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Novo coronavírus e a COVID-19

1 4 de setembro de 2020



Seja bem vindo!

Você está participando do treinamento sobre COVID-19.

Este treinamento faz parte do Plano de Retomada das atividades acadêmicas e
administrativas da EEUSP. O Plano é formado por cinco pilares.

O treinamento é o 4º pilar.

Pilares do Plano de Retomada



Quem participa do Pilar 4? 
E qual é a estrutura do treinamento? 

Participantes  do Pilar 4:

Lucia Y. Izumi Nichiata

Érica Gomes Pereira

Gustavo Ramos Vicentini

Lilia de Souza Nogueira

Marina de Góes Salvetti

Rafael Rodrigo da Silva Pimentel

Rodrigo Fernandes da Costa

Rosilene Laiola

Simone Assis Nunes

Vanessa de Brito Poveda

TREINAMENTO



Porque é importante fazer o treinamento? 

▪ Para saber um pouco mais sobre a epidemia de
COVID-19.

▪ Para que todos da Comunidade EE tenham acesso
à um conjunto básico com as mesmas
informações.

▪ Para que todos possam se preparar com
segurança, sabendo como proteger a si, aos
colegas do trabalho e familiares, da contaminação
do vírus causador da COVID-19.



Quem participou na elaboração do Módulo I 
Novos coronavírus e a Covid-19

Erica G. Pereira 
(servidora técnico-administrativa)

Gustavo R. Vicentini 
(estudante de graduação)

Rafael R. da S. Pimentel 
(estudante de pós-graduação)

Rodrigo F. da Costa Neto
(CIPA-EEUSP)

Lúcia Y. I. Nichiata
(docente)



Quais são os tópicos do Módulo I – novos coronavírus
e a COVID-19?

Quando e onde tudo começou?

Como estamos em São Paulo?

Os coronavírus

Como o vírus é transmitido?

Como o vírus se dissemina?

Qual é o maior risco de contágio?

Quais são os principais sintomas ?

Quais são os sinais de alerta? 

Quais são os exames para saber se estou com COVID-19?

Qual é o tratamento para Covid-19?

Há vacina contra o vírus que causa Covid-19?

E se eu tiver algum dos sintomas?

Qual serviço de saúde posso procurar se eu tiver sintomas? 

O que posso fazer para evitar o contágio na EE?



Quando e onde tudo começou?

2019

31 dezembro a OMS
notificada sobre um surto
de pneumonia por agente
desconhecido, em Wuhan,
China

2020

9 janeiro, CDC China identifica
um novo coronavirus em
secreções respiratórias dos
pacientes (SARS-CoV-2)

2020

30 Janeiro: OMS declara
Emergência de Saúde Pública
de Importância Internacional

2020

11 Fevereiro, Doença
denominada COVID-19

2020

26 Fevereiro: 1º caso
confirmado no Brasil, em
SP capital

2020

11 Março, OMS declara
pandemia



Como estamos em São Paulo?

Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/



Os coronavírus

SARS-Cov

2003

síndrome respiratória 
aguda grave

✔ Causador da doença respiratória aguda – novo
coronavírus - COVID-19

✔ altamente transmissível

✔ Causa, na maioria das pessoas, manifestações leves e,
em menor proporção, complicações severas

SARS-CoV-2

2019

MERS-Cov

2012

síndrome respiratória do 
Oriente Médio



Como o vírus é transmitido? 

Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.br/guia-coronavirus/assets/images/informativo-corona-virus-v07.pdf

MODOS DE TRANSMISSÃO

espirro tosse catarro

contato com 

superfícies 

contaminadas
Seguido de contato com 

boca, nariz e olhos

contato com 

pessoa 

contaminada

gotículas 

de saliva

https://www.saopaulo.sp.gov.br/guia-coronavirus/assets/images/informativo-corona-virus-v07.pdf


Como o vírus se dissemina? 

Gotículas 
respiratórias

Ao tossir, falar ou espirrar (modo principal de 
transmissão – pessoa a pessoa)

Objetos Contaminados com o vírus

Superfícies Contaminadas com o vírus

Ar (aerossóis) 
Em procedimentos ou circunstâncias que geram  

partículas de menor tamanho, mais leves e que ficam 
suspensas no ar - (modo secundário de transmissão)



QUAL É O MAIOR RISCO DE CONTÁGIO?



