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Coronavírus

Os Coronavírus são vírus e são a segunda principal causa do
resfriado comum (após rinovírus) e, até as últimas décadas,
raramente causavam doenças mais graves em humanos do que o
resfriado comum.

Há sete tipos de vírus Coronavírus humanos (HCoVs) conhecidos,
entre eles o SARS-COV (que causa síndrome respiratória aguda
grave), o MERS-COV (síndrome respiratória do Oriente Médio) e o
SARS-CoV-2 (vírus que causa a doença COVID-19).



COVID-19

COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo novo
Coronavírus, identificado pela primeira vez em
dezembro de 2019, em Wuhan, na China.



Identificação da Pessoa com COVID-19

Não usar termo como: Casos do COVID-19 ou Vítima ou doente.

As formas corretas são: Pessoas que tem a COVID-19 ou
pessoas que estão sendo tratadas por COVID-19.

Não associe a uma nacionalidade: O novo Coronavírus pode
atingir pessoas de muitos países de diferentes localizações
geográficas, por isso, não associe o COVID-19 a um país ou
nacionalidade especifica.

MOSTRE EMPATIA com as pessoas que foram infectadas. Elas
não fizeram nada de errado.

Fonte: Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da USP 



Transmissão

Pelo que se sabe até o momento, a principal forma de
transmissão ocorre por pessoas que apresentam
sintomas. Conforme o que já foi documentado alguns
pacientes com COVID-19 podem espalhar vírus de 24 a
48 horas antes do início dos sintomas e de 3 a 4
semanas após o início dos sintomas.



Transmissão

Foto: O Globo



Período de Incubação do Vírus

O período de incubação é o tempo entre ser
infectado pelo vírus e o início dos sintomas da
doença.

As estimativas atuais do período de incubação
variam de 1 a 14 dias, mais frequentemente ao redor
de 5 dias.

Essas estimativas estão sendo atualizados à medida
que mais dados se tornam disponíveis.



Tempo que o vírus sobrevive em 
superfícies

Uma série de estudos aponta que os Coronavírus
(incluindo informações preliminares sobre o vírus que
causa COVID-19) podem persistir nas superfícies por
algumas horas ou até vários dias. Isso pode variar
conforme diferentes condições (por exemplo, tipo de
superfície, temperatura ou umidade do ambiente).



Letalidade

Foto: O Globo



Sintomas



Sintomas



Isolamento Social



Isolamento Domiciliar



Isolamento Hospitalar



Grupo de Risco

Situações Associadas Doenças Existentes



Prevenção contra o Coronavírus

Fonte: Ministério da Saúde

Fonte: 
Desenho
Folha de São Paulo.
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