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O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O
CORONAVÍRUS
O

coronavírus

tem

preocupado o mundo
todo pela transmissão
de pessoa para pessoa,
devido

à

rápida

disseminação

para

outros

países

e

a

inexistência

de

tratamento.

Dados

divulgados

até

o

momento mostram que
o vírus matou mais de
213 pessoas e infectou
outras

milhares

na

China.

Segundo

o

Ministério

da

Saúde,

dados registrados até o momento dizem que o Brasil segue monitorando 13 casos
suspeitos em quatro Estados, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. Casos anteriormente descartados totalizam 16. Ainda assim, o ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o país vai reconhecer estado de emergência em
saúde pública, enviando um projeto de lei ao Congresso Nacional sobre o combate ao
coronavírus.

Pouco se sabe ainda sobre a nova variante do vírus, denominada 2019-nCoV. A doença, que
revela sintomas semelhantes com os de uma pneumonia, pode levar a óbito e já possui
mais de 20 mil casos confirmados em todo o mundo.

De

acordo

Infectologista

com
do

o
São

Cristóvão Saúde, Dr. Jorge
Garcia Paez, o coronavírus
é contagioso e pode ser
transmitido por meio de
gotículas

expelidas,

durante a tosse ou o
espirro - assim como a
gripe.

Os

Veja como se
prevenir

principais

sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar. Eles podem causar desde um resfriado
comum até pneumonia e a síndrome respiratória aguda grave. O quadro clínico é muito
similar ao causado por outros vírus respiratórios, tais como influenza, parainfluenza, rinovírus,
vírus sincicial respiratório, adenovírus, entre outros.

Infelizmente ainda não existe vacina contra o coronavírus, mas já está em estudo o
desenvolvimento nos EUA e na China. Porém, muito se houve falar em fake news sobre a
doença. Informações falsas enviadas por aplicativos de celular têm gerado ainda mais
preocupação em muitos países, inclusive no Brasil. Sem terem conhecimento da gravidade da
informação, muitas pessoas divulgam, via redes sociais e grupos de whatsapp, dados e
imagens não condizentes sobre o Coronavírus, disseminando notícias ilusórias, com mais
rapidez do que a própria doença. Há indícios de que o 2019-nCoV também pode ser
transmitido no consumo da carne de animais silvestres, mas nenhuma autoridade sanitária
confirmou essa hipótese.

Sem imunização, a principal medida para se precaver da transmissão é a higiene. Usar sempre
lenço descartável ao espirrar, tossir ou assoar o nariz, lavar bem as mãos (principalmente,
após usar o banheiro e antes das refeições), evitar a utilização de objetos compartilhados
(como copos e talheres), evitar aglomerações, bem como viajar para países com casos
confirmados.

A infectologista do São Cristóvão Saúde, Cynthia Mayumi Ozawa declarou, em entrevista ao
programa Balanço Geral, da TV RECORD que, apesar da disseminação do coronavírus, a taxa
de mortalidade é pouca, apenas 2%.

Confira abaixo a entrevista completa da Infectologista do Grupo São Cristóvão sobre o
coronavírus:

