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O QUE É CORONAVÍRUS? (COVID-19)

Wuhan – China – Dezembro 2019

Família Coronaviridae

Ribovírus (RNA) 
RNA

Espículas de glicoproteínas

Envelope proteico

Facilidade de mutação

Utilizada para se fixar nas células 

do sistema respiratório



Primeiros casos

Descrito

SARS (2003)

MERS (2012)

COVID-19 (2019)

1937

1960

Civeta

Camelos

Morcego

HISTÓRICO

(774 mortes)

(898 mortes)

Zoonose
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SINTOMAS

• Infecções respiratórias

- Resfriado comum

- Febre, tosse seca, cansaço

• 1 a cada 6 pessoas fica gravemente doente e

desenvolve dificuldade de respirar

Maior probabilidade de desenvolver doenças graves

IDOSOS com problemas subjacentes

(Cardíacos, hipertensos e diabéticos)



CONTÁGIO

Menos contagioso que o sarampo e rubéola (já existe vacina) 

Mais contagioso que o causador da gripe

Não existe vacina

Apenas tratamento para alívio dos sintomas



1
Vírus entra
pela boca e

nariz

Em seguida 
encontra uma

célula hospedeira 
do sistema 
respiratório

2

3
A célula 

hospedeira 
explode 

e infecta outras 
células próximas

OS FATOS

Sintomas

Coriza Tosse

Dor de
garganta

Febre alta

Como se espalha

Se espalhou pela primeira vez através de um animal 
(morcego) no mercado atacadista da China, em Wuhan.

O vírus é transmitido entre humanos através de gotículas, 
tossindo e espirrando, tocando ou apertando as mãos.

Como pode matar

A maioria das vítimas morrem por complicações como a 
pneumonia. Causa inchaço do sistema respiratório, o que 
pode dificultar a passagem do oxigênio do pulmão para o 

sistema sanguíneo, levando a morte por falência dos 
órgãos.

COVID-19
Guia de prevenção



QUAIS SÃO OS SINTOMAS DO CORONAVÍRUS?

Os principais são sintomas conhecidos até o momento são:

• Febre.

• Tosse.

• Dificuldade para respirar.
Auxílio no diagnóstico

Endereços da unidades de saúde próximas
Tirar dúvidas sobre a doença e seus sintomas

Últimas informações



COMO O CORONAVÍRUS É TRANSMITIDO?

Se faz de pessoa para pessoa

● 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.





COMO É FEITO O TRATAMENTO DO CORONAVÍRUS?

Não existe tratamento específico, apenas alívio dos sintomas.

É indicado:

 Repouso

 Consumo de bastante água

 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 garanta e tosse.



 Lavar regularmente as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos.

 Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool

(70%).

 Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa que esteja

tossindo ou espirrando.

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

 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 frequência.

 Se possível, evite viajar para lugares - especialmente se for uma pessoa

idosa ou tiver diabetes, doenças cardíacas ou pulmonares.

COMO PREVENIR O CORONAVÍRUS?
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