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Secretaria de Saúde de Santa Maria de Jetibá orienta como se proteger e 

o que fazer em casos de suspeita da doenças Coronavírus. 

 

Tire suas dúvidas sobre o novo CORONAVÍRUS. 

O novo coronavírus é denominado oficialmente como COVID-19, sigla em 

inglês para “coronavirus disease 2019” (doença por coronavírus 2019, em 

tradução livre).  

 

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 

 O QUE É O 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 

moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Porém, alguns coronavírus 

podem causar doenças graves com impacto em termos de saúde pública, 

como já verificado com a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), 

identificada em 2002, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), 

identificada em 2012. 

 

EXISTE VACINA PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS? 

Até o momento, não. No entanto, cientistas ao redor do mundo, como as 

equipes do Instituto Butantan, já iniciaram pesquisas para desenvolvimento de 

vacina. Ainda é precoce indicar se e quando ela estará disponível. 

 

QUAIS OS SINTOMAS DO CORONAVÍRUS? 

Os sintomas podem variar desde um simples resfriado até uma pneumonia 

severa. Os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios, 

semelhantes aos de um resfriado comum. Podem também causar infecção do 

trato respiratório inferior, como as pneumonias. 

Os principais sintomas são: 



           Prefeitura Municipal de Santa Maria de 

Jetibá 

     Estado do Espírito Santo 

– Febre; 

– Tosse; 

– Coriza; 

– Dificuldade para respirar. 

 

O QUE É O “PERÍODO DE INCUBAÇÃO”? 

Período de incubação consiste no intervalo entre a data de contato com o 

vírus até o início dos sintomas. O período médio de incubação da infecção por 

coronavírus é de 5 dias, com intervalo que pode chegar até 12 dias. 

 

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS? 

As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão em 

andamento. Neste momento está estabelecida transmissão por contato com 

secreções. A transmissão pode ocorrer de forma continuada, ou seja, um 

infectado pelo vírus pode passá-lo para alguém que ainda não foi infectado. 

A transmissão 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 com pessoa 

infectada; 

– Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com 

a boca, nariz ou olhos. 

O conhecimento já registrado sobre os coronavírus indica que eles 

apresentam transmissão de uma para até três pessoas. 
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O QUE UMA PESSOA QUE APRESENTE OS SINTOMAS DEVE FAZER? 

O paciente que apresentar os sintomas respiratórios, acompanhados de febre 

e/ou dificuldade respiratória deve procurar a unidade de saúde mais próxima 

de sua residência. O médico ao atender o paciente irá avaliar se os sintomas 

podem indicar alguma probabilidade de infecção por coronavírus e iniciar o 

tratamento, seguindo o protocolo estabelecido pela Secretaria de Estado da 

Saúde e Ministério da Saúde. 

 

A infecção apresenta manifestações clínicas parecidas com as de outros vírus 

e não existe tratamento específico para infecções por coronavírus até o 

momento. Dessa forma, no caso do novo coronavírus é indicado: 

– Repouso; 

– Hidratação (ingestão de bastante água e líquidos); 

– Medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como: uso 

de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos); uso de 

umidificador no quarto. Pacientes com sintomas mais intensos (falta de ar, 

dentre outros sintomas) podem ser hospitalizados. A definição compete ao 

médico responsável pelo caso. 

 

QUAL O PERÍODO DE TRANSMISSÃO? 

A transmissibilidade dos pacientes infectados por Coronavírus é em média de 

7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo 

Coronavírus (2019-nCoV) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo 

sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não há informação 

suficiente que defina quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas 

uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus. 

 

O CORONAVÍRUS PODE MATAR? 

O óbito pode ocorrer em virtude de complicações da infecção, como por 

exemplo, insuficiências respiratórias. Os dados mais recentes da Organização 

Mundial da Saúde - OMS indicam taxa de letalidade de 2 a 3% dos casos 

confirmados. 
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COMO SE PREVENIR CONTRA O COVID-19? 

Como atualmente não existe vacina para prevenção de infecção por 

coronavírus, a melhor maneira de prevenir é evitar a exposição ao vírus.  

As principais orientações são: 

 Higiene frequente das mãos com água e sabão por pelo menos 20 

segundos ou com preparação alcoólica 70%. 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos. 

 Evitar contato próximo com pessoas doentes. 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou 

utilizando-se de um lenço descartável. 

 Ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiver doente. 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal; 

 Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado; 

 Deslocamentos / viagens não devem ser realizados enquanto a pessoa 

estiver doente. 

 

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO DO COVID-19? 

O diagnóstico é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de 

vias aéreas ou coleta de secreções da boca e nariz). O procedimento deve ser 

realizado para todos os casos suspeitos. 

As amostras são encaminhadas com urgência (prazo de até 24 horas) para o 

Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN).  

 

POR QUE É IMPORTANTE O MUNICÍPIO FAZER A NOTIFICAÇÃO DE UM 

CASO SUSPEITO DE CORONAVÍRUS DENTRO DE 24 HORAS? QUAIS 

PROVIDÊNCIAS O PROFISSIONAL DEVE ADOTAR?  

A notificação é importante para que os gestores de saúde realizem o 

monitoramento e as ações recomendadas, como coleta adequada de 

amostras para o diagnóstico. 

O COVID-19 é de notificação compulsória imediata, ou seja, qualquer caso 

suspeito e/ou confirmado precisa ser notificado pelo profissional de saúde e 

comunicado a Vigilância Epidemiológica para o registro no sistema oficial do 

Ministério da Saúde. 
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CASOS SUSPEITOS TÊM SIDO MANTIDOS EM ISOLAMENTO 

DOMICILIAR. O QUE ISSO SIGNIFICA? 

O isolamento domiciliar é uma conduta prevista pelo Ministério da Saúde e 

que pode ser indicada pelo médico, a depender da condição clínica do 

paciente. Consiste basicamente em manter a restrição de contatos com 

pessoas e ambientes externos para evitar a circulação do vírus. 

 

NO ISOLAMENTO DOMICILIAR, QUAIS CUIDADOS O PACIENTE DEVE 

TER? 

O isolamento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV) deve ser realizado, preferencialmente, em quarto 

privativo com porta fechada e bem ventilado. Os familiares devem tomar as 

precauções indicadas pela equipe de saúde, como evitar compartilhamento de 

objetos pessoais, contatos com secreção do paciente e higienização 

constante das mãos e do ambiente. 

 

O QUE AS PESSOAS QUE TIVERAM CONTATO COM PACIENTES 

SUSPEITOS DEVEM FAZER? 

Valem as dicas básicas de cuidados de prevenção e prestar atenção em 

eventuais sinais ou sintomas. Caso aconteça, é fundamental procurar um 

serviço de saúde. 

 

É RECOMENDADO O USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PELA 

POPULAÇÃO EM GERAL? 

No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população 

em geral. Quem estiver saudável, não precisa se preocupar, somente o 

usuário que estiver com sintomas respiratórios devem utilizar a máscara de 

proteção. Mas todos devem, sempre, fazer a higienização das mãos com 

água e sabão ou álcool 70%, e evitar contato com mucosas de nariz, boca e 

olhos. São cuidados simples, importantes e que devem ser diários e 

frequentes para prevenir qualquer tipo de doença. 
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