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O que é Coronavírus?
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções
respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em
31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença
chamada de coronavírus (COVID-19). Os primeiros coronavírus
humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No
entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus,
em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma
coroa.

Quais são os sintomas do coronavírus?
Os
sinais
e
sintomas
do
coronavírus
são
principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado.
Podem, também, causar infecção do trato respiratório
inferior, como as pneumonias. No entanto, o coronavírus
(SARS-CoV-2)
ainda precisa
de
mais
estudos
e
investigações para caracterizar melhor os sinais e sintomas
da doença.
Os principais são sintomas conhecidos até o momento são:
• Febre
• Tosse
• Dificuldade de respirar
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Como o coronavírus é transmitido?
As investigações sobre as formas de transmissão do
coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação
de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas
respiratórias ou contato, está ocorrendo. Qualquer pessoa que
tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com
sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.
É importante observar que a disseminação de pessoa para
pessoa pode ocorrer de forma continuada.
Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo),
enquanto outros são menos. Ainda não está claro com que
facilidade o coronavírus se espalha de pessoa para pessoa.
Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer
pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas,
como:
•
•
•
•
•
•

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.

Os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa
que o vírus da gripe. O período médio de incubação por
coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias,
período em que os primeiros sintomas levam para aparecer
desde a infecção.
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Como prevenir o coronavírus?
O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o
risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias
agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão:

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por
pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de
higienização. Se não houver água e sabonete, usar um
desinfetante para as mãos à base de álcool;
•

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não
lavadas;
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• Evitar contato próximo com pessoas doentes;
• 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.

Como é feito o tratamento do coronavírus?
Não existe tratamento específico para infecções causadas por
coronavírus humano. No caso do coronavírus é indicado
repouso e consumo de bastante água, além de algumas
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.

Como é feito o diagnóstico do coronavírus?
O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de materiais
respiratórios (aspiração de vias aéreas ou indução de escarro). É
necessária a coleta de duas amostras na suspeita do
coronavírus. As duas amostras serão encaminhadas com
urgência para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).
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Uma das amostras será enviada ao Centro Nacional de
Influenza (NIC) e outra amostra será enviada para análise de
metagenômica.
Para confirmar a doença é necessário realizar exames de
biologia molecular que detecte o RNA viral. O diagnóstico do
coronavírus é feito com a coleta de amostra, que está indicada
sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito. Orientase a coleta de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs
combinado (nasal/oral) ou também amostra de secreção
respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado
bronca alveolar).
Os casos graves devem ser encaminhados a um Hospital de
Referência para isolamento e tratamento. Os casos leves
devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde
(APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

Como é definido um caso suspeito de
coronavírus?
Diante da confirmação de caso do coronavírus no Brasil e
considerando a dispersão do vírus no mundo. A Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde informa que a
partir de 01 de março de 2020, passa a vigorar as seguintes
definições operacionais para a saúde pública nacional.
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1. CASO SUSPEITO
2019 (COVID-19)

DE

DOENÇA

PELO

CORONAVÍRUS

Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo
menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse,
dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal
ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta,
coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de
asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de
viagem para país com transmissão sustentada OU área com
transmissão local nos últimos 14 dias; OU
Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre
OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,
dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal
ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta,
coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de
asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E histórico de
contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos
últimos 14 dias.
2. CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019
(COVID-19)
Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve
contato domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos
últimos 14 dias E que apresente febre OU pelo menos um sinal
ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival,
dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de
O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem
intercostal e dispneia). Nesta situação é importante observar a
presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, mialgia/
artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo
corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito,
desidratação e inapetência.
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4. OBSERVAÇÕES
FEBRE: Considera-se febre aquela acima de 37,8°.
Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos
como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos,
imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter
Boletim Epidemiológico utilizado medicamento antitérmico.
Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em
consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de
notificação.
CONTATO
PRÓXIMO
DE
CASOS
SUSPEITOS
OU
CONFIRMADOS DE COVID-19:
Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo,
apertando as mãos);
Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com
secreções infecciosas (por exemplo, sendo tossida, tocando
tecidos de papel usados com a mão nua);
Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou
mais e a uma distância inferior a 2 metros;
Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por
exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala de espera do
hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior
a 2 metros;
Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por
exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala de espera do
hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior
a 2 metros; Um profissional de saúde ou outra pessoa que
cuida diretamente de um caso COVID-19 ou trabalhadores de
laboratório que manipulam amostras de um caso COVID-19
sem equipamento de proteção individual recomendado (EPI)
ou com uma possível violação do EPI;
Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois
assentos (em qualquer direção) de um caso confirmado de
COVID-19, seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes
que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava
sentado.
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CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO
DE COVID-19:
Uma pessoa que reside na mesma casa/ambiente. Devem ser
considerados os residentes da mesma casa, colegas de
dormitório, creche, alojamento, etc.
A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, considerando-se, o
ambiente e o tempo de exposição.

Não acredite em tudo o que lê
O Ministério da Saúde desmentiu vários boatos sobre o
coronavírus.
Conheça os principais:
• Descoberta a cura do coronavírus
• Chá de abacate com hortelã previne a doença
• Coronavírus tem semelhança com HIV
• Coronavírus está fora de controle
• Novo coronavírus causa pneumonia de imediato
• Óleos combatem coronavírus
• Vitamina D previne coronavírus
O Ministério da Saúde brasileiro tem divulgado informações
sobre casos suspeitos que estão sendo investigados no país.
Clique aqui para acessar
Essas informações também podem ser acessadas pelo
portal da ANS.
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Também com o objetivo de facilitar o acesso a informações
sobre o tema, foi desenvolvido um aplicativo para aparelhos
móveis como plataforma oficial com dicas, informações e
notícias sobre a Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19),
disponível
para
download
em
IOS
e
Android:
iOS: Clique aqui
Android: Clique aqui

Informações Importantes

•

Seguindo o que determinam o protocolo e as diretrizes
definidas pelo Ministério da Saúde, e conforme
estabelecido na resolução normativa n° 453, de 12/03/2020,
da ANS, o exame específico será feito apenas nos casos em
que houver indicação médica para casos classificados
como suspeitos ou prováveis de doença pelo COVID-19;

•

Caso esteja com suspeita de ter contraído o vírus, entre
conosco para obter orientações. Em caso de dúvida quanto
a seu quadro de saúde, sempre consulte seu médico.

•

O exame específico para detecção do COVID-19 pode ser
realizado nos laboratórios habilitados para atender os
beneficiários que preencherem os critérios determinados
pelo Ministério da Saúde.

A ANS orienta a operadora de saúde antes de se dirigir a
hospitais ou outras unidades de saúde.
A Health Med reforça que está preparada para realizar o
atendimento, em todos os nossos canais, seguindo o
protocolo de manejo clínico e recomendações da
Organização Mundial de Saúde (OMS).
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Canal Comercial:
21 3613-0050
Atendimento ao Cliente
21 3613-0000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800-983-0000 (demais localidades)
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