
A doença é denominada o�cialmente como COVID-19 e faz parte de uma grande família viral que causa infecções respiratórias, 
algumas vezes graves, em seres humanos.

Desde o �nal de 2019, vários países vêm 
identi�cando pessoas com casos do novo 
Coronavírus e, agora, ele chegou ao Brasil.
Mas você sabe o que é e como se prevenir?

Sabemos que o momento requer precaução e o fundamental
é nos prevenirmos e compartilharmos as informações oficiais 
para tranquilizarmos quem ainda não conhece o assunto.
Por isso, estamos junto com você no combate à doença, trabalhando 
para redução dos riscos de contaminação nos trens e estações e 
ampliando suas formas de conhecimento sobre o tema.

Se �cou com alguma dúvida e quer saber mais, 
baixe o aplicativo do Ministério da Saúde
“Coronavírus-SUS” e tenha mais informa-
ções sobre os sintomas, formas de prevenção, o 
que fazer em caso de suspeita, indicação de 
unidades de saúde próximas e muito mais. 
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*Até 21/01/2020, a única área com transmissão local era a cidade de Wuhan (China). As áreas serão atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério 
da Saúde (saude.gov.br/listacorona).
¹Febre pode não estar presente em alguns casos como em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações 
possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração. 
² Contato próximo é de�nido como: estar a aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita de caso por Coronavírus, dentro 
da mesma sala ou área de atendimento, por 15 minutos ou mais. O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar 
uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com �uidos corporais.
Fonte: Ministério da Saúde

Como ocorre a transmissão?

Quais são os critérios para definir um caso suspeito?

Como se prevenir?
• Febre e pelo menos um sintoma respiratório e histórico
de viagem para área com transmissão local* nos 14 dias
antes de sentir os sintomas.

•  Febre e pelo menos um sintoma respiratório e histórico
de contato próximo² com caso suspeito ou caso con�rmado
em laboratório nos 14 dias antes de sentir os sintomas.

O que fazer quando estiver sentindo os sintomas ou se 
enquadrar em um caso suspeito?

• Procure um serviço médico.
• Evite contato com outras pessoas.

Quais são os principais sintomas?

Febre¹
(acima de 37,8º)

Tosse
Di�culdades
para respirar

70%

Lave as mãos
frequentemente

com água e sabão

Utilize
álcool em gel

Evite aglomerações

Espirro Tosse Catarro

Gotículas
de saliva

Contato físico
com a pessoa

infectada

Contato com superfícies
infectadas, seguido de
contato com a boca,

nariz ou olhos 

Mantenha os
ambientes bem

ventilados

Não compartilhe
objetos pessoais

Ao tossir e espirrar,
cubra a boca e o nariz
utilizando os braços

Evite por a
mão na boca

Evite coçar
o nariz

Evite coçar
os olhos
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