
Diretor Presidente: Márcio Muniz Fernandes jornalcp@correiodopapagaio.com.brCirculação Bissemanal

Telefax: 35 3332-1008 / 9 9965-4038São Lourenço, Terca-feira, 28 de Janeiro de 2020ANO XXVI - Nº 1411   R$ 2,00

O Ministério da Saúde 
realizou, nesta sexta-feira 
(24), videoconferência com 
as Secretarias Estaduais de 
Saúde de todo o país para 
atualizar a situação sobre os 
casos de doença respirató-
ria na China, causada pelo 
novo coronavírus. Com a 
participação do ministro da 
Saúde em exercício, João 
Gabbardo, a reunião foi re-
alizada por meio do Comitê 
de Operações de Emergên-
cia (COE) para reforçar as 
diretrizes brasileiras para 
vigilância dos casos.

O comitê tem como obje-
tivo preparar a rede pública 
de saúde para o atendi-
mento 
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Ministério da Saúde atualiza 
situação do novo coronavírus 

para os estados 
O Comitê de Operações de Emergência (COE) esclarece orientações para a rede de saúde 
e indica nova área com transmissão ativa do novo coronavírus na China. Até o momento, 

não há casos suspeitos no Brasil

O rio verde está apenas 22 cm acima do nível normal e não apresenta risco de
 transbordamento

Uma nota divulgada pela 
coordenadoria de Defesa 
Civil de São Lourenço infor-
mou que um grande volume 
de chuva ocorrerá em Minas 
Gerais entre esta quinta-feira, 
23, até às 12h do sábado, 25. 
Isso não fará com que o Rio 
Verde transborde causando 
enchente na cidade.

Para toda Minas Gerais 
o acumulado de chuva é de 
250 milímetros de água para 
as próximas 72 horas e a pre-
visão de chuva para a região 
é de 100mm, podendo nem 
ocorrer as precipitações. Se-
gundo o coordenador de De-
fesa Civil, Eduardo de Souza, 
não há risco de enchente.
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em trechos longos, muitos sem 
estabelecimentos que podem 
servir como outra opção para 
recorrer à assistência. Entre 
as obrigações previstas para 
a telefonia móvel pela Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), a área de abrangência 
obrigatória engloba apenas 
distritos sedes dos municípios, 
representando, ao menos, 80% 
da área urbana. (Tribuna de 
Minas- Juiz de Fora)

 
Santa Casa apresenta 

redução de infecções
 Na manhã desta quin-

ta-feira, 23, no Centro Aca-
dêmico do Hospital, a equipe 
da Comissão de Controle de 
Infecções Hospitalares da San-
ta Casa (CCIH) de Poços de 
Caldas apresentou os indica-
dores de resultados de 2019. 
Conforme vem acontecendo 
nos últimos anos, há reduções 
significativas no número de in-
fecções dentro da Irmandade. 
Foi registrada taxa geral de 
infecções de 4,77, uma redução 
de 12%. Nos últimos cinco anos 
foi a mais próxima da meta, 
que é de 3%. Só na UTI, houve 
uma redução de 20% na taxa 
de infecções. Houve também 
uma redução de 29% das in-
fecções primárias de corrente 
sanguínea. (Jornal Mantiquei-
ra- Poços de Caldas) 

 
Salário de servidor em dia 

ajuda comércio
Com a Prefeitura de Sete 

Lagoas quitando em dia o pa-
gamento dos salários e do 13º 
do funcionalismo e regularizan-
do a situação do 13º atrasado 
de 2018, mais de R$ 60 milhões 
foram injetados na economia da 
cidade às vésperas do Natal. 
O resultado foi comércio aque-
cido e servidores valorizados. 
Além de dinheiro no bolso, o 
servidor público também obteve 
vantagens e descontos em es-
tabelecimentos comerciais par-
ticipantes do selo de vantagens 
“Servidor, aqui o seu dinheiro 
vale muito mais”, em um convê-
nio assinado entre a Prefeitura, 
a CDL, o SindComércio e o 
Shopping Sete Lagoas.  (Boca 
do Povo - Sete Lagoas)

 
Norte de Minas busca selo 

para mel 
 O Nor te  de Minas 

está buscando o “selo de 
qualidade” do Mel de Aroeira, 
com o registro da Indicação 
Geográfica do Norte de Minas 
na modalidade “Denominação 
de Origem” no Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial 
(INPI). A ação  ocorre com o 
apoio do  Programa de Pós-
Graduação em Biotecnologia 
da Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes)  o 
Conselho do Desenvolvimento 
da Apicultura do Norte de Mi-
nas (CODEA-NM), Codevasf 
e Sebrae. Os procedimentos 
adotados pelo grupo vão ser 
apresentados no evento “Mel 
de Aroeira, Identificação Ge-
ográfica e Rastreabilidade”, 
que vai acontecer no dia 12 
de fevereiro, no plenário da 
Câmara Municipal de Bocaiu-
va. A abertura vai ser às 8h30, 
com participação gratuita para 
produtores, instituições de 
pesquisa, agentes públicos e 
consumidores. (Gazeta Norte 
Mineira- Montes Claros

