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O novo coronavírus áreas com climas quentes e úmidos?
A partir das evidências conhecidas até agora, o vírus COVID-19 pode ser transmitido em TODAS AS ÁREAS,
incluindo áreas com clima quente e úmido. Independentemente do clima, adote medidas de proteção se você
mora ou viaja para uma área com a circulação do COVID-19. Lave as mãos com agua e sabão frequentemente e
quando não puder fazê-lo use álcool gel 70 para higienizá-las. Ao fazer isso, você elimina vírus que podem estar
em suas mãos e evita infecções que podem ocorrer ao tocar seus olhos, boca e nariz.

Tomar um banho quente não impede a nova doença de coronavírus
Tomar um banho quente não impedirá que você pegue o COVID-19. Sua temperatura corporal normal permanece
em torno de 36,5 ° C a 37 ° C, independentemente da temperatura do seu banho. E tomar um banho com água
extremamente quente ainda pode queimar você.

O novo coronavírus NÃO pode ser transmitido através de picadas de mosquito.
Até o momento, não há informações nem evidências que indiquem que o novo coronavírus possa ser transmitido por
mosquitos. O novo coronavírus é um vírus respiratório que se espalha principalmente por gotículas geradas quando
uma pessoa infectada tosse ou espirra, ou por gotículas de saliva ou secreção nasal. Essas secreções podem
contaminar mãos que depois contaminam objetos e quando você toca um objeto ou superfície contaminados e
depois leva as mãos ao rosto pode se contaminar.

Os secadores de mãos são eficazes para matar o novo coronavírus?
Não. Os secadