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O que é

Coronavírus?

Os coronavírus são uma grande família 
viral, conhecidos desde meados de 1960, 
que causam infecções respiratórias em 
seres humanos e em animais

Geralmente, infecções por coronavírus 
causam doenças respiratórias leves a mo-
deradas, semelhantes a um resfriado 
comum. Porém, alguns coronavírus 
podem causar doenças graves com im-
pacto em termos de saúde pública, como 
já verificado com a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SARS), identificada em 
2002, e a Síndrome Respiratória do Orien-
te Médio (MERS), identificada em 2012.

O novo Coronavírus foi denominado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
como SARS-CoV2 e a doença causada por 
ele foi denominada COVID-19.



As investigações sobre transmissão do 
novo coronavírus ainda estão em anda-
mento.

A transmissão pode ocorrer de forma 
continuada, ou seja, um infectado pelo 
vírus pode passá-lo para alguém que 
ainda não foi infectado.

O conhecimento já registrado sobre os 
coronavírus indica que eles apresentam 
transmissão de uma para até três pesso-
as, ou seja, cada indivíduo infectado con-
tamina pelo menos mais três pessoas.

A transmissão costuma ocorrer pelo ar 
ou por contato pessoal com secreções 
contaminadas, como:

Como o

é transmitido?
coronavírus

Neste momento está estabelecida trans-
missão por contato com secreções.

Gotículas de saliva

Espirro

Tosse

Catarro

Contato pessoal próximo,
como toque ou aperto de
mão com pessoa infectada

Contato com objetos ou
superfícies contaminadas,
seguido de contato com a
boca, nariz ou olhos



Não há comprovações na literatura sobre 
transmissão no ato sexual, mas sabemos 
que o vírus é transmitido por gotículas e o 
contato íntimo existe uma grande possi-
bilidade de transmissão.

Os sinais e sintomas clínicos da COVID-19 
são principalmente respiratórios, seme-
lhantes aos de um resfriado comum.

Podem também causar infecção do trato 
respiratório inferior, como as pneumo-
nias.

Febre

Tosse

Coriza

Dificuldade  para respirar

é transmitido no ato sexual?
O coronavírus

Quais são os

da doença?
sintomas

Os principais sintomas são:



Quanto tempo o 

no ambiente?
vírus sobrevive

O óbito pode ocorrer em virtude de com-
plicações da infecção, como por exemplo, 
insuficiências respiratórias.

Os dados mais recentes da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) indicam taxa de 
letalidade de 2 a 3% dos casos confirma-
dos.

Essa doença

pode matar?

Aço Inoxidável

72 horas
3 dias

72 horas
3 dias

24 horas
1 dia

4 horas

1,1 horas

Sobrevida do coronavírus
em superfícies

Plástico

Papelão

Cobre

Poeiras

Fonte: New England Journal Of Medicine, CDC e
Universitits of California, LA, Princeton
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Assim que surgirem os primeiros sinto-
mas, o paciente deve procurar o serviço 
de saúde mais próximo da sua residência.

O profissional vai avaliar se os sintomas 
podem indicar alguma probabilidade de 
infecção por coronavírus, coletar material 
para diagnóstico e iniciar o tratamento.

Pacientes com sintomas mais intensos 
podem ser hospitalizados. A definição 
compete ao médico responsável pelo 
caso.

A infecção apresenta manifestações clíni-
cas parecidas com as de outros vírus e 
não existe tratamento específico para in-
fecções por coronavírus até o momento. 
Dessa forma, no caso do novo coronavírus 
é indicado repouso, hidratação (ingestão 
de bastante água e líquidos) e medidas 
adotadas para aliviar os sintomas, con-
forme cada caso, como o uso de medica-
mentos para dor e febre (antitérmicos e 
analgésicos), uso de umidificador no 
quarto e banho quente para auxiliar no 
alívio da dor de garganta e tosse.

O que fazer em caso de

sintomas?



As principais orientações para se prevenir 
da COVID-19 são:

Como se

(COVID-19)

prevenir contra
o coronavírus?

Lavar as mãos por pelo menos
20 segundos com água e sabão
ou usar álcool em gel

Cobrir boca e nariz com o cotovelo
ou lenços descartáveis ao tossir e
espirrar

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz
e boca

Não compartilhar objetos de uso
pessoal, como copos e talheres,
por exemplo

Limpar regularmente o ambiente
e mantê-lo ventilado

Deslocamentos/viagens não devem
ser realizados enquanto a pessoa
estiver doente

Quem viajar aos locais com circu-
lação do vírus deve evitar contato
com pessoas doentes, animais
(vivos ou mortos), além de evitar
a circulação em mercados de
animais e seus produtos.