Gerais

Uberlândia destaque na 
geração de empregos

 Com o melhor saldo 
anual de empregos nos últimos 
cinco anos, Uberlândia gerou 
4.067 postos de trabalho em 
2019. O resultado colocou a 
cidade na 5ª posição entre os 
municípios do interior do país 
que mais contrataram no ano 
passado e em 10º lugar no 
ranking nacional, considerando 
cidades do interior e regiões 
metropolitanas brasileiras. Os 
dados fazem parte do levanta-
mento do Ministério da Econo-
mia por meio do Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) e foram divulgados 
pela Prefeitura nesta sexta-
feira, 24.  Uberlândia está à 
frente de cidades como Ipatinga 
(+2.368) e Betim (+2.271), na 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, Campinas (+2.736) 
e Ribeirão Preto (+3.260), no 
interior de São Paulo.. (Diário 
de Uberlânida) 

 
Divulgação de vídeo tem 
reação em Varginha

O Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas), o Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps) de 
saúde mental e o Conselho Mu-
nicipal de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência de 
Varginha (Codeva) divulgaram 
nota de repúdio sobre o caso da 
mulher que foi filmada andando 
seminua no Centro, em Vargi-
nha. O caso aconteceu na rua 
Santa Cruz, no dia 9 de janeiro. 
Segundo informações das enti-
dades, a mulher é usuária com 
deficiência e estava em crise 
mental no momento em que foi 
filmada. O vídeo foi compartilho 
em vários grupos de Whatsapp 
da cidade. A mulher foi ampara-
da posteriormente pela Guarda 
Civil Municipal de Varginha. 
(Correio do Sul - Varginha)

 
Uberaba precisa de 40 

ecopontos, diz estudo
 Uberaba possui baixos 

índices de coleta seletiva, de 
acordo com estudo realizado 
por pesquisadores da Univer-
sidade Federal do Triângulo 
Mineiro (UFTM).  O município 
conta com 11 ecopontos, dis-
tribuídos em diferentes bairros, 
mas os pesquisadores sugerem 
a necessidade de mais 40 eco-
pontos na cidade, que produz 
em média de 297 toneladas 
de resíduos sólidos por dia. 
A implantação de ecopontos 
descarta a necessidade de 
triagens posteriores do lixo, tem 
por objetivo aumentar índices 
de coleta no município e tem 
como principal agente a socie-
dade, que separa o resíduo e o 
encaminha para o local. (Jornal 
de Uberaba) 

 
Falta de área de celular 
prejudica usuários 

 Seja em um acidente 
de trânsito ou outra necessi-
dade, o aparelho de telefone 
celular é item essencial nas 
estradas. Entretanto, quando 
problemas acontecem durante 
viagens em rodovias da região, 
a comunicação é dificultada 
pela falta de cobertura adequa-
da das operadoras. Usuários 
das rodovias que passam por 
Juiz de Fora, como MG-353, 
BR-040 e BR-267, relatam 
ausência de sinal do celular 
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Veja sugestões para se manter como profissional de destaque e procurado 
pelas empresas 

O Brasil vive um cenário 
de retomada econômica. His-
toricamente, um dos últimos 
índices a voltar a se recuperar 
é o mercado de trabalho. Nes-
se quesito, em 2019, o número 
de vagas temporárias abertas 
para o período de fim de ano 
deu indícios da recuperação 
do mercado: ao todo, devem 
ser admitidas 570 mil pessoas 
no Brasil, aumento de 13,86% 
em relação ao ano anterior, de 
acordo com o levantamento 
realizado pela Associação 
Brasileira do Trabalho Tempo-
rário (Asserttem). As projeções 
da Assertem são de que, dos 
570 mil temporários, cerca de 
15% devem garantir postos de 
trabalho definitivos. 

Para quem está buscando 
voltar ao mercado de trabalho, 
garantir uma vaga definitiva en-
quanto está na condição de tem-
porário ou mesmo busca novas 
oportunidades, veja 7 dicas para 
garantir a sua empregabilidade, 
segundo Marcos de Abreu, presi-
dente do Grupo Employer. 

