O que é o COVID-19? Saiba mais! Por que é uma Pandemia?
Perguntas
O que é COVID-19? Quando surgiu?
Por que é uma Pandemia?
Já existiam outros tipos de
Coronavírus?
Têm outros tipos de Coronavírus
graves?
Qual é o tamanho do Coronavírus?
Quais são os sintomas?
Como é transmitido?

Qual é o período de transmissão?

Qual é o período de incubação?
(período que a pessoa tem o vírus
mas não tem manifestação clínica)
Como é feito o diagnóstico?

E o teste rápido? Ajuda no
diagnóstico?
O que é o ideal para evitar a infecção
pelo COVID-19?

Atualização dos casos confirmados
e número de óbitos no Brasil!

Respostas
É o novo agente do Coronavírus, sendo descoberto em
31/12/19 após casos registrados na China.
Porque possui casos de infecção em todos os continentes do
planeta.
Sim. Descrito em 1965 como Coronavírus. Maioria das pessoas
se infecta com os Coronavírus comuns ao longo da vida (ex:
Alpha Coronavírus 229E e beta Coronavírus OC43).
Sim. O SARS-COV causador da Síndrome Respiratória Aguda
Grave e o MERS-COV causador da Síndrome Respiratória do
Oriente Médio.
100 a 200nm (1 nanômetro= milionésimo de milímetro).
Tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar
(nos casos moderados ou graves).
De uma pessoa doente para outra por contato próximo: aperto
de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse ou contato com
objetos contaminados (ex: celular ou caneta contaminadas) ou
superfícies contaminadas (ex: corrimão de uma escada
contaminada).
De uma forma geral, enquanto persistirem os sintomas É
possível a transmissão viral após a resolução dos sintomas,
mas a duração do período de transmissibilidade é
desconhecido para o coronavírus.
Até 14 dias. Média de 5 dias.

Quando tem o quadro clínico juntamente com a realização do
PCR (reação em cadeia de polimerase) positivo para COVID-19
de secreção nasofaríngea.
O teste rápido (pesquisa dos anticorpos IgM e IgG) pode vir
reagente a partir do 7° dia, indicando se o paciente teve contato
ou não com o COVID-19.
Isolamento domiciliar e higiene das mãos. Manter distância
mínima de um metro e meio entre as pessoas. Use máscara o
tempo todo se sair nas ruas. Procurar assistência médica “em
uso de máscara” caso apresente dificuldade para respirar ou
piora clínica.
https://covid.saude.gov.br/
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