Coronavírus

?

O QUE É O NOVO CORONAVÍRUS?
É um vírus que tem causado doença respiratória pelo
agente coronavírus, recentemente identificado na China.
Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos
desde meados de 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais.
Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças
respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum.
Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em
2002 e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS),
identificada em 2012.

QUAL A FORMA DE TRANSMISSÃO DO VÍRUS?
Ainda não está claro com que facilidade o novo coronavírus se espalha de pessoa para pessoa.
As investigações estão em andamento, mas a disseminação do novo coronavírus está ocorrendo e pode ser de
forma continuada.
Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros são menos.

QUAIS OS SINTOMAS DO NOVO CORONAVÍRUS?
Os sinais e sintomas clínicos são principalmente:
Respiratórios como febre
Tosse
Dificuldade para respirar

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO
O diagnóstico do novo coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios com potencial de aerossolização (aspiração de vias aéreas ou indução de escarro).
É necessária a coleta de duas amostras na suspeita do
novo coronavírus.
As duas amostras serão encaminhadas com urgência
para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).
Uma das amostras será enviada ao Centro Nacional
de Influenza (NIC) e outra amostra será enviada para
análise de metagenômica.

EXISTE ALGUMA FORMA DE PREVENÇÃO?
Para redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, especialmente as de grande infectividade, orientase que sejam adotadas medidas gerais de prevenção, como
Realizar frequente higienização das mãos, principalmente
antes de consumir alimentos,
Utilizar lenço descartável para higiene nasal,
Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir,
Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca.
Além disso, não compartilhar objetos de uso pessoal, como
talheres, pratos, copos ou garrafas, manter os ambientes
bem ventilados, evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE INSTALOU O CENTRO DE
OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA (COE) – CORONAVÍRUS.
QUAL O OBJETIVO DO CENTRO DE OPERAÇÕES?
O Centro de Operações de Emergência (COE) tem
como objetivo preparar a rede pública de saúde para o
atendimento de possíveis casos no Brasil.
A sua estruturação permite a análise de dados e de
informações para subsidiar a tomada de decisão dos
gestores e técnicos, na definição de estratégias e ações
adequadas e oportunas para o enfrentamento de emergências em saúde pública.

O SUS TEM TRATAMENTO PARA A DOENÇA?
Não existe medicação específica para o vírus. O tratamento
é feito com base nos sintomas de cada paciente.

QUALQUER HOSPITAL PODE ATENDER ?
Qualquer hospital pode receber esse paciente?

QUAL EXAME DETECTA ESSA DOENÇA?
Para detectar a doença é necessário realizar exames de biologia molecular que detecte o RNA viral.

TIVE CONTATO COM PESSOAS QUE VIERAM DA CHINA
Até o momento, nenhum caso suspeito de infecção pelo
novo coronavirus no Brasil se enquadra na definição de casos da OMS. Portanto, não temos transmissão local.
Dessa forma, não existe nenhuma recomendação específica
para quem teve contato com pessoas que viram da China.

QUAL É A DIFERENÇA DESSA DOENÇA PARA UMA
GRIPE, JÁ QUE OS SINTOMAS SÃO PARECIDOS?

No início da doença, não existe diferença quanto aos
sinais e sintomas de uma infecção pelo novo coronavírus
em comparação com os demais vírus.
Por isso, é importante ficar atento às áreas de transmissão local.
Apenas pessoas que tenham sintomas e tenham viajado para, até o momento, a província de Hubei, com o
epicentro em Wuhan e a província de Guangdong, na
China são suspeitos da infecção pelo coronavírus.