1. Esteja antenado 
O primeiro passo é rela-

tivamente simples: procure 
boas fontes de informação e 
acompanhe as novidades do 
mundo. Leia jornais e sites de 
credibilidade para ter argu-
mentos e estar conectado à 
realidade. Se possível, procu-
re sempre ampliar o seu nível 
cultural, incluindo bons filmes 
e livros em seus hábitos diá-
rios. As empresas procuram 
pessoas antenadas e com 
repertório: afinal de contas, 
quanto maior o conhecimento, 
maior a possibilidade de en-
contrar soluções e de oferecer 
ideias criativas. 

2. Continue estudando 
Não se trata necessariamente 

de pós-graduação, mestrado, 

7 dicas para ampliar sua
 empregabilidade 

doutorado ou um curso universi-
tário. A internet está recheada de 
cursos e palestras gratuitas que 
podem servir como aliados para 
o seu conhecimento. Além disso, 
atividades não ligadas à atuação 
profissional podem ser ótimas: 
uma pessoa mais tímida fazer um 
curso de teatro, por exemplo. O 
importante é continuar estudan-
do, demonstrando o interesse 
em se tornar uma pessoa e um 
profissional melhor. 

3. Mantenha-se atualizado 
às novidades tecnológicas 

Procure saber quais são os 
conhecimentos necessários 
de tecnologia para as vagas 
de emprego buscadas. Há 
um novo software que está 
sendo usado pelas empresas? 
Procure fazer o seu download 
ou assistir vídeos sobre o 
seu funcionamento. Ter esse 
conhecimento pode se tornar 
um diferencial no momento 
de selecionar o currículo ou 
mesmo na hora de escolher 
o candidato adequado para 

Foto do google

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANDRELANDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 013/2020 – PREGÃO PRESENCIAL 006/2020
Objeto: Prestação de Serviços para Locação com manu-

tenção preventiva e corretiva de copiadoras e impressoras. 
Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 06/02/2020, com 

início às 09:00 horas. Informações e solicitação de edital 
licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou/ Tel.: 

(035)3325-1432. Pregoeira: Anna C. Zillmann- MG, 
23/01/2020.

EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 014/2020, Pregão Presencial n° 007/2020

Objeto: Contratação de empresa para prestação de ser-
viços especializados de engenharia para execução de 

mão-de-obra, com fornecimento de materiais, objetivando 
a restauração e construção do Espaço da Cultura de Andre-
lândia – ETAPA 2. Entrega de Envelopes e Sessão Pública 

dia 17/02/2020, Horário: 09:00 horas. Informações (035) 
3325-1432 e e-mail: 

licitacao@andrelandia.mg.gov.br. Pregoeira: Aline de A. 
Rizzi. 

Andrelândia/MG, 23/01/2020.

preencher uma vaga. 

4. Saiba os salários com-
patíveis com a sua área de 

atuação 
É provável que, na entrevis-

ta, apareça a pergunta: “qual a 
sua pretensão salarial?” Nes-
se caso, é importante buscar 
boas referências para não 
mencionar um valor fora da re-
alidade do mercado. Uma das 
sugestões é o uso do aplicativo 
Salário BR. A startup atualiza, 
a cada noite, as médias sala-
riais do mercado brasileiro, a 
partir da base de informações 
do Banco Nacional de Empre-
gos (BNE). É possível obter 
resultados com filtro do porte 
da empresa, experiência do 
profissional, região do país, 
gênero e idade. 

5. Desenvolva habilidades 
comportamentais 

Saber trabalhar em grupo 
e ter a habilidade para se 
comunicar com colegas e 
com funções superiores são, 
em algumas companhias, 
mais valorizadas do que os 
aspectos técnicos. É sempre 
difícil fazer uma avaliação 
pessoal a respeito de suas 

caracter ís t icas pessoais , 
mas procure compreender 
os pontos a melhorar e seus 
pontos fortes - para que se-
jam ainda mais destacados. 

6. Foco na solução 
Uma crí t ica recorrente 

de gestores são as pesso-
as focadas no problema e 
não em encontrar soluções. 
Mais do que pontualidade, 
dedicação e flexibilidade, é o 
olhar criativo e a capacidade 
para encontrar a resolução 
de situações que, por vezes, 
parecem complexas e nem 
sempre estão relacionadas 
ao seu setor de atuação. 

