 
bronquite e asmas; imunodeprimidos; hipertensão.C
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fonte de pesquisa: Ministério da Saúde


