
 
 
 

Cuidados gerais para prevenir a transmissão do coronavírus 
Informações repassadas pela Sociedade Brasileira de Infectologia 

 
 

● Evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas 
● Lavar frequentemente as mãos por pelo menos 20 segundos, especialmente          

após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes             
de se alimentar. Se não tiver água e sabão, use álcool em gel 70%, caso as                
mãos não tenham sujeira visível 

● Usar lenço descartável para higiene nasal 
● Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir 
● Evitar tocar nas mucosas dos olhos 
● Higienizar as mãos após tossir ou espirrar 
● Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou           

garrafas 
● Manter os ambientes bem ventilados 

 
 

Quando procurar atendimento médico? 
 
A pessoa deve procurar atendimento médico somente se apresentar febre por mais            
de 24 ou 48 horas ou se apresentar falta de ar. Pessoas com doenças clínicas               
prévias que tiverem alguma alteração no seu quadro também devem procurar ajuda            
médica. 
 
De maneira geral, todas as pessoas que apresentarem sintomas de um resfriado ou             
de síndrome gripal devem permanecer em isolamento em casa por 14 dias. Nesses             
casos, não é necessário procurar os serviços de emergência.  
 

Sintomas do Covid-19 
 
Sintomas mais comuns 
 

● Febre 
● Tosse seca 
● Cansaço 

 
Alguns pacientes relatam 
 

● Coriza 
● Obstrução nasal 



● Dor de garganta 
● Diarreia (menos frequente) 
● Pneumonia (em alguns casos) 

 
Sintomas severos (acometem 14% dos casos) 
 

● Dificuldade em respirar 
● Falta de ar 

 
Casos críticos 
 

● Insuficiência respiratória 
● Choque séptico 
● Falência de órgãos 
● Risco de morte 

 
 

Grupos de risco da doença  
Informações da OMS - Organização Mundial da Saúde 

 
● Pessoas com mais de 60 anos 
● Pessoas com doenças preexistentes: 

○ hipertensão arterial 
○ diabetes 
○ doença cardíaca 
○ doença pulmonar 
○ neoplasias 
○ transplantados 
○ pessoas que fazem uso de imunossupressores 

 
 

O que fazer ao apresentar os sintomas? 
 
Se o paciente não faz parte dos grupos de risco e apresenta os sintomas leves, a                
recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia é: 
 

● Permanecer em isolamento durante 14 dias 
● Fazer repouso 
● Ingerir líquidos 
● Utilizar analgésicos e antitérmicos para aliviar os sintomas (a indicação da           

Sociedade Brasileira de Infectologia é para o uso de paracetamol e dipirona) 
 
Em casos mais graves a recomendação é procurar imediatamente ajuda médica. 