7. Não esqueça do ne-
tworking 

Relacione-se com pesso-
as de diversos meios e áre-
as. Lembre-se: o networking 
deve ser feito quando se está 
empregado e não somente 
nos momentos de t ransi-
ção. Procure participar dos 
eventos organizados pela 
sua empresa, faça visitas a 
clientes e prospects e esteja 
disposto a trocar ideias com 
colegas em encontros for-
mais ou informais.
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Defesa Civil Nacional reconhece situação de 
emergência em 47 municípios mineiros 

afetados por fortes chuvas
Ministro Gustavo Canuto esteve na manhã de hoje no Estado, onde sobrevoou áreas atingidas e se reuniu com o governador 

Romeu Zema
Brasília-DF, 26/1/2020 – O Mi-

nistério do Desenvolvimento Re-
gional (MDR) reconheceu de forma 
sumária a situação de emergência 
em 47 municípios de Minas Gerais 
por conta das chuvas intensas que 
atingem o estado. Com a medida, 
as localidades poderão ter acesso 
a recursos federais para ações de 
socorro, assistência, restabeleci-
mento de serviços essenciais à 
população e reconstrução de estru-
turas públicas danificadas. A deci-
são, assinada hoje, será publicada 
na edição desta segunda-feira (27) 
do Diário Oficial da União.

Neste domingo (26), o ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, fez um sobrevoo 
sobre as principais áreas atingidas 
pelos temporais na Região Metro-
politana de Belo Horizonte para 
avaliação dos danos e participou 
de reunião com o governador 
mineiro, Romeu Zema. Desde a 
última segunda-feira (20), o secre-

tário nacional de Proteção e Defe-
sa Civil, coronel Alexandre Lucas, 
está no Estado, onde participa 
de reuniões nas cidades l para a 
apoio e definição do planejamento 
de resposta aos desastres.

“A nossa presença aqui demons-
tra a preocupação do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, com 
a população de Minas Gerais que 
sofre com esse desastre. Não pou-
paremos esforços para atender 
os municípios e essas famílias”, 
ressaltou o ministro Canuto.

Na ocasião, o ministro infor-
mou que R$ 90 milhões já estão 
disponíveis, de imediato, para as 
ações de socorro, assistência e 
reconstrução da Secretaria Na-
cional de Proteção e Defesa Civil 
(Sedec) em todo país. A libera-
ção de recursos aos estados 
afetados ainda depende do le-
vantamento dos danos, que será 
realizado pelos municípios.

Também integram a comitiva 

deste domingo: o secretário da 
Defesa Civil Nacional, coronel 
Alexandre Lucas; e o general 
Cunha do Estado Maior Con-
junto das Forças Armadas do 
Ministério da Defesa.

Reconhecimento federal
O reconhecimento será conce-

dido às cidades de Abre Campo, 
Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Belo 
Horizonte, Betim, Brumadinho, 
Caeté, Caparaó, Carangola, Ca-
taguases, Congonhas, Contagem, 
Divino, Dores do Turvo, Ervália, 
Espera Feliz, Guidoval, Ibiaí, 
Ibirité, Luis Burgo, Manhuaçu, 
Mariana, Mateus Leme, Matipó, 
Monjolos, Muriaé, Nova Lima, Ori-
zania, Patrocínio de Muriaé, Pedra 
Bonita, Raposos, Raul Soares, 
Ribeirão das Neves, Rio Acima, 
Sabará, Santa Bárbara, Santa Lu-
zia, Santa Margarida, São Gonçalo 
do Sapucaí, Sarzedo, Senador 
Firmino, Simonésia, Taquaraçu 

de Minas, Teófilo Otoni, Tocantins, 
Ubá e Visconde do Rio Branco.

O reconhecimento foi realizado 
por procedimento sumário – quan-
do o desastre, público e notório, é 
considerado de grande intensida-
de. Nestes casos, para agilizar o 
atendimento à população, o MDR 
realiza o reconhecimento antes 
mesmo que a solicitação do muni-
cípio ou do estado preencha todos 
os pré-requisitos da Instrução 
Normativa n° 2/2016.

Na quinta-feira (23), o MDR já 
havia concedido o reconhecimen-
to, também sumariamente, a Belo 
Horizonte e Contagem.

Auxílio
O apoio emergencial por meio da 

Secretaria Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (Sedec) é complementar 
à atuação dos governos estaduais e 
municipais. Após o reconhecimento 
federal, os municípios devem elaborar 
um Plano de Trabalho e encaminhar 

ao MDR. A partir dessas informações, 
equipes da Sedec avaliam as neces-
sidades e o volume de recursos para 
o atendimento das demandas.

Para ações de resposta ao 
desastre, o apoio abrange desde 
a distribuição de kits de assistên-
cia humanitária (cestas básicas, 
água potável, kits dormitório etc.) 
a recursos para a contratação de 
serviços como a limpeza de vias 
públicas. Os entes podem solicitar, 
também, auxílio financeiro para 
recuperação de infraestruturas 
públicas atingidas pelo desastre.

