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Informações sobre o coronavírus
•

Existe um surto de coronavírus na China e ele está se espalhando para outros países.
Apresentamos aqui informações e medidas preventivas que podemos tomar para
evitar contrair aquele vírus.

•

Sabemos que pelo menos 12 países da Região Ásia-Pacífico relataram casos. Outros
países, incluindo Austrália, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos da América
também identificaram casos de infecção.

•

Em todo o mundo, já foram notificados 6.062 casos confirmados. Desse total, 5.974
estão na China, 66 na Ásia, 8 na Europa, outros 8 na América do Norte e 5 na Austrália.
Ainda não há casos relatados no Brasil.

•

Até o momento, houve 132 mortes por causas ligadas ao coronavírus, todas na China.

•

A transmissão do coronavírus, de acordo com relatos iniciais, acontece de animais para
seres humanos e de uma pessoa para outra, por contato próximo ou direto.

•

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a situação na China é de risco muito
alto.

Prevenção
• Utilize máscara protetora com camadas antivirais sempre que possível;
• Mantenha as mãos limpas: esfregue as mãos frequentemente com líquido de higienização à

base de álcool ou água e sabão;

• Proteja a boca e o nariz com o cotovelo ou use lenços descartáveis ao tossir ou espirrar –

jogue o lenço fora imediatamente e lave as mãos;

• Evite contato próximo com pessoas que apresentem febre e tosse, principalmente se não

houver diagnóstico do tipo de vírus;

• Procure atendimento médico imediatamente se você tiver febre, tosse e dificuldade para

respirar. Informe seu histórico de viagem recente ao profissional de saúde;
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• Evite contato direto desprotegido com animais vivos, principalmente em regiões que

relataram recentemente casos de coronavírus. Tenha muito cuidado ao visitar mercados e
áreas com animais naqueles países e evite contato com as superfícies em que eles estiveram;

• Evite o consumo de produtos animais crus ou mal cozidos. Carne crua, leite ou órgãos de

animais devem ser usados com cuidado para evitar a contaminação dos alimentos, conforme
boas práticas de segurança alimentar;

• Evite lugares lotados e aglomerações de pessoas;
• Comunique seu chefe se você suspeitar que está com sintomas conhecidos do coronavírus;

verifique a possibilidade de você trabalhar em casa ou a distância;

Orientações de viagem
• Antes da viagem, verifique a ocorrência de coronavírus na região a que que você se destina;
• Como a maioria dos casos confirmados atuais é na China, evite viajar para lá ou conectar voos

em aeroportos naquela região;
• Faça seguro de viagem antes de iniciar algum trecho de viagem internacional. Entre em

contato com o suporte da sua corretora de seguros ou seguradora antes de viajar.

Informações adicionais
• Site da Organização Mundial da Saúde (https://www.who.int/) e da Organização Pan-

Americana de Saúde (https://www.paho.org/bra/).

A situação está sendo monitorada diariamente pela Equipe Nacional de Relações
Internacionais e pelo Escritório Nacional, sendo feitas atualizações das informações e das
orientações sempre que necessário.
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