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O QUE É CORONAVÍRUS?

O coronavírus é uma família de vírus que costu- 

mam causar infecções respiratórias leves a 

moderadas, semelhantes a um resfriado comum, 

contudo, alguns casos podem causar infecções

Provoca a doença chamada de coronavírus ou

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

COMO SURGIU?

Os primeiros humanos contaminados foram 

isolados pela primeira vez em 1.937. No entanto, foi 

em 1.965 que o vírus foi descrito como coronavírus, 

em decorrência do per�l na microscopia, 

parecendo uma coroa.

No momento, o mundo passa por uma pandemia, 

que teve início em 31 de dezembro de 2019, após 

CORONAVÍRUS NO BRASIL

No Brasil (e na América Latina), o primeiro caso da 

doença foi registrado no dia 26 de fevereiro de 

2020, em um paciente que veio da Itália para São 

Paulo. Desde então, as autoridades de saúde 

estão tomando providências e anunciando 

medidas de prevenção para conter a contamina- 

ção no país.

SINTOMAS

Os sinais e sintomas clínicos são principalmente 

respiratórios, semelhantes aos de um resfriado 

comum. Em alguns casos, podem também causar 

infecção do trato respiratório inferior, como as 

pneumonias.

· Coriza;

· Tosse;

· Cansaço;

· Dor de garganta;

· Febre alta;

· Aumento de secreção;

· Congestão nasal;

· Di�culdade de respirar.

Os sintomas podem aparecer entre 1 e 12 dias após 

a exposição ao vírus.

respiratórias graves.

COVID-19.

casos registrados na China e passou a ser 

transmitido para o mundo todo.
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O QUE FAZER EM CASO DE SURGIMENTO DE 

SINTOMAS?

Casos suspeitos leves podem permanecer em 

isolamento domiciliar, com repouso e uso de 

medicamentos analgésicos e antitérmicos (com 

recomendação médica) para alívio dos sintomas, 

além de bastante hidratação. 

Em caso de piora no quadro, com aumento e per-

sistência da febre e di�culdade para respirar, 

recomenda-se buscar uma unidade de saúde mais 

próxima. Apenas casos graves necessitam enca- 

minhamento para hospital com leitos de isola- 

mento. Casos leves poderão ser acompanhados 

pela Atenção Primária e instituídas medidas de 

precaução domiciliar.

TRATAMENTO

Ainda não existe um tratamento especí�co para 

infecções causadas pelo coronavírus humano. 

Como os sintomas são parecidos com um 

resfriado, é indicado repouso e consumo de 

bastante água, além de medidas adotadas para 

aliviar os sintomas, como uso de medicamentos 

para dor e febre (antitérmicos e analgésicos). 

Assim que os primeiros sintomas surgirem, é 

fundamental buscar isolamento doméstico. 

Apenas em caso de piora dos sintomas, como 

COMO ACONTECE A TRANSMISSÃO?

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, pelo 

ar ou por contato pessoal com secreções 

contaminadas, como: gotículas de saliva, espirro, 

tosse, catarro, contato pessoal próximo, como 

toque ou aperto de mão, contato com objetos ou 

superfícies contaminadas, seguido de contato 

com a boca, nariz ou olhos.

Dessa forma, aperto de mão, be�os e abraços, 

normalmente usados para cumprimentos, pelos 

brasileiros, devem ser evitados. 

POR QUANTO TEMPO A DOENÇA PODE FICAR 

INCUBADA?

O período médio de incubação é de 14 dias.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é feito com a coleta de materiais 

respiratórios (aspiração de vias aéreas ou indução 

de escarro). Para con�rmar a doença é necessário 

realizar exames de biologia molecular que detecte 

o RNA viral, a partir de uma amostra.

O CORONAVÍRUS PODE MATAR?

Em caso de complicações da infecção, como por 

exemplo, insu�ciências respiratórias, o óbito 

pode ocorrer. No entanto, a maioria dos casos não 

leva à morte.

EXITE VACINA PARA PREVENÇÃO?

Até o momento, não.
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persistência da febre e di�culdade de respirar, 

deve-se buscar atendimento na Unidade Básica 

de Saúde mais próxima.
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COMO POSSO ME PROTEGER?

De maneira geral, as principais recomendações 

que devem ser seguidas são:

táveis. Na falta de água e sabão, use álcool em gel 

70%. O mesmo produto pode ser utilizado para 

limpar os objetos.

Caso não haja a possibilidade de fazer a lavagem 

imediatamente, recomenda-se o armazenamento 

em sacos plásticos.

- Se estiver doente, evite o contato físico com ou- 

tras pessoas e �que em casa. Procure um médico 

caso tiver febre e di�culdades em respirar.

- Evite aglomerações, assim como 

deslocamentos e viagens.

- Para higienização das louças e rou- 

pas, utilize detergente próprio para 

cada caso. É importante separar rou-

pas de cama de pessoas infectadas. 

COMO É DEFINIDO UM CASO SUSPEITO

1 – VIAJANTE: Pessoa que, nos últimos 14 dias, re- 

tornou de viagem internacional ou municipal com 

transmissão comunitária no Brasil e apresente: 

febre e um dos sinais respiratórios (tosse, escarro, 

coriza, dor de garganta, di�culdade de respirar e 

deglutir, congestão nasal ou conjuntival, satura-

ção de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de 

asa de nariz, triagem de intercostal e dispneia).

