
 
 
 

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS 
 

 
 

O coronavírus faz parte de uma grande família viral que causa infecções 
respiratórias em seres humanos e em animais. Em janeiro de 2020, foram 
identificados casos de pneumonia de causa desconhecida ocorridos na cidade 
de Wuhan, região central da China, onde houve a detecção de um novo 
coronavírus, que ainda não havia sido identificado em humanos 

 

 
 

Pelo ar contaminado com secreções de pessoas doentes, como por exemplo: 

- Gotículas de saliva; 
- Espirro; 
- Tosse; 
- Catarro; 
 
Pelo contato: 

- Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; 
- Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a 
boca, nariz ou olhos. 
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Lavar as mãos frequentemente 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; 
Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 
Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 
Manter os ambientes bem ventilados 
 
 

 
 

Durante a tosse ou espirro cubram o nariz e a boca com o cotovelo 
flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, descartando-os após o uso;  
 

 

 
 

-  Febre; 

-  Tosse; 

-  Dificuldade para respirar; 

 

Também pode ocorrer: 

- Cansaço; 

- Dor de garganta; 

- Dores no corpo; 

- Coriza; 

- Congestão nasal e 

- Diarréia 
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-  Orientar Indivíduos sintomáticos a procurarem atendimento médico 
na UBS da sua área.  
- É recomendável que o paciente utilize máscara comum no trajeto e, 
se possível, não utilize transporte coletivo.  
- Assim que chegarem na recepção da UBS, solicitar uma máscara 
comum. 

 

- Os pacientes devem permanecer em isolamento domiciliar até a 
resolução completa dos sinais e sintomas. 

- Permaneça em quarto individual e bem ventilado; 

- Não receba visitas; 

- Limite a circulação nos espaços compartilhados, como cozinha, sala e 
banheiro; 

- Mantenha as janelas abertas, utilize máscara ajustada ao rosto e 
troque-a imediatamente após ficar úmida; 

 

- Descarte os materiais utilizados para cobrir a boca e o nariz 
imediatamente após o uso e higienize as mãos; 

- Materiais como máscaras e outros resíduos gerados durante os 
cuidados ou pelo próprio paciente devem ser mantidos em saco de lixo 
no quarto até o momento do descarte; 



 

- Evite o compartilhamento de escovas de dente, talheres, pratos, 
bebidas, toalhas ou roupas de cama; 

- Higienize superfícies frequentemente tocadas, como maçanetas e 
móveis do quarto e banheiro, diariamente com o auxílio de 
desinfetante doméstico comum. 
- Ao lavar roupas, lençol e toalhas do paciente, utilize água e sabão. 
Não sacuda a roupa suja. 
 

• Mais Informações: 

(https://covisaimprensa.myportfolio.com/alerta-orientacoes-sobre-coronavirus) 

(https://covisaimprensa.myportfolio.com/etiqueta-respiratoria) 
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