Espirito Santo
O ministro Gustavo Canuto se-

guiu para o Espírito Santo, onde 
também sobrevoará, na tarde 
de hoje, as áreas afetadas pelas 
fortes chuvas. O titular da Pasta 
também reunirá com o governador 
do estado, Renato Casagrande.

Fonte: Ministerio do Desenvol-
vimento Regional

Alto volume de chuvas previstos em 
MG não transbordará o Rio Verde

O rio verde está apenas 22 cm acima do nível normal e não apresenta risco de transbordamento

Febre, calafrios, dores mus-
culares, cefaleia e dor ao redor 
dos o lhos  são os  s in tomas 
clássicos da leptospirose, uma 
doença grave que, se não for 
diagnost icada a tempo para 
o tratamento adequado, pode 
levar à morte. De acordo com 
dados do Ministério da Saúde, 
foram registrados em Minas 
Gerais, de 2011 a 2018, 924 
casos de leptospirose e 102 
mortes, o que representa uma 
letalidade de 11%.

O tratamento para leptospirose 
é feito a partir de antibióticos e 
os sintomas podem ser acompa-
nhados de complicações renais, 
hemorrágicas, cardíacas, respi-
ratórias e oculares. Para com-
plementar o diagnóstico clínico 
e a investigação epidemiológica, 
o exame laboratorial é oferecido 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em Minas Gerais, ele é re-
alizado pela Funed, em seu Labo-
ratório Central de Saúde Pública 
(Lacen), que recebe as amostras 
encaminhadas pelos serviços de 
saúde de todo o estado.

De acordo com a chefe do 
Serviço de Doenças Bacterianas 
e Fúngicas, Carmem Dolores 
Faria, a Funed é o único labo-
ratório público no Brasil a ofe-
recer simultaneamente todos os 
métodos para o diagnóstico da 
leptospirose: ELISA-IgM, Teste 
de Microaglutinação (MAT), Cul-
tura de Leptospira e Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR). Por 
ano, o Lacen processa em média 

1.272 análises.

Transmissão e preven-
ção

Durante as enchentes, a urina 
de roedores contaminados, que 
circularam em esgotos e bueiros, 
mistura-se à enxurrada e à lama. 
Qualquer pessoa que tiver con-
tato com essa água ou lama con-
taminada pode se infectar. A do-
ença é causada por uma bactéria 

chamada Leptospira, que também 
pode estar presente na urina de 
outros animais como bois, porcos, 
cavalos, cabras, ovelhas e cães. 
Esses animais também podem 
adoecer e, eventualmente, trans-
mitir a leptospirose ao homem. 
A doença pode ser transmitida 
após a permanência da pessoa 
por longos períodos em contato 
com água ou lama contaminada, 
mesmo com a pela íntegra, e se 

agrava quando há arranhões ou 
ferimentos na pele.

De forma geral, as principais 
medidas de prevenção da doença 
são o controle da população de 
roedores, a redução do risco de 
exposição às águas e lama de 
enchentes, medidas de proteção 
individual para trabalhadores ou 
indivíduos expostos a situação 
de risco, como o uso de luvas 
e botas; conservação adequada 

de água e alimentos; além de 
armazenamento e destinação 
adequados do lixo.

Fluxo de atendimento
Caso tenha os primeiros sin-

tomas, após contato com água 
ou lama contaminada, a pessoa 
precisa procurar uma unidade de 
saúde mais próxima de sua resi-
dência, conforme explica a chefe 
do serviço. “A Funed não recebe 
as amostras dos usuários direta-
mente. Sendo assim, a coleta e 
encaminhamento precisam ser 
feitos pelos profissionais de servi-
ço de saúde que já são treinados 
e orientados para o procedimen-
to”, afirmou Carmem Faria.

Diante de um caso suspeito 
de leptospirose, os profissionais 
de Saúde são orientados a co-
letar amostras para a realiza-
ção de todas as metodologias 
disponibilizadas pelo Funed. A 
realização do exame de cultura 
de Leptospira é extremamente 
importante na identificação dos 
sorovares (diferentes tipos de 
leptospiras) envolvidos em ca-
sos suspeitos, surtos ou epide-
mias que circulam no estado.

O laboratório é também re-
ferência para a Região Centro-
Oeste e sua responsabilidade 
é supervisionar e real izar o 
controle de qualidade dos la-
boratórios nos estados de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Goiás, além de capacitações 
quando necessário.

