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Os coronavírus são uma grande família de vírus.
Muitos deles infectam animais, mas alguns
coronavírus de animais podem evoluir (mudar)
para um novo coronavírus humano que pode se
espalhar de pessoa para pessoa.

Cobrir o nariz e a boca
antes de tossir ou
espirrar, com lenço
descartável ou com

o antebraço

COMO POSSO ME
PROTEGER?

 CORONAVÍRUS
 O QUE VOCÊ PRECISA SABER.

O QUE É UM CORONAVÍRUS?

Os sintomas podem levar até 14 dias para
aparecer após a exposição ao COVID-19.

Se você apresenta algum destes
sintomas, você deve procurar

atendimento médico imediatamente.

COMO OCORRE A CONTAMINAÇÃO?
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Para evitar a proliferação do vírus, se a pessoa esteve
em algum dos países monitorados pelo Ministério da
Saúde, nos últimos 14 dias, e apresenta sintomas
como tosse, febre ou falta de ar, procurar
imediatamente atendimento médico.

Qual o risco de contrair
o Coronavírus?

Evite viajar para área com transmissão, se for de extrema  necessidade,
procure orientação de um profissional de saúde.
Se estiver com febre ou tosse, não viaje.

 

 

 Alemanha - Austrália - Canadá - China - Coreia do Norte - Coreia do Sul -  Croácia

Dinamarca - Emirados Árabes Unidos - Espanha - Estados Unidos - Finlândia - França

Grécia - Holanda - Indonésia - Irã - Itália - Japão - Malásia - Noruega - Reino Unido -

San Marino - Singapura - Suíça - Tailândia - Vietnã

LISTA DOS PAÍSES MONITORADOS PELO BRASIL -
CORONAVÍRUS

Verifique a lista dos países monitorados pelo Brasil: As áreas com
transmissão serão atualizadas e disponibilizadas no site do

Ministério da Saúde, no link:
 

Existe uma vacina para proteger
contra o COVID-19?

Não, atualmente não existe vacina para proteger
contra o COVID-19. 

Como é tratado o
novo coronavírus?

Não existe tratamento específico para doenças
causadas pelo novo coronavírus. No entanto, muitos
dos sintomas podem ser tratados. O tratamento é
baseado na condição do paciente. 
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https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46482-27-paises-sao-monitorados-pelo-ministerio-da-saude