Quais são os principais sintomas ?

Atualizado em 27/08/2020 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-
resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc&Search=symptoms

Falência dos rins

Dor de cabeça

Espirros

Tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar

Tosse

Febre ou calafrios

Dores musculares ou dor no 
corpo

Vômitos ou diarréia Perda de paladar ou de olfato

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc&Search=symptoms


Quais são os sinais de alerta? 

A doença pode começar com febre, 
seguida por tosse seca e, após uma 
semana, leva à falta de ar e alguns 
pacientes precisam de tratamento 
hospitalar

Fonte: https://openwho.org/courses

Falência dos rins

Febre

Dor de cabeça

Espirros 

Falta de ar ou
dificuldades respiratórias

Tosse

https://openwho.org/courses


Quais são os exames para saber se estou 
com COVID-19?

✓ Detecção da presença do vírus no organismo. Nome do exame é
RT-PCR (em português: reação da transcriptase Reversa seguida
pela reação em cadeia da polimerase).

✓ Exame indicado para confirmação do diagnóstico de Covid-19

✓ Colhe-se a secreção das vias respiratórias das narinas e
garganta

Biologia molecular (preferencialmente realizado entre o 3º e 7º dia de início dos sintomas)



Quais são os exames para saber se estou com 
COVID-19?

Exame imunológico (preferencialmente a partir do 10º dia de início 
dos sintomas)

✔ É um exame que verifica a produção de anticorpos contra o vírus. Os anticorpos chamados 
IgM e IgG.

✔ Indica se a pessoa TEVE ou não contato com o vírus. Há uma "memória imunológica”

✔ Pode ser feito em quem já teve contato com o vírus

✔ O resultado pode ser falso negativo quando realizado fora do período indicado para ser 
feito

✔ O resultado pode ser falso positivo em algumas reações cruzadas com outras doenças

✔ É realizada por meio do sangue, soro ou plasma



Quais são os exames para saber se estou com 
COVID-19?

✔ Teste rápido - indica se a pessoa teve ou não o contato com o vírus –
investiga a memória imunológica –

✔ Realizado por meio de uma pequena quantidade de sangue

✔ Pode ocorrer falso negativo, se realizado fora do período previsto para
a realização

Exame imunológico (preferencialmente a partir do 
10º dia de início dos sintomas)



E qual é o tratamento para Covid-19?

✔ Até o momento não existe medicação específica para tratar a COVID-19

✔ Tratam-se os sintomas (por exemplo, febre, mal estar, falta de ar e outros)

✔ Hospitalização pode ser necessária para casos moderados e graves (dificuldade para respirar,
cansaço e lábios ou dedos arroxeados). Os casos graves podem necessitar de um aparelho de
ventilação mecânica e precisar de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

✔ Pessoas com sintomas leves precisam de cuidados de alívio para diminuir o desconforto
provocado pela doença e estar atentas à evolução dos sintomas, procurando um serviço de
saúde em caso de piora.



Há vacina contra o vírus que causa Covid-19?

✔ Até o momento as vacinas para COVID-19 estão em testes

✔ Não se sabe até o momento se a COVID-19 provoca imunidade contra novas infecções pelo
SARS-CoV-2 ou se essa imunidade persiste por toda a vida

http://turmadamonica.uol.com.br/juntoscontraocoronavirus/do

wnloads/cartilha_coronavirus_04.pdf

http://turmadamonica.uol.com.br/juntoscontraocoronavirus/downloads/cartilha_coronavirus_04.pdf


E se eu tiver algum dos sintomas?

Docentes, servidores técnico-administrativos, terceirizados e pós-
doutorandos - comunicar chefia imediata ou supervisor

Estudantes de graduação e pós-graduação - Comunicar serviço de
graduação ou pós-graduação e o orientador

Não venha à EE – procure um serviço de saúde,
comunique a EE e preencha o formulário que está no link
que estará sendo disponibilizado no site da EEUSP.



Qual serviço de saúde posso procurar se eu tiver 
sintomas? 