              Fonte: SEGOV MG
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Ministério da Saúde atualiza situação do novo 
coronavírus para os estados 

O Comitê de Operações de Emergência (COE) esclarece orientações para a rede de saúde e indica nova área com transmissão 
ativa do novo coronavírus na China. Até o momento, não há casos suspeitos no Brasil

-

O Ministério da Saúde reali-
zou, nesta sexta-feira (24), vide-
oconferência com as Secretarias 
Estaduais de Saúde de todo o 
país para atualizar a situação so-
bre os casos de doença respirató-
ria na China, causada pelo novo 
coronavírus. Com a participação 
do ministro da Saúde em exercí-
cio, João Gabbardo, a reunião foi 
realizada por meio do Comitê de 
Operações de Emergência (COE) 
para reforçar as diretrizes brasi-
leiras para vigilância dos casos.

O comitê tem como objetivo 
preparar a rede pública de saúde 
para o atendimento de possí-
veis casos no Brasil. Diante dos 
casos do novo coronavírus na 
China, o Ministério da Saúde tem 
realizado monitoramento diário 
da situação junto à Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que 
acompanha o assunto desde as 
primeiras notificações de casos 
em Wuhan, na China, no dia 31 
de dezembro de 2019.

Itens relacionados 
• Brasil prepara rede de 

saúde para novo coronavírus
Na reunião desta sexta-feira 

(24), o Ministério da Saúde atuali-
zou os estados sobre as questões 
de vigilância, esclarecendo as 
principais dúvidas dos represen-
tantes estaduais. Os técnicos do 
COE detalharam as orientações 
publicadas no Boletim Epidemio-
lógico para os profissionais de 
saúde, destacando as definições 
de como identificar possíveis ca-
sos da doença. Também alertaram 
os estados das ações que estão 
sendo preparadas para os portos, 
aeroportos e áreas de fronteiras, 
como a elaboração de áudios em 
inglês e mandarim, que vão orien-
tar os pacientes que apresenta-
rem os sintomas a procurarem 
unidades de saúde.

Até o momento, é considerado 
como caso suspeito do novo co-
ronavírus, paciente com sintomas 
da doença, como febre, tosse e 
dificuldade para respirar. Além 
disso, o paciente precisa ter via-
jado para área com transmissão 
ativa do vírus nos últimos 14 dias 
antes do início dos sintomas.

De acordo com a última atu-
alização da OMS, uma nova 
província chinesa foi conside-
rada local de transmissão ativa. 
Agora, além de Hubei, com o 
epicentro em Wuhan, a pro-
víncia de Guangdong também 
apresenta transmissão ativa 
do vírus. Conforme reforçado 
durante a reunião desta sexta-
feira (24), as novas orientações 
da OMS, incluindo as áreas com 
transmissão, serão atualizadas 
e disponibil izadas dentro do 
boletim epidemiológico, no link: 
saude.gov.br/listacorona.

Tire suas dúvidas sobre o 
novo coronavírus

Para facilitar o entendimento 
e dar transparência à população 
em relação ao caso, reunimos 
aqui as principais dúvidas sobre 
o novo coronavírus da China.

O que é o novo coronaví-
rus?

É um vírus que tem causado 

doença respiratória pelo agente 
coronavírus, recentemente identifi-
cado na China. Os coronavírus são 
uma grande família viral, conheci-
dos desde meados de 1960, que 
causam infecções respiratórias em 
seres humanos e em animais. Ge-
ralmente, infecções por coronavírus 
causam doenças respiratórias leves 
a moderadas, semelhantes a um 
resfriado comum. Alguns coronaví-
rus podem causar doenças graves 
com impacto importante em termos 
de saúde pública, como a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SARS), 
identificada em 2002 e a Síndro-
me Respiratória do Oriente Médio 
(MERS), identificada em 2012.

Qual a forma de transmis-
são do vírus?

Ainda não está claro com que 
facilidade o novo coronavírus se 
espalha de pessoa para pessoa. 
As investigações estão em anda-
mento, mas a disseminação do 
novo coronavírus está ocorrendo 
e pode ser de forma continua-
da. Alguns vírus são altamente 
contagiosos (como sarampo), 
enquanto outros são menos.

Quais são os sintomas do 
novo coronavírus?

Os sinais e sintomas clínicos 
são principalmente respirató-
rios, como febre, tosse e difi-
culdade para respirar.

Se alguém apresentar 
esses sintomas, o que deve 
ser feito com esse pacien-
te? Qual é o procedimento 

do hospital/médico?
O caso suspeito deve utilizar 

máscara cirúrgica e ser aco-
modado em quarto privativo. O 
profissional de saúde deve co-
letar as amostras respiratórias e 
encaminhar os casos graves para 
um hospital de referência para 
isolamento e tratamento.

