Organização Mundial da Saúde

Para maiores informações:
- Call center do Consulado em Tóquio:
03-5488-5451 (de segunda a sexta-feira
das 9h às 13h e das 14h às 16h30), exceto
feriados.

Ministério da Saúde do Brasil

CO RO NAV Í R U S

- Orientação médica no consulado às
quinta-feiras

Atenção, caso acredite que possa

Ministério da Saúde do Japão

estar infectado, ligue para o
hokenjo (posto de saúde) de sua
re g i ã o p a r a o b t e r a l i s t a d e
hospitais mais preparados para
lidar com coronavírus.
FONTES
- Ministério da Saúde: http://www.saude.gov.br/
saude-de-a-z/coronavirus
- Organização Mundial da Saúde (OMS): https://
www.who.int/health-topics/coronavirus

Ministério das Relações Exteriores
Japonês (Gaimusho)

- Agência Brasil: http://agenciabrasil.ebc.com.br/…/
oms-diz-que-e-cedo-para-d…

Informativo sobre o coronavírus,
contágio e prevenção

- GAIMUSHO (Ministério das Relações Exteriores do
Japão):
https://www.mofa.go.jp/mof…/press/release/
press4_008266.html
Imagem de NIAID via https://www.flickr.com/photos/
54591706@N02/14702606627 Creative Commons 2
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Informativo sobre o coronavírus,
contágio e prevenção

Sobre o risco de contágio
pelo coronavírus
O Consulado-Geral do Brasil em Tóquio recomenda
a todos brasileiros no Japão que estejam atentos a
notícias e orientações oficiais sobre riscos de
infecção pelo novo coronavírus.
Os coronavírus (CoV) são uma família de vírus
causadores de doenças que variam do resfriado
comum à pneumonia. Em 7 de janeiro de 2020, as
autoridades chinesas informaram sobre casos de
um novo coronavírus (2019-nCoV) originários da
cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Já
h á h o j e m i l h a re s d e c a s o s d e i n f e c ç õ e s
confirmados.
O Gaimusho tem divulgado informações (em
japonês) por meio de seu Site de Segurança no
Exterior: https://www.anzen.mofa.go.jp/.

Perguntas frequentes
O que é o novo coronavírus?
É um vírus que tem causado doença respiratória,
recentemente identificado na China. Os coronavírus
são uma grande família viral, conhecidos desde
meados de 1960, que causam infecções
respiratórias em seres humanos e em animais.
Geralmente, infecções por coronavírus causam
doenças respiratórias leves a moderadas,
semelhantes a um resfriado comum. Alguns
coronavírus podem causar doenças graves com
impacto importante em termos de saúde pública,
como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS),
identificada em 2002, e a Síndrome Respiratória do
Oriente Médio (MERS), identificada em 2012.
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Qual a forma de transmissão do vírus?

Como é feito o tratamento do novo coronavírus?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer
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.

O tratamento é feito com base nos sintomas de
cada paciente.

Quais são os sintomas do novo coronavírus?

Qual é a diferença dessa doença para uma gripe,
já que os sintomas são parecidos?

Os sinais e sintomas clínicos são principalmente
respiratórios, como febre, tosse e dificuldade para
respirar.
Por quanto tempo a doença pode ficar
incubada?

Existe medicamento para a doença?
Não existe ainda medicação específica para o vírus.

No início da doença, não existe diferença quanto
aos sinais e sintomas de uma infecção pelo novo
coronavírus em comparação com os demais vírus.
Por isso, é importante ficar atento às áreas de
transmissão local.

Até duas semanas após o contato com o vírus.
Existe alguma forma de prevenção?
Para redução do risco de adquirir ou transmitir
doenças respiratórias, especialmente as de grande
infecciosidade, orienta-se que sejam adotadas
medidas gerais de prevenção, como realizar
frequente higienização das mãos, principalmente
antes de consumir alimentos, utilizar lenço
descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca
quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de
olhos, nariz e boca. Além disso, não compartilhar
objetos de uso pessoal, como talheres, pratos,
copos ou garrafas, manter os ambientes bem
ventilados, evitar contato próximo a pessoas que
apresentem sinais ou sintomas da doença.
Como é feito o diagnóstico do novo coronavírus?
O diagnóstico do novo coronavírus é feito com a
coleta de materiais respiratórios com potencial de
aerossolização (aspiração de vias aéreas ou indução
de escarro). É necessária a coleta de duas amostras
na suspeita do novo coronavírus.

Quais precauções devo tomar se tiver viajado
para a China?
Os indivíduos que estiveram recentemente na China
e manifestarem os sintomas do coronavírus devem
procurar imediatamente os serviços de saúde.
Devo usar máscaras?
As máscaras podem ajudar a prevenção, quando
usadas de forma consistente, cobrindo inteiramente
o nariz e a boca. Entretanto, neste momento as
autoridades de saúde estão recomendando o uso
de máscaras apenas para pessoas infectadas ou
com suspeita de infecção, e para seus familiares ou
outros de seu convívio. A higiene frequente das
mãos é tão importante quanto o uso de máscaras.
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