2 – CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que, nos últimos 14 

dias, teve contato próximo de caso suspeito ou 

con�rmado para COVID-19 e apresente: febre e um 

dos sinais respiratórios (tosse, dor de garganta 

di�culdade para respirar e deglutir, escarro, 

congestão nasal ou conjuntival, coriza, saturação 

de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa 

de nariz, tiragem intercostal e dispneia).

3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que, nos últimos 

14 dias, resida ou trabalhe no domicílio de caso 

suspeito ou con�rmado para COVID-19 e apresen- 

te: febre e um dos sinais respiratórios (tosse, 

di�culdade para respirar e deglutir, escarro, dor de 

garganta, coriza, congestão nasal ou conjuntival, 

saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e 

dispneia) ou outros sinais inespecí�cos como: 

fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, 

diarreia, gânglios linfáticos aumentados, náusea, 

vômito, desidratação e inapetência

 

A) Critério Laboratorial:

Resultado positivo em RT-PCR, pelo protocolo 

Charité.

B) Critério Clínico-Epidemiológico: 

Contato próximo domiciliar de caso con�rmado 

laboratorial, que apresentar febre e/ou qualquer 

sintoma respiratório, dentro de 14 dias após o 

último contato com o paciente e para o qual não foi 

possível a investigação laboratorial especí�ca.

- Para a limpeza doméstica, dê preferência para o 

uso da água sanitária.

- Evite tocar o olhos, nariz e boca com as mãos não 

lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e 

sabão.

- Ao espirrar ou tossir, cubra nariz e 

boca com um lenço descartável ou 

com o antebraço e não com as mãos.

- Evite aglomerações e mantenha os 

ambientes ventilados.

- Não compartilhe objetos de uso pessoal como 

talheres, copos, pratos e toalhas.

- Lave bem as mãos com água e sa- 

bão, incluindo dedos, unhas, punho, 

palmas e dorso, por 20 segundos e 

seque com toalhas de papel descar-
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3- CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS: 
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O QUE ESTÁ SENDO FEITO EM JABOTICATUBAS?

A covid-19, causada pelo novo coronavirus, é uma doença grave que está matando muitas pessoas no 

mundo inteiro e o combate a esta doença não pode esperar. Por isso, a Prefeitura de Jaboticatubas 

adotou algumas medidas emergenciais, como:

- Suspenção, cancelamento ou adiantamento de eventos de qualquer natureza;

- Suspensão das atividades na rede municipal e particular de ensino;

- Suspensão das atividades em creches; academias ou locais de aglomeração de pessoas;

- Determinou que o atendimento em repartições públicas será por e-mail ou telefone;

- Instalação do Comitê Gestor do Plano de Contingenciamento em Saúde do COVID-19, e muito mais...

Mas é muito importante que você também adote os hábitos para se proteger. Lave bem as mãos com 

água e sabão e procure atendimento médico somente em caso de febre alta e di�culdade para respirar.

E por favor, �quem em casa.

Nossos pro�ssionais da saúde trabalham por vocês, �quem em casa por eles.

Os decretos estão disponíveis no site da prefeitura: www.jaboticatubas.mg.gov.br

Decreto nº 3.685 de 17 de março de 2020

Decreto nº 3.689 de 20 de março

Decreto nº 3.697 de 02 de abril de 2020

Decreto nº3.697 de 07 de abril de 2020

A população também pode nos ajudar. Denuncie os estabelecimentos que permanecerem abertos ou 

com aglomerações de pessoas. Basta enviar mensagem de whatsapp no Comunique-se: 9 9524-1881.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, ESPORTE E TURISMO

MASCARADOS 2020
EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS, A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS, CANCELOU A FESTA DOS MASCARADOS 2020, 

EM CUMPRIMENTO DO DECRETO Nº 3.685 DE 17 DE MARÇO DE 2020.

OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA BENEDITO QUINTINO E 

DRENAGEM DE TRECHOS DE RUAS E AVENIDA NO CENTRO DA CIDADE

Desde o dia 19 de março, o cruzamento das ruas Melo Viana, Benedito Quintino, avenida Benedito 

Valadares e alameda Juventino Dias (em frente a Prefeitura) estão interditadas. 

Os locais, que estão em obra, é  continuação das obras de drenagem e pavimentação da rua Benedito 

Quintino e drenagem de trechos de ruas e da avenida no centro da cidade.

Para facilitar o trânsito, algumas mudanças foram necessárias:

_ Ruas José Luiz Marques e Dom Carlos Vasconcelos (desde a esquina com rua José Luiz Marques até a 

Igreja do Rosário) trânsito em mão dupla.

- Alameda Juventino Dias e ruas Melo Viana (esquina com rua Dom Carlos Vasconcelos até esquina com 

rua João de Assis), Benedito Quintino (esquina com a rua José Luiz Marques até a rua do Comércio) e 

avenida Benedito Valadares  (até a esquina com a rua Modestino Gonçalves), somente trânsito local.

- Avenida Benedito Valadares e ruas João de Assis, Benedito Quintino e Dom Carlos Vasconcelos (a partir 

da esquina com a rua José Luiz Marques) trânsito em mão única.

Para mais informações, ligue 3683-1206, ou acesse nosso site: www.jaboticatubas.mg.gov.br


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