Existe alguma forma de 
prevenção?

Para redução do risco de ad-
quirir ou transmitir doenças res-
piratórias, especialmente as de 
grande infectividade, orienta-se 
que sejam adotadas medidas ge-
rais de prevenção, como realizar 
frequente higienização das mãos, 
principalmente antes de consumir 
alimentos, utilizar lenço descartá-
vel para higiene nasal, cobrir nariz 
e boca quando espirrar ou tossir, 
evitar tocar mucosas de olhos, 
nariz e boca. Além disso, não com-
partilhar objetos de uso pessoal, 
como talheres, pratos, copos ou 
garrafas, manter os ambientes 
bem ventilados, evitar contato pró-
ximo a pessoas que apresentem 
sinais ou sintomas da doença.

Como é feito o diagnósti-
co do novo coronavírus?
O diagnóstico do novo corona-

vírus é feito com a coleta de ma-
teriais respiratórios com potencial 
de aerossolização (aspiração de 
vias aéreas ou indução de escar-
ro). É necessária a coleta de duas 
amostras na suspeita do novo 
coronavírus. As duas amostras 
serão encaminhadas com urgên-
cia para o Laboratório Central de 
Saúde Pública (Lacen). Uma das 

amostras será enviada ao Centro 
Nacional de Influenza (NIC) e outra 
amostra será enviada para análise 
de metagenômica.

Como é feito o tratamento 
do novo coronavírus?

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

Existe alguma restrição 
internacional?

Até o momento, as áreas consi-
deradas com transmissão local do 
novo coronavírus são a província 
de Hubei, com o epicentro em 
Wuhan e a província de Guang-
dong, na China. O Ministério da 
Saúde vai atualizar as áreas com 
transmissão local de acordo com 
as informações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) no link: 
saude.gov.br/listacorona.

Como é definido um caso 
suspeito do novo coronaví-

rus?
O paciente precisa possuir o 

critério clínico que é febre acom-
panhada de sintomas respirató-
rios e atender uma das três situ-
ações: ter viajado nos últimos 14 
dias antes do início dos sintomas 
para a província de Hubei, com o 
epicentro em Wuhan e a província 
de Guangdong, na China ou ter 
tido contato próximo com um caso 
suspeito ou confirmado.

Caso o vírus chegue ao 
Brasil, quais serão as medi-

das adotadas?
O Governo Federal brasileiro 

adotou diversas ações para o mo-
nitoramento e o aprimoramento 
da capacidade de atuação do país 
diante do episódio ocorrido na 
China. Entre essas ações, estão 
a adoção das medidas recomen-
dadas pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS); a notificação 
da área de portos, aeroportos e 
fronteiras da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa); a no-
tificação da área de Vigilância Ani-
mal do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA); 
e a notificação às Secretarias de 
Saúde dos Estados e Municípios, 
demais Secretarias do Ministério 
da Saúde e demais órgãos fede-
rais com base em dados oficiais, 
evitando medidas restritivas e 
desproporcionais em relação aos 
riscos para a saúde e trânsito de 
pessoas, bens e mercadorias.

O Ministério da Saúde 
instalou o Centro de Opera-
ções de Emergência (COE) 
– Coronavírus. Qual o ob-
jetivo do centro de opera-

ções?
O Centro de Operações de Emer-

gência (COE) tem como objetivo pre-
parar a rede pública de saúde para o 
atendimento de possíveis casos no 
Brasil. A sua estruturação permite a 
análise de dados e de informações 
para subsidiar a tomada de decisão 
dos gestores e técnicos, na definição 
de estratégias e ações adequadas e 
oportunas para o enfrentamento de 
emergências em saúde pública.

O SUS tem tratamento 
para a doença?

Não existe medicação es-

pecífica para o vírus. O tra-
tamento é feito com base nos 
sintomas de cada paciente.

Qualquer hospital pode 
receber esse paciente?
Os casos graves devem ser 

encaminhados a um Hospital de 
Referência estadual para isola-
mento e tratamento. Os casos 
leves devem ser acompanhados 
pela Atenção Primária em Saúde e 
instituídas medidas de precaução 
domiciliar.

Qual é a diferença dessa 
doença para uma gripe, já 

que os sintomas são pareci-
dos?

No início da doença, não existe 
diferença quanto aos sinais e sin-
tomas de uma infecção pelo novo 
coronavírus em comparação com 
os demais vírus. Por isso, é impor-
tante ficar atento às áreas de trans-
missão local. Apenas pessoas que 
tenham sintomas e tenham viajado 
para, até o momento, a província 
de Hubei, com o epicentro em 
Wuhan e a província de Guang-
dong, na China são suspeitos da 
infecção pelo coronavírus.