Sim. Há um exame denominado Reação 
da Polimerase em Cadeia (PCR), que de-
tecta o novo Coronavírus. O resultado é 
fornecido em até 48 horas.

Existe um exame para o
diagnóstico do novo

Coronavírus?

Casos suspeitos têm sido
mantidos em isolamento domiciliar.
O que isso significa?

Este exame é recomendado para pacien-
tes que apresentem sintomas respirató-
rios como febre e tosse, e que retornaram 
de viagem internacional nos últimos 14 
dias.

O isolamento familiar é uma conduta pre-
vista pelo Ministério da Saúde e que pode 
ser indicada pelo médico, a depender da 
condição clínica do paciente

Consiste basicamente em manter a restri-
ção de contatos com pessoas e ambien-
tes externos, para evitar a circulação do 
vírus.



contato com
pacientes

Nessa condição, o paciente deve ser man-
tido em casa, recebendo cuidados como 
hidratação e repouso. Os familiares 
devem tomar as precauções já indicadas, 
como evitar compartilhamento de obje-
tos pessoais, contatos com secreção do 
paciente e higienização constante das 
mãos e do ambiente.

No isolamento domiciliar,

o paciente deve ter?
quais cuidados

Valem as dicas básicas de cuidados de 
prevenção e prestar atenção em eventu-
ais sinais ou sintomas.

O que as pessoas tiveram

suspeitos devem ter?

Caso aconteça, é fundamental 
procurar um serviço de saúde.

tos pessoais, contatos com secreção do 
paciente e higienização constante das 

O que as pessoas tiveram

quais cuidados



Mas todos devem, sempre, fazer a higieni-
zação das mãos com água e sabão ou 
álcool gel e evitar contato com mucosas 
de nariz, boca e olhos. São cuidados sim-
ples, importantes e que devem ser diários 
para prevenir qualquer tipo de doença.

No caso dos profissionais da saúde, é indi-
cado o uso de máscaras apenas para 
aqueles que atuam no atendimento dos 
casos suspeitos ou comprovados da 
doença.

É recomendado o uso de

máscaras de
proteção?
No momento, não há recomendação para 
uso de máscaras para a população em 
geral. Quem estiver saudável, não precisa 
se preocupar.



A rede estadual de saúde está preparada 
e organizada para receber os casos. A po-
pulação deve procurar o serviço de saúde 
mais próximo de sua residência, caso 
tenha os sintomas da doença. Cabe ao 
médico dessa unidade avaliar e definir se 
é necessário encaminhar a um hospital 
de maior complexidade, que seja referên-
cia para atender os casos graves.

Os hospitais de referência para o trata-
mento de casos graves são: Hospital das 
Clínicas de São Paulo (HCFMUSP) e Insti-
tuto de Infectologia Emílio Ribas, na capi-
tal. No interior, HCs de Ribeirão Preto 
(USP) e Campinas (Unicamp), Hospital de 
Base de São José do Rio Preto e, no lito-
ral, o Emílio Ribas II, do Guarujá. Juntas, 
essas unidades contam com cerca de 4 
mil leitos, sendo mil de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva).

Hospitais privados também podem inte-
grar a rede, seguindo protocolos e até dis-
ponibilizando leitos, se houver necessida-
de. Profissionais da Saúde estadual vão 
reforçar os contatos com os serviços parti-
culares para reforçar o alinhamento de 
estratégias e fluxos.

Quais serão os

hospitais de
referência?



Pacientes do SUS (Sistema Único de 
Saúde) que apresentarem sintomas res-
piratórios devem procurar a UBSF (Unida-
de Básica de Saúde da Família) ou UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) mais 
próxima de sua casa para atendimento. 
Pacientes com convênios devem procu-
rar os hospitais credenciados à sua opera-
dora de saúde. A lista de convênios aten-
didos pelo Hospital de Base está disponí-
vel no site:

Ministério da Saúde e
Secretaria da Saúde do
Estado de São Paulo.
Atualizado em: 18/03/2020

Quando devo procurar o

Hospital de
Base?

www.hospitaldebase.com.br

Fonte:

Hospital da Criança
e Maternidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO


