
Perguntas freqüentes sobre o coronavírus (COVID-19) 
 
Este documento continuará sendo atualizado pela situação do COVID-19. Para mais 
informações, últimas notícias e recursos, visite: www.coronavirusnetwork.org 
 
O que é o coronavírus? 
O coronavírus é um tipo de vírus que causa doenças que variam de um resfriado comum a 
problemas pulmonares mais graves. Existem muitos tipos de coronavírus. Existe um novo tipo 
de coronavírus que está se espalhando pelo mundo. Ele recebeu o nome de COVID-19. Outros 
nomes que você pode ouvir para o novo coronavírus são SARS-CoV-2 ou 2019-nCoV. 
 
Quais são os sintomas do coronavírus? 
Os sintomas mais comuns do coronavírus são febre, cansaço e tosse seca. As pessoas podem 
ter dores, nariz entupido ou escorrendo, dor de garganta e diarréia. Algumas pessoas podem 
ter coronavírus, mas não apresentam sintomas. A maioria dos casos é leve com febre e tosse. 
A maioria das pessoas não precisará ir ao hospital. Você pode melhorar em casa. Se você tiver 
problemas para respirar, pode precisar ir ao hospital. 
 
O coronavírus é como a gripe? 
Embora alguns dos sintomas da gripe e do coronavírus sejam os mesmos, geralmente não é 
útil comparar os dois. A vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus, mas protege 
contra a gripe. 
 
Quão contagioso é o coronavírus e como posso obtê-lo? 
O coronavírus é muito contagioso, o que significa que se espalha facilmente de uma pessoa 
para outra. Épassado de uma pessoa para outra por "gotículas" que vêm da tosse ou espirro de 
alguém. Gotas de tosse ou espirro podem percorrer um metro e oitenta e sobreviver em 
superfícies por várias horas. Você recebe o coronavírus quando entra em contato diretamente 
com as gotículas, ou as gotículas entram em suas mãos e depois tocam seu rosto, inclusive os 
olhos. 
 
Socorro! Eu acho que tenho coronavírus! O que devo fazer? 
Se você tem sintomas leves e está se saindo bem, fique em um lugar onde possa se recuperar 
confortavelmente, como em sua casa. Use medicamentos sem receita, beba bastante líquido e 
descanse bastante. Pessoas com casos leves não devem comparecer ao trabalho e devem 
limitar o contato com outras pessoas. Se seus sintomas não desaparecerem, começarem a 
piorar ou você ficar preocupado, entre em contato com seu médico. Se você ficar realmente 
doente e tiver dificuldade em respirar, vá ao hospital. 
 
Embora a disponibilidade de testes para o coronavírus esteja melhorando, no momento não é 
fácil fazer o teste. Se você viajou recentemente para um local onde há um surto conhecido de 
coronavírus ou você já teve contato com alguém que sabe ter coronavírus, é uma boa ideia 
tentar fazer o teste. Ligue para o seu medico para obter ajuda sobre onde fazer o teste. A 
maioria das pessoas pode melhorar em casa e é melhor evitar espalhá-la para mais pessoas. 
 
Quem tem maior probabilidade de contrair coronavírus grave? 
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A partir de agora, parece que as pessoas mais velhas e com outros problemas de saúde 
crônicos estão ficando mais doentes. Se você acha que pode ter um caso leve ou ter entrado 
em contato com alguém com coronavírus, é melhor evitar estar com pessoas com mais de 70 
anos, pessoas com doenças pulmonares e pessoas com sistemas imunológicos fracos, como 
alguém passando por câncer tratamento. Até agora, crianças e jovens são mais propensos a 
ter casos leves. 
 
 
Quão mortal é o coronavírus? 
Não sabemos ao certo quão mortal é o coronavírus. No momento, o melhor palpite é de 1% a 
4% das pessoas que ficam doentes morrerão. O vírus é mais mortal para pessoas idosas e 
pessoas com problemas de saúde crônicos. Como muitos casos podem ser leves ou não 
apresentar sintomas, isso pode aumentar a taxa de mortalidade, uma vez que apenas os piores 
casos são diagnosticados. 
 
Como posso evitar o coronavírus? 
A maneira mais prática é lavar as mãos com sabão regularmente e evitar tocar no rosto, 
especialmente quando estiver em público. Quando você lava as mãos, deve levar pelo menos 
vinte segundos e colocar os dois lados e as unhas. Se alguém que você conhece está doente 
com sintomas, você pode manter distância, a menos que haja um motivo para estar perto 
deles. Se você precisar cuidar de alguém doente ou precisar viajar para lugares públicos, 
esteja alerta e limite o toque. 
 
Devo comprar uma máscara para evitar o coronavírus? 
Em geral, as máscaras não reduzirão as chances de você receber coronavírus. Isso ocorre 
porque a maioria das pessoas não usa máscaras adequadamente e pode pensar que elas são 
seguras quando precisam ser cautelosas. Quando você ajusta e desativa uma máscara, corre o 
risco de contrair o vírus. As máscaras são úteis se alguém tiver coronavírus e não quiser dar a 
outras pessoas. As máscaras faciais são muito importantes para os profissionais de saúde que 
cuidam de pacientes com coronavírus. Portanto, a menos que você tenha ou esteja cuidando 
ou alguém que tenha coronavírus, você realmente não precisa de uma máscara. 
 
O que devo fazer se achar que um membro da família tem coronavírus? 
Se um ente querido ficar doente, entre em contato com seu médico para obter orientação. 
Tente que eles usem uma máscara facial. Isso pode ser difícil porque é difícil encontrar 
máscaras agora e agora. Se puder, mantenha a pessoa afastada de outras pessoas, 
especialmente aquelas mais velhas ou com problemas de saúde. Certifique-se de que ele lava 
muito as mãos e cobre a boca ao espirrar ou tossir. Se possível, peça ao seu familiar que use 
seu próprio quarto e banheiro separadamente do resto da família. 
 
O que posso fazer se estiver preocupado e ansioso com o coronavírus? 
É bom pensar em como você pode proteger a si e à sua família e saber o que está 
acontecendo ao seu redor. Você pode estar preparado com alguns meses de medicamentos 
prescritos que possa precisar. Estocar duas semanas em alimentos e suprimentos por pessoa 
em sua casa é uma boa idéia. 
 
As informações para este FAQ vieram de: 



Centro dos EUA para Controle de Doenças (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/about/index.html 
Organização Mundial da Saúde (OMS): https://www.who.int/health-topics/coronavirus 
Breanna Lathrop, DNP, MPH, FNP-BC: https://goodsamatlanta.org/team/breanna-lathrop/ 
O que você precisa saber sobre a cirurgia bariátrica 
Hansa Bhargava, MD: https://www.webmd.com/hansa-bhargava 
Brenda Goodman, repórter: https://www.webmd.com/brenda-goodman 
Michael Mina, MD, PhD: https://ccdd.hsph.harvard.edu/people/michael-mina/ 
Isaac Bogoch, MD, SM, FRCPC: https://www.uhnresearch.ca/researcher/isaac-bogoch 
Carlos del Rio, MD: http://vaccines.emory.edu/faculty-evc/primary-faculty/del_rio_carlos.html 
 
 
Este FAQ foi escrito pela Coronavirus Support Network, um projeto da Sostento Inc., uma 
organização sem fins lucrativos reconhecida pelo governo federal 501c3, com sede nos EUA. 
Para ingressar na rede, visite www.coronavirusnetwork.org 
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