Perguntas
e respostas
coronavírus

O que é Coronavírus (COVID 19)?
O coronavírus é uma família de vírus que pode causar infecções
respiratórias, e circula há bastante tempo. No dia 31 de dezembro
de 2019, após casos relatados na China, foi descoberto um novo
tipo de coronavírus (SARS-CoV2), causador da doença chamada
COVID-19. Os sintomas da doença são de um quadro semelhante
ao da gripe, podendo levar a uma agressiva infecção pulmonar,
dependendo da gravidade em que acometer a pessoa infectada.
Na espécie animal, o coronavírus (COVID-19) foi relatado por meio
de investigações epidemiológicas, apenas em morcegos (China),
não havendo até o momento, nenhuma conﬁrmação quanto a
disseminação em outras espécies.

Coronavírus de cães e gatos
são zoonoses (doenças que
podem ser transmitidas de
animais para seres humanos)?
Não são zoonoses, o tipo de vírus que infecta cão e gato é
transmissível apenas entre a própria espécie, não
infectando humanos. O coronavírus é uma familial viral que
possui vários tipos, e estão presentes em diversas espécies
de animais, e na sua grande maioria não são transmissíveis
para humanos. Entretanto, temos três tipos transmissíveis
(ou zoonóticas) que podem afetar seres humanos, que são:
MERS-CoV (identiﬁcado em 2012), SARS-CoV (identiﬁcado
em 2002) e o tipo viral identiﬁcada dia 31 de dezembro de
2019 no continente asiático (SARS-CoV2).

Pode o vírus que causa COVID-19
ser transmitido ao consumir carne
suína ou produtos derivados?
Não há nenhuma evidência de que os suínos, ou de que a carne
suína está envolvida no atual surto de Coronavírus, que se originou
em Wuhan na China.
As evidências epidemiológicas e testes moleculares, apontam
apenas relação em animais silvestres (morcegos), conforme os
primeiros registros de casos originados na China, onde há convívio
mais próximo destes animais e consumo. No entanto, até o
momento não se tem nenhuma comprovação da infecção em
animais domésticos.

Os suínos podem
contrair esse
Coronavírus
(COVID-19)?
Não há nenhuma evidência que os
suínos podem contrair este vírus em
particular. É importante reiterar que os
produtores de suínos e as agroindústrias
devem seguir os protocolos rigorosos
de biossegurança, em um esforço para
impedir que os animais sejam expostos
a qualquer vírus.

Com quais animais devemos nos preocupar?
Ainda se sabe pouco, e mais pesquisas
precisam ser realizadas sobre a origem do
vírus, mutações e adaptações (ambiente
e hospedeiro). No entanto, os morcegos
hematófagos (que se alimentam de
sangue) foram relatados na China, quanto
ao envolvimento na transmissão do novo
tipo de coronavírus (COVID-19).

Como diferenciar
sintomas clínicos
da COVID-19,
gripe e resfriado?
O Ministério da Saúde (MS) lançou
uma série de materiais explicativos
sobre a Covid-19. Esse material
inclui o quadro a seguir, que
compara os sinais clínicos destas
doenças respiratórias, assim como
as demais ações de prevenção.

Comparativo
ENTRE DOENÇAS
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Vou viajar, quais
os cuidados que
preciso adotar?

Vou viajar para um local com casos de
coronavírus (COVID-19). O que faço?
Avalie a necessidade real da viagem e adie, se possível.
Se for inevitável, previna-se e siga as orientações das
autoridades de saúde locais.

Voltei de viagem internacional.
O que faço?
Recomenda-se isolamento domiciliar voluntário por 7 dias após
o desembarque, mesmo que não tenha apresentado os sintomas.
Reforce os hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão.
Caso apresente sintomas como febre e tosse ou diﬁculdade para respirar,
ligue 136 ou procure um posto de saúde e informe seu histórico de viagem.

Voltei de viagem doméstica.
O que faço?
Fique atento à sua condição de saúde, principalmente nos primeiros 14 dias.
Reforce os hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão.
Caso apresente sintomas como febre e tosse ou diﬁculdade para respirar,
ligue 136 ou procure um posto de saúde e informe seu histórico de viagem.

Fonte: Ministério da Saúde

