
CORONA VÍRUS 2020
URGENTE

Perguntas e respostas sobre o 

CORONAVÍRUS

1º caso de coronavírus no Brasil

No momento, há vinte casos suspeitos da doença no país. 

Os casos suspeitos estão assim espalhados: 

O Ministério da Saúde 
confirmou, em 

26/02/2020, que o 
primeiro caso de um 

brasileiro infectado pelo 
novo coronavírus 

(Covid-19) foi 
confirmado.

Ÿ Rio de Janeiro 2 casos;

Ÿ Santa Catarina 2 casos;

Ÿ São Paulo 11 casos.

Ÿ Paraíba 1 caso;

Ÿ Pernambuco 1 caso;

Ÿ Espiríto Santo 1 caso;

Ÿ Minas Gerais 2 casos; 
Fonte:

O que são coronavírus?

Os coronavírus (CoV) compõem uma grande 

família de vírus. 

Podem causar desde um resfriado comum até 

síndromes respiratórias graves:

Ÿ Como a síndrome respiratória aguda grave (SARS).

Ÿ E a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS).

O que é este novo coronavírus?

Trata-se de uma nova variante do coronavírus, deno-

minada 2019-nCoV, até então não identificada em 

humanos. 

Como reduzir o risco de infecção 
pelo novo coronavírus?

Ÿ Evitar contato próximo com animais selvagens e 

animais doentes em fazendas ou criações.

Ÿ Ministério da Saúde do Brasil

Ÿ Organização Mundial da Saúde (OMS)

Ÿ Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

(CDC).

Texto elaborado pelos médicos infectologistas: 

Dr. Leonardo Weissmann, Dra. Tânia do Socorro Souza 

Chaves, Dr. Clóvis Arns da Cunha e Dr. Alberto Chebabo.

Fonte do texto com adaptações:

Ÿ Para acompanhar em tempo real os números con-

firmados pelo mundo, o Centro de Ciência e 

Engenharia de Sistemas da Universidade 

Johns Hopkins (EUA) desenvolveu um site de 

monitoramento da propagação do coronavírus 

em todos os países do mundo. 

Ÿ O site apresenta um gráfico, tendo como fonte os 

números fornecidos pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS).

Veja aqui o mapa

Mapa mostra os casos de coronavírus 
pelo mundo em tempo real

Como este novo coronavírus
foi identificado?

O novo coronavírus foi identificado, após a notifica-

ção de casos de pneumonia de causa desconhecida 

entre dezembro/2019 e janeiro/2020, diagnostica-

dos inicialmente na cidade chinesa de Wuhan.

Centenas de casos já foram detectados na China. 

Outros casos importados também foram registra-

dos, todos estiveram em Wuhan.

Qual a origem do surto atual?

A origem ainda não está elucidada. 

Acredita-se que a fonte primária do vírus seja em um 

mercado de frutos do mar e animais vivos em Wuhan.

Os coronavírus podem ser transmitidos 
de animais para humanos?

Sim. Investigações detalhadas descobriram que:

Ÿ O SARS-CoV foi transmitido de gatos selvagens 

para humanos na China, em 2002;

Ÿ O MERS-CoV de dromedários para humanos na 

Arábia Saudita, em 2012. 

A transmissão do coronavírus 
acontece entre humanos?

Sim. Alguns coronavírus são capazes de infectar 

humanos e podem ser transmitidos de pessoa a pessoa 

pelo ar (secreções aéreas do paciente infectado) ou por 

contato pessoal com secreções contaminadas, como: 

Ÿ Gotículas de saliva; 
Ÿ Espirro; 
Ÿ Tosse; 
Ÿ Catarro; 
Ÿ Contato pessoal, como 

toque ou aperto de mão;

Ÿ Contato com objetos ou 

superfícies contamina-

das, seguido de contato 

com a boca, nariz ou 

olhos. 

Ÿ Na maior parte dos casos, a transmissão é limita-

da e se dá por contato próximo, ou seja, qualquer 

pessoa que  tenha tido contato físico ou permane-

cido no mesmo local que o paciente doente.

Qual é o período de incubação desta
nova variante do coronavírus?

Ÿ Ainda não há uma informação exata. 

Ÿ Presume-se que o tempo de exposição ao vírus e o 

início dos sintomas seja de até duas semanas. 

Ÿ Durante esse tempo, o vírus tem capacidade de 

transmissão. 

Pode variar desde casos:

Ÿ Assintomáticos;

Ÿ Casos de infecções de vias aéreas superiores 

semelhante ao resfriado;

Ÿ Casos graves com pneumonia e insuficiência 

respiratória aguda, com dificuldade respiratória.

Os principais são sintomas são: febre, tosse e 

dificuldade para respirar.

Quais são os sintomas de uma 
pessoa infectada por um coronavírus?

febre tosse dificuldade para respirar.

Ÿ Não há um medicamento específico ou vacina. 

Ÿ Indica-se repouso e ingestão de líquidos, além de 

medidas para al iv iar os sintomas, como 

analgésicos e antitérmicos. 

Existe um tratamento para 
o novo coronavírus?

Ÿ Não. A vacina da gripe protege somente contra o 

vírus influenza H1N1.

Tomei a vacina contra a gripe. 
Estou protegido contra o novo coronavírus?

Ÿ Lavar frequentemente 

as mãos, especialmen-

te após contato direto 

com pessoas doentes  

e antes de se alimentar;

Ÿ Evitar contato próximo 

com pessoas com infec-

ções respiratórias agudas;

Como reduzir o risco de infecção 
pelo novo coronavírus?

Ÿ Usar lenço descartá-

vel para higiene nasal;

Ÿ Evitar tocar nas muco-

sas dos olhos;

Ÿ Cobrir nariz e boca ao 

espirrar ou tossir;

Ÿ Higienizar as mãos 

após tossir ou espirrar;

Ÿ Manter os ambientes 

bem ventilados e com 

as janelas abertas;

Ÿ Não compartilhar obje-

tos de uso pessoal, 

como talheres, pratos, 

copos ou garrafas;

INCUBAÇÃO

Até 2 semanas

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