Qual é a orientação para 
quem for viajar para os paí-
ses que estão com doença 

em circulação?
Até o momento, as únicas áreas 

com transmissão local do vírus são 
a província de Hubei, com o epi-
centro em Wuhan e a província de 
Guangdong, na China. O Ministério 
da Saúde vai atualizar as áreas 
com transmissão local de acordo 
com as informações da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) no 
link: saude.gov.br/listacorona.

Para redução do risco de ad-
quirir ou de transmitir doenças 
respiratórias, especialmente as 
de grande infectividade, orienta-
se que sejam adotadas medidas 
gerais de prevenção, como realizar 
frequente higienização das mãos, 
principalmente antes de consumir 
algum alimento, utilizar lenço des-
cartável para higiene nasal, cobrir 
nariz e boca quando espirrar ou 
tossir, evitar tocar mucosas de 
olhos, nariz e boca, higienizar as 
mãos após tossir ou espirrar. Além 
disso, não compartilhar objetos de 
uso pessoal, como talheres, pra-
tos, copos ou garrafas, manter os 
ambientes bem ventilados, evitar 
contato próximo a pessoas que 
apresentem sinais ou sintomas 
da doença.

Qual a orientação para 
portos e aeroportos?

Aumentar a sensibilidade na 
detecção de casos suspeitos de 
coronavírus de acordo com a defi-
nição de caso. Além disso, reforçar 
a orientação para notificação ime-
diata de casos suspeitos nos termi-
nais. Outra medida é a elaboração 
de avisos sonoros com recomen-
dações sobre sinais, sintomas e 
cuidados básicos. Também é impor-
tante intensificar procedimentos de 
limpeza e desinfecção e utilização 
de equipamentos de proteção in-
dividual (EPI), conforme os proto-
colos, sensibilizar as equipes dos 
postos médicos quanto à detecção 
de casos suspeitos e utilização de 

EPI e ficar atento para possíveis 
solicitações de listas de viajantes 
para investigação de contato.

Foram reforçadas as orienta-
ções para notificação imediata de 
casos suspeitos do novo corona-
vírus nos pontos de entrada do 
país, além da intensificação da 
limpeza e desinfecção nos termi-
nais, como prevê a Anvisa.

Vocês têm orientado 
hospitais e médicos sobre 

a doença? Se sim, qual é a 
orientação?

Sim. O Ministério da Saúde, 
por meio do Boletim Epidemiológi-
co, pág. 9, oferece as recomenda-
ções aos hospitais e aos médicos. 
As orientações são a utilização 
de equipamentos de proteção 
individual (precaução padrão para 
doenças transmitidas por gotícu-
las), higienização adequada das 
mãos, limitação da movimentação 
do paciente e evitar o trânsito de 
pessoas no quarto.

Quais cuidados os profis-
sionais de saúde devem ter 
ao entrar em contato com 

suspeito?
Profissionais devem utilizar 

medidas de precaução padrão, 
de contato e de gotículas (másca-
ras cirúrgica, luvas, aventais não 
estéreis e óculos de proteção). 
Para a realização de procedimen-
tos que gerem aerossolização de 
secreções respiratórias como in-
tubação, aspiração de vias aéreas 
ou indução de escarro, deverá ser 
utilizado precaução por aerossóis, 
com uso de máscara N95.

Por quanto tempo a do-
ença pode ficar incubada?

Até duas semanas após o 
contato com o vírus.

Qual exame detecta essa 
doença?

Para detectar a doença é 
necessário realizar exames de 
biologia molecular que detecte o 
RNA viral. É importante seguir as 
orientações que estão no boletim 
em relação aos procedimentos 
para o diagnóstico laboratorial.

Tive contato com pes-
soas que vieram da China 
recentemente? O que devo 

fazer?
Até o momento, nenhum caso 

suspeito de infecção pelo novo 
coronavirus no Brasil se enquadra 
na definição de casos da OMS. 
Portanto, não temos transmissão 
local. Dessa forma, não existe 
nenhuma recomendação especí-
fica para quem teve contato com 
pessoas que viram da China.

Quais precauções devo 
tomar se viajar para a Chi-

na?
Os indivíduos que estiveram 

na província de Hubei, com o epi-
centro em Wuhan e a província de 
Guangdong, na China e manifes-
tarem os sintomas do coronavírus 
devem procurar imediatamente 
os serviços de saúde notificados. 
Além disso, devem seguir as reco-
mendações da resposta anterior.

          Fonte:  Agência Saúde