Com número USP

Atendimento: Segunda a Sexta-feira das 7h às 19h. 
Telefones: (011) 3061-7721/3061-7997. E-mail: csgps@usp.br
Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré, São Paulo – SP. 
Site: http://www.fsp.usp.br/csegps

Hospital Universitário – USP (Gripário)
Telefone: (11) 3091-9200
Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-
000.
Site: http://www.hu.usp.br/

Unidade Básica de 
Saúde (UBS) mais 
próxima de sua 
residência.
Consulte:
http://buscasaude.prefeitura
.sp.gov.br/

Sem número USP

http://www.fsp.usp.br/csegps/sobre/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02z-YhML6E5nI9JaGTMfuiyxgE3MA:1599449878760&q=hu+usp+telefone&ludocid=10050069264555677332&sa=X&ved=2ahUKEwi83u-Oj9brAhVlI7kGHQLXChwQ6BMwF3oECBkQAg
https://www.google.com/search?q=hu+usp&oq=&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02z-YhML6E5nI9JaGTMfuiyxgE3MA:1599449878760&q=hu+usp+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLKMU6uzNKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexCmSUKpQWFyik5qWkFqUeXp4PADLtsg5BAAAA&ludocid=10050069264555677332&sa=X&ved=2ahUKEwi83u-Oj9brAhVlI7kGHQLXChwQ6BMwFHoECCUQAg
http://www.hu.usp.br/
http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/


O que posso fazer para evitar o contágio na EE?

Garantir o 
DISTANCIAMENTO 
SOCIAL de ao 
menos 1,5 metro, de 
todos, a todo o 
momento, sempre 
com uso de máscara

HIGIENIZAÇÃO 
frequente das mãos 
com água e sabão 
ou álcool em gel 
70%, além do uso de 
máscaras

Reforçar 
LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO DE 
AMBIENTES, 
aumentando a 
frequência e 
utilizando produtos 
adequados para 
eliminação do vírus

Manter uma boa 
COMUNICAÇÃO 
sobre os 
procedimentos na 
EE garantindo 
adesão às diretrizes 
adotadas.

Estar atento sintomas 
da Covid-19 e às 
CONDIÇÕES GERAIS 
DE SAÚDE. Seguir os 
procedimentos 
indicados na EE.

Adaptado de https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/



Verifique se você tem dúvidas

• Você irá receber pelo email um link para responder 
3 perguntas. 

• Não vale nota! É para ver se ficaram dúvidas. 



Vídeos recomendados

OMS (vírus respiratórios emergentes, incluindo COVID-19: métodos de detecção, prevenção, resposta e controle) 
https://openwho.org/courses/introducao-ao-ncov

Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. 
Sintomas. https://www.youtube.com/watch?v=Fa6MsfZcDHY&list=PLvrp9iOILTQZdKZTcAaYdyu4wKmhGCJNc&index=2

Ministério da Saúde. Coronavírus. Como age? Por onde anda? Como evitar?  https://youtu.be/LwUjglzIUhc

ICB-USP (como surgiu a COVID-19) https://www.youtube.com/watch?v=Td4XfZ96RjA

Instituto Butantan. O que se sabe sobre o coronavírus 2019, o SARS-CoV-2? https://youtu.be/PpbJNX7ZPq8

Instituto Pensi (exames laboratoriais) https://www.youtube.com/watch?v=1mEAdYaWie8

Fundação Gates (vacina) https://www.youtube.com/watch?v=u1AQ5EXcJYc

Fiocruz (fake news) https://www.youtube.com/watch?v=bi0SD_iTLhI

Fiocruz (testes de diagnóstico) https://portal.fiocruz.br/video/como-e-feito-o-diagnostico-de-covid-19

https://openwho.org/courses/introducao-ao-ncov
https://www.youtube.com/watch?v=Fa6MsfZcDHY&list=PLvrp9iOILTQZdKZTcAaYdyu4wKmhGCJNc&index=2
https://youtu.be/LwUjglzIUhc
https://www.youtube.com/watch?v=Td4XfZ96RjA
https://www.youtube.com/watch?v=1mEAdYaWie8
https://www.youtube.com/watch?v=u1AQ5EXcJYc
https://www.youtube.com/watch?v=bi0SD_iTLhI
https://portal.fiocruz.br/video/como-e-feito-o-diagnostico-de-covid-19
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Aqui terminamos o módulo I

Obrigada por participar! 

Quer fazer algum comentário?

Você ficou com dúvidas? 

Escreva para nós do Grupo de Trabalho. 

gteecovid@usp.br


