
Tem dúvidas sobre o novo Coronavírus?

A partir da emergência em Saúde Pública declarada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 
(11/03/2020), com indicação de pandemia do 
Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus 
(Sars-Cov-2), O Instituto Acqua, que mantém gestão 
de unidades públicas de saúde no Maranhão e Mato 
Grosso do Sul, elaborou Plano de Ação para orientar 
profissionais, não apenas aqueles que atuam em 
hospitais, centros de referência e rede materna, mas 
também colaboradores dos escritórios. O profissional 
seguro e bem informado, além de transmitir mais 
confiança para seus pacientes e colegas, também 

ameniza a preocupação de seus familiares.

Além de criar este espaço em seu portal 
institucional para sanar dúvidas comuns, o Instituto 
Acqua desenvolveu peças digitais com informações 
apuradas por especialistas em infectologia, para 
compartilhamento online, e articulou a produção de 
vídeos didáticos sobre a doença, bem como 
cronograma de treinamentos/capacitações em todas 
unidades de saúde sob gestão Acqua. O Instituto 
também compreende que a velocidade da 
informação, aliada às notícias falsas (Fake News), 
gera alarde e dúvidas. Desse modo, também abordou, 
em peças digitais, verdades e mentiras sobre a 

doença e formas de prevenção. 



Coronavírus
Denominado de Sars-Cov-2, integra uma rede de vírus 
chamada Coronavírus. O nome surgiu porque quando 
vistos via microscópio possuem aspecto de coroa. Parte dos 
vírus infectam seres humanos e outros somente animais. 
Podem causar de resfriados comuns a quadros graves como 

pneumonia e insuficiência respiratória. 
Nas duas últimas décadas houve o aparecimento de 
doenças causadas por outros Coronavírus que 
originalmente infectavam apenas animais, mas que 
passaram para os seres humanos, causando a SARS 
(Síndrome Respiratória Aguda Grave) em 2002-2003 e 
MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio), a partir 

de 2013.
O novo Coronavírus, que começou a provocar doença 
humana a partir de dezembro/2019, provavelmente é 
decorrente de mutação de um vírus de origem animal e 
que, nos últimos meses, passou de animais para pessoas 
em um mercado de frutos do mar e animais vivos na cidade 

de Wuhan, na China.

Como é a forma de contágio?
Para haver contágio é preciso ter contato com uma pessoa 
infectada. Sendo assim, é importante evitar aproximação 
com pessoas suspeitas de Coronavírus, viajar para áreas de 

risco e estar atento às medidas de prevenção.

Quais as formas de prevenção?
As medidas de prevenção contra o novo Coronavírus são as 
mesmas que devem ser adotadas contra qualquer outra 
síndrome respiratória. Lave as mãos frequentemente com 
água e sabão ou use um produto à base de álcool; ao tossir 
ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo 
flexionado ou use lenço descartável – descarte 
imediatamente em uma lixeira e limpe as mãos com 
produto à base de álcool ou lave com sabão e água; 
mantenha-se longe de aglomerados; e evite tocar nos 

olhos, nariz e boca.



Os principais sintomas do novo Coronavírus são tosse, 
febre e falta de ar, além de mialgia (dores musculares). Mas 
apresentar esses sintomas não significa necessariamente 
que você tem o vírus. Os sintomas são semelhantes a 
outras doenças muito mais comuns, como gripes e 

resfriados. 

Como é caracterizado um caso suspeito
com o novo Coronavírus?

Como saber se estou
com o novo Coronavírus?

As máscaras desempenham papel importante em locais 
como hospitais, mas há pouca evidência de benefício 
generalizado. O uso de máscara, para além das áreas das 
unidades de saúde, deve ser feito apenas por quem tem 
sintomas respiratórios (tosse ou espirro) ou está cuidando 
de alguém com suspeita de infecção transmitida por via 

respiratória.

Devo usar máscara para
prevenir o novo Coronavírus?

Uma pessoa com febre e sintoma respiratório que retornou 
de área de transmissão local ou que teve contato próximo 
com alguém infectado nos 14 dias antes do início dos 

sintomas.

O que fazer se voltei de área de
transmissão ou tive contato com
pessoa com o novo Coronavírus?

As pessoas que retornaram de área de transmissão ou 
tiveram contato próximo com doente devem procurar 
rapidamente um serviço de saúde para avaliação e 
diagnóstico, desde Unidades Básicas de Saúde  (UBSs) até 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou hospitais de 
urgência. É aconselhável que estas pessoas, que 
apresentarem sintomas de resfriados, utilizem máscara 
cirúrgica a partir do momento da suspeita. Os casos graves 

devem se dirigir às unidades de emergência.



Pessoas de todas as idades podem contrair o novo 
Coronavírus. As pessoas idosas e que tenham condições 
médicas pré-existentes (como asma, diabetes, doenças 
cardíacas) têm maior probabilidade de ficar gravemente 
doentes com o vírus. Pessoas de todas as idades devem 
seguir medidas simples de prevenção para impedir a 

propagação do vírus.

O novo Coronavírus afeta apenas idosos?

Estima-se que a mortalidade seja em torno de 2 a 3%. Os 
óbitos estão ocorrendo principalmente em pessoas acima 
de 60 anos e com doenças crônicas que afetam a 
imunidade. É importante acompanhar a evolução da 
epidemia para ter certeza do real potencial de mortalidade 

deste vírus.

Qual a mortalidade da doença
causada pelo novo Coronavírus?

Sim! Maçanetas, talheres, copos, teclados de computador, 
celulares, corrimões e barras internas do transporte 
público podem estar infectados. Por isso, é importante 
cuidar da higienização das mãos após o uso destes objetos.

Posso contrair o Coronavírus pelo
compartilhamento de objetos?

Por que algumas pessoas com Coronavírus
ficam em isolamento domiciliar?

Para casos leves, onde não há incapacidade 
cardiorrespiratória, neoplasias ou idade avançada, é 
possível a adoção de medidas restritivas individuais de 
isolamento e quarentena domiciliar, mantendo distância 
dos demais contatos próximos. Isto inclui evitar o 
compartilhamento de utensílios domésticos e pessoais, até 
que seja descartada ou confirmada a suspeita. Estas 
pessoas, caso manifestem sintomas, devem procurar 

imediatamente o serviço de saúde.


