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Apresentação

Esta  cartilha tem  como  objetivo  orientar  a  
comunidade/Uepa  sobre  prevenção  e  con-
trole  da  doença  causada por um  novo Coro-
navírus SARS-CoV-2 (causador da Covid-19). 
Observando as fontes de informações con-
fiáveis, de modo que possam evitar crer em co-
berturas sensacionalistas.

Alguns coronavírus podem causar síndromes 
respiratórias graves. Coronavírus  pertencem à 
família coronaviridae, e podem causar 
infecções em humanos e animais.

O novo Coronavírus foi descoberto em dezem-
bro de 2019, na cidade de  Wuhan (China), con-
siderada  1º epicentro da ainda epidemia, e 
onde ocorreram  as  primeiras  mortes.

Foi considerada pela  Organização Mundial da 
Saúde (OMS), como pandemia, pelo seu grau 
de dispersão no mundo.

Essa família de vírus  é conhecida pelos cientis-
tas desde 1960.



Como o vírus se espalha  (transmissão)?  

Partículas virais, microscópicas, entram em 
contato com pessoas saudáveis por meio da 
boca,  nariz e olhos. Para ser disseminado, o 
vírus precisa sair de uma pessoa para outra.  
Necessita de  célula viva para poder se  multi-
plicar.  Os estudos apontam que esse vírus 
pode permanecer em superfície por horas, por 
isso  a limpeza  com  potentes detergentes  
(como álcool 70%)  é  fundamental.

A transmissão  ocorre pelo ar, e por  contato 
pessoal (gotículas de saliva; espirro; tosse;  
secreções;  contato com pessoas  por toques;  
contato  com  objetos ou superfícies contami-
nadas).

TOSSE ESPIRRO



Qual o tempo de incubação do
Covid-19?  

O  que  fazer  para  evitar ?  

Uso de  máscara
(que deve cobrir boca e nariz) 

A maioria dos pesquisadores concordam em 
considerar o período de incubação médio de 5 
dias, podendo chegar a  14 dias,  o que ainda 
não está confirmado com bases científicas de 
evidência.

Três  medidas (além de muitas outras) preven-
tivas são citadas em todos os trabalhos 
pesquisados,  portanto são unanimidade:



Lavagem adequada das mãos com
água e sabão   

A lavagem adequada das mãos garante pro-
teção à saúde humana de praticamente todos 
os agentes patogênicos (vírus, bactérias, 
fungos, parasitas helmintos e protozoários). 
Água e sabão é um dos melhores hábitos de 
higiene que existe.  E não esquecer que as mãos 
possuem 2 lados, os dorsos e as palmas, e ainda 
as unhas (fâneros que podem acumular sujeir-
inhas, portanto, necessitam serem escovadas e   
bem limpas). 

Os vírus possuem uma camada de gordura 
como envólucro, por isso o sabão é importante, 
pois destruindo essa gordura protetora, dá 
instabilidade a proteção própria viral, facilitan-
do sua inativação. Além da lavagem das mãos 
com água e sabão, a higienização das mãos 
poderá também ser realizada utilizando prepa-
rações alcoólicas a  70%  em  gel.
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Limpeza de objetos e manuseio diários  

Lavar alimentos, frutas, legumes, enlatados, 
refrigerantes,  latinhas de sucos,  ovos,  enfim,  
lavar  tudo  o que puder.

Distanciamento ou afastamento 
entre  as pessoas 
 Pelo menos a 1,5 metro (não sabemos quem 

está infectado, e mesmo pessoas sem sinto- 
mas podem transmitir  o vírus).

1,5m 1,5m



Qualidade de vida em tempos de “isolamento”
(afastamento ou distanciamento) social

Além da qualidade alimentar; 
hidratação; higiene pessoal;  higiene  
ambiental;  prática de atividades 
físicas,  mesmo em casa; atividade 
mental (leituras, filmes, palavras 
cruzadas,  lives educativas,  música, 
enfim,  estimular o raciocínio). Tudo 
isso junto e misturado só propor-
cionarão bem estar físico e mental, 
pois  atenuam o confinamento e o 
ócio.



Quais os sinais e sintomas de alerta?  

Desde  ausência do  olfato (anosmia),   e/ou  do  
paladar (ageusia), cansaço; manifestações gas-
trointestinais; coriza; dor na garganta; tosse;  
febre;  dispnéia (dificuldade de respirar); dor no 
tórax,  ou um  ou mais  desses sinais e sintomas,  
na fase de pandemia que vivemos, devemos 
procurar o médico, pois podem ser indicativos 
de  infecção  por  Covid.

Como se confirma o diagnóstico de Covid?  

O considerado padrão  ouro  para  detecção  do  
vírus  na  1ª  semana de sinais e sintomas  é  o   
RT-PCR (exame de biologia molecular, onde  é  
detectado  o  RNA  viral.  O material  é  colhido  
por  aspiração das vias  aéreas superiores  ou 
indução de escarro).
A tomografia computadorizada de tórax é 
exame de imagem muito útil pois mostra 
imagem em  “vidro fosco”,  que  somada  à  clíni-
ca é preditivo  da confirmação diagnóstica.



Após 2 semanas  de sintomas,  ou  pessoas  as-
sintomáticas podem fazer a “sorologia”  (exame 
de sangue)  que  mostra a detecção de anticor-
pos, interpretado como “reagente ou positivo”   
de “IgG”, o que significa que essa pessoa  já  
teve  contato com o vírus, e possivelmente  
pode ser considerada imunizada. 



Qual o tratamento para Covid?  

Não existe tratamento específico  para Covid-19, 
assim como para muitas outras doenças virais.              
São preconizadas medidas  gerais como  repou-
so, hidratação, e medicamentos chamados de 
sintomáticos. Antibióticos são prescritos para 
infecções  secundárias, que no caso do Covid, 
as pneumonias bacterianas merecem atenção. 
Por isso,  procurar  atendimento médico é im-
prescindível.

Que doenças (co-morbidades) podem agravar
o quadro de uma pessoa com Covid?  

Atenção aos idosos; hipertensos; diabéticos; 
tabagistas; obesos; pessoas em tratamento com 
imunossupressores; cardíacos; problemas vas-
culares; Lupus; e outras doenças que favoreçam 
a imunidade.



Não existe tratamento específico  para Covid-19, 
assim como para muitas outras doenças virais.              
São preconizadas medidas  gerais como  repou-
so, hidratação, e medicamentos chamados de 
sintomáticos. Antibióticos são prescritos para 
infecções  secundárias, que no caso do Covid, 
as pneumonias bacterianas merecem atenção. 
Por isso,  procurar  atendimento médico é im-
prescindível.
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Desinformação não combina com prevenção

Para evitar que mentiras sobre o coronavírus (Covid-19) 
se espalhem, confirme se as mensagens são verdadeiras.

No site da Secretaria de Saúde Pública você encontrará 
respostas oficiais e atualizadas. Acesse:

saude.pa.gov.br
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