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Nota Informativa -  Novo Coronavírus (2019-nCOV) 

29/01/2020 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi informada 

sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida detectados na cidade de Wuhan, na 

Província de Hubei, parte central da China. Os primeiros pacientes eram comerciantes ou 

fornecedores de um mercado de frutos do mar e outras espécies de animais silvestres e 

domésticos.  

Em 09 de janeiro, autoridades chinesas indentificaram um novo tipo de coronavírus 

como agente responsável por estes casos de pneumonia, sendo designado como Novo 

Coronavírus (2019-nCoV).  

O Novo Coronavírus, em humanos, pode causar doenças respiratórias como um 

resfriado comum até quadros mais graves de pneumonia. Os principais sintomas observados 

são febre, tosse e dificuldade respiratória. Em alguns pacientes a febre pode não estar 

presente, como por exemplo, idosos e pessoas imunodeprimidas. 

O período médio de incubação da infecção  é de cinco dias, podendo chegar até 16 

dias. 

 Como um crescente número de pacientes, supostamente, não teve exposição ao 

mercado de animais, há indicação de ocorrência da  transmissão pessoa para pessoa. Em 

humanos, quando ocorre este modo de transmissão, o coronavírus pode ser transmitido, 

principalmente pelas gotículas respiratórias por meio da tosse, espirros e contato com 

superfícies e objetos contaminados com o vírus, como ocorre com outros vírus respiratórios.   

O período de transmissão é, em média, sete dias após o início dos sintomas. Entretanto, novos 

estudos sugerem que a transmissão pode acontecer mesmo antes do aparecimento dos 

sintomas, mas ainda não se sabe quantos dias antes já ocorre esta transmissão. 

Não há um tratamento específico para infecções por este vírus, no momento. 

Medicamentos antivirais estão sendo testados para encontrar um tratamento eficaz contra o 

Novo Coronavírus. Atualmente, ainda não existe vacina para prevenir a infecção .  
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Portanto, a melhor maneira de prevenção é evitar ser exposto ao vírus por meio das 

seguintes medidas:  

• Manter ambientes bem ventilados; 

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não 

houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos, garrafas; 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;   

• Evitar contato próximo com pessoas doentes;  

• Ficar em casa quando estiver doente;   

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, preferencialmente com um lenço de papel e 

jogar no lixo;   

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência; 

• Evitar contato próximo com animais selvagens e animais em fazendas ou criações; 

• Procurar assistência médica, se apresentar febre e sintomas respiratórios e ter 

viajado para área de transmissão ou ter tido contato com caso suspeito ou 

confirmado, nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas. Até o momento, a 

Organização Mundial de Saúde considera toda República Popular da China como 

área de transmissão. Esta informação pode ser acessada no link: 

saude.gov.br/listacorona  

 

ALERTA: Notificar, imediatamente, casos suspeitos à Divisão de Vigilância Epidemiológica 
pelos telefones 3392-6560/6556/6557 (horário comercial até às 19:00hs) ou 98431-
6339(após as 19:00hs e nos finais de semana e feriados). 
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