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Coronavirus: Saiba o que é, como tratar e se prevenir
O Coronavírus, declarado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), está se
espalhando rapidamente pelo mundo e tem gerado preocupação no público e nas autoridades
devido ao seu alto potencial de transmissão. Os sintomas se parecem muito com os da gripe
ou do resfriado, já que quem é infectado apresenta febre, coriza e tosse, por exemplo.

Coronavírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo
agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a
doença chamada de coronavírus (COVID-19).

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.

Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com sintomas
respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.

É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de forma
continuada.

Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros são menos. Ainda
não está claro com que facilidade o coronavírus se espalha de pessoa para pessoa.

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.

A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARSCoV é em média de 7 dias após o
início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem
que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.

Até o momento, não há informações suficientes de quantos dias anteriores ao início dos sinais
e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.
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Como prevenir o coronavírus?
O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou
transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão:

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos,
respeitando os 5 momentos de higienização. 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.

Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas
(máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).

Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias
como intubação, aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizado
precaução por aerossóis, com uso de máscara N95.
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Como é feito o tratamento do coronavírus?
Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. No caso
do coronavírus 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
garganta e tosse.

Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para
confirmar diagnóstico e iniciar o tratamento.

Todos os pacientes que receberem alta durante os primeiros 07 dias do início do quadro
(qualquer sintoma independente de febre), devem ser alertados para a possibilidade de piora
tardia do quadro clínico e sinais de alerta de complicações como: aparecimento de febre
(podendo haver casos iniciais sem febre), elevação ou reaparecimento de febre ou sinais
respiratórios, taquicardia (aumento dos batimentos cardíacos), dor pleurítica (dor no peito),
fadiga (cansaço) e dispnéia (falta de ar).
Mais informações estão disponíveis no portal do Ministério da Saúde. Confira no
link https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus/sobre-a-doenca

-- 

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus/sobre-a-doenca
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Assessoria de Comunicação Social
(92) 3621-7238
(92) 3621-7239
Visite nosso site
Curta nossa página no Facebook
Siga nosso perfil no Twitter

--
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.
Comissão Permanente de Gestão Socioambiental - TRT11 AM/RR
--
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados podem ser confidenciais, sendo seu sigilo
protegido pela legislação. Caso não seja destinatário ou pessoa autorizada, saiba que pode ser ilícito utilizar as
informações contidas nesta mensagem. Nesse caso, favor apagar as informações e notificar o remetente.
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