Curso Técnico
Enfermagem 2018

CONHEÇA O
CORONAVÍRUS
COVID – 19
É uma grande família de vírus
que causa infecções. O CID 10 –
Infecção Humana pelo novo coronavírus
(2019-nCOV) causa semelhante a um resfriado
comum podendo ser leve a moderado, além
de provocar síndrome respiratória graves,
que podem ocasionar a morte. Os coronavírus
que infectam humanos são o ALPHA E BETA.

Por que o nome de
coronavírus?
O vírus quando é visto pelo
microscópio, parece com uma
coroa, por isso o nome de
Coronavírus.

COMO É TRANSMITIDO
A transmissão acontece de pessoa
para pessoa, pelo ar ou contato com
secreções
contaminadas
como:
espirro, tosse, catarro, aperto de
mão, beijo, abraço. Qualquer pessoa
que tenha contato próximo (cerca de
1 metro) com alguém que possui
sintomas respiratórios está em risco
de contaminação.

PERÍODO DE INCUBAÇÃO
De 1 a 12 dias com o aparecimento
dos sintomas. A transmissibilidade dos
pacientes infectados é de 7 dias após o
início dos sintomas. A transmissão pode
ocorrer mesmo sem o aparecimento de
sinais e sintomas.

COMO O VÍRUS AGE
A entrada do vírus no organismo
ocorre pelas mucosas
dos olhos, nariz
ou boca e
atinge as vias
respiratórias.

SINTOMAS
Febre, tosse e dificuldade respiratória.
Em casos mais graves, a infecção
pode causar pneumonia, síndrome
respiratória
aguda
grave,
insuficiência renal e até a morte.

PREVENÇÃO
Lavar as mãos com água e sabão ou usar
álcool em gel frequentemente.
Cobrir o nariz e boca, ao espirrar e tossir,
com um lenço de papel e jogar no lixo.
Não tocar nos olhos, nariz e boca com as
mãos sujas, sem lavar.
Ficar em casa quando estiver doente.
Evitar aglomerações.
Manter os ambientes ventilados, como
portas e janelas abertas.
Não compartilhar objetos pessoais, como
copo, colher, prato, toalha e roupa.
Limpar e desinfetar objetos e superficie
tocados.

TRATAMENTO
Não há tratamento específico. Porém, os
cientistas continuam na busca por uma
vacina. A recomendação é ficar em repouso
e tomar bastante água. Assim que os
primeiros sintomas surgirem, procure uma
Unidade Básica de Saúde (UBS) imediata
para confirmar diagnóstico e iniciar o
tratamento.

GRUPO DE RISCO
Pessoas a partir de 60 anos; diabéticos;
hipertensos; crianças; pessoas com
problemas de coração; asmáticos;
doentes renais; câncer, fumantes
etc.
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