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Novo coronavírus 2019 (COVID-19)

O que é o novo coronavírus de 2019 
(COVID-19)?
• Um novo coronavírus, que causa doenças respi-

ratórias em seres humanos. Foi identi�cado pela
primeira vez em Wuhan, na China.

• Os coronavírus são uma família de vírus que
causam doenças em seres humanos, de resfriados
comuns a doenças mais graves.

• Continuamos aprendendo sobre esse coronavírus
e suas características durante a decorrência do
surto.

Como o COVID-19 se espalha?
• Acredita-se que COVID-19 se espalhe de pessoa

para pessoa por meio de gotículas respiratórias
produzidas quando um indivíduo infectado
espirra ou tosse.

Estou em risco de contrair o COVID-19?
• Atualmente, a disseminação desse vírus não foi

detectada nos Estados.

• O risco para o público em geral é baixo no
momento.

• Você pode estar em risco caso tenha viajado a
certos destinos na China.

• Caso tenha viajado à China e esteja sentindo os
sintomas listados acima, entre em contato com o
seu pro�ssional de saúde.

Quais são os sintomas causados pelo 
COVID-19?
• Os sintomas incluem:

• Febre

• Tosse

• Falta de ar

Como o COVID-19 é prevenido e tratado?
• Existem ações do dia a dia que ajudam a evitar a

disseminação de doenças:

• Vacinar-se contra a gripe.

• Lavar as mãos com sabão e água por pelo menos
20 segundos. Um antisséptico à base de álcool
pode ser usado, caso sabão e água não estejam
disponíveis.

• Evite encostar nos olhos, nariz e boca antes de
lavar as mãos.

• Evite contato próximo com pessoas que estejam
doentes e �que em casa se estiver se sentindo
mal.

• Se for tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz
com um lenço e, em seguida, jogue-o no lixo.

• Limpe e desinfecte regularmente objetos e
superfícies nos quais você encostar.

• Não há nenhum tratamento antiviral especí�co
recomendado para infecções pelo COVID-19.

Para mais informações sobre o COVID-19, 
acesse o site: health.ri.gov/covid


