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Comunidade Unifacear: 

Coronavírus (COVID-19) 

Transmissão - Sintomas - Prevenção 

O Grupo Unifacear vem acompanhando os comunicados oficiais e orientações do 

Ministério da Saúde e do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do 

Estado do Paraná – Sinepe/PR, sobre o Coronavírus e outras doenças 

infectocontagiosas. Em virtude disto, decidimos emitir este comunicado para orientar 

e esclarecer sobre algumas medidas preventivas e demais informações importantes 

sobre o tema. 

 

1. Como o coronavírus é transmitido? 

 

As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em 

andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação 

por gotículas respiratórias ou contato, está ocorrendo. Qualquer pessoa que tenha 

contato próximo (cerca de 1m) com alguém com sintomas respiratórios está em risco 

de ser exposta à infecção. 

É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de 

forma continuada. 

Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros são 

menos. Ainda não está claro com que facilidade o coronavírus se espalha de pessoa 

para pessoa. 

Apesar disso, 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. 

 

 

2. Quais são os sintomas do coronavírus? 

 

Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes 

a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como 

as pneumonias. No entanto, o coronavírus (SARS-CoV-2) ainda precisa de mais 

estudos e investigações para caracterizar melhor os sinais e sintomas da doença. 

Os principais são sintomas conhecidos até o momento são: 

• Febre. 

• Tosse. 

• Dificuldade para respirar. 

 

3. Como prevenir o coronavírus? 

 

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair 

ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as 

medidas estão: 

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 

segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e 

sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool. 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

• Evitar contato próximo com pessoas doentes. 

• Ficar em casa quando estiver doente. 

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar 

no lixo. 

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

  



 

 


