SAIBA MAIS SOBRE O

CORONAVÍRUS
O QUE É?
O coronavírus pode causar desde resfriados comuns
até síndromes respiratórias mais graves.
Vindo da cidade chinesa Wuhan, inicialmente
transmitido de animais para pessoas, o vírus
adquiriu a capacidade de ser transmitido de uma
pessoa para a outra. Há registros de casos
graves da doença que evoluíram para óbito.

QUAL A FORMA DE
CONTÁGIO?
O vírus pode ser transmitido por via aérea quando a pessoa
infectada tosse ou espirra.

QUAIS SÃO OS
SINTOMAS?
A maior parte das pessoas apresenta:

TOSSE

FEBRE

FALTA
DE AR

O QUE É CONSIDERADO
UM CASO SUSPEITO?
Febre e presença de sintomas respiratórios, como tosse e/ou
falta de ar associado a:
-Histórico de viagem para a cidade de Wuhan (China) nos
últimos 14 dias antes do início dos sintomas;
OU
-Relato de contato com uma pessoa que está sob investigação
para o novo coronavírus.
Na ausência de febre só será considerado o contato com
casos que foram confirmados por laboratório.

ORIENTAÇÕES AOS
VIAJANTES
- Avaliar a real necessidade da viagem para a China nesse
momento;
- Evitar contato com pessoas doentes;
-Evitar contato com animais (vivos ou mortos), mercados de
animais e produtos provenientes de animais (como carne não
cozida);
- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo
menos 20 segundos. Use um desinfetante para as mãos a base
de álcool, se não houver água e sabão.

FIQUE ATENTO!
Se você viajou para a China nos últimos 14 dias teve febre,
tosse ou dificuldade em respirar, procure atendimento
imediatamente.
Recomendações:
-Antes de ir ao consultório médico ou à sala de emergência,
ligue com antecedência e informe-os sobre sua viagem
recente e seus sintomas;
- Evite contato com outras pessoas;
- Não viaje enquanto estiver doente;
- Cubra a boca e o nariz com um lenço de papel ou manga da
camisa (e não as mãos) ao tossir ou espirrar.

Em caso de dúvida, entre em contato com
o Centro de Promoção da Saúde mais
próximo ou com a Central de Relacionamento
0800 721 4015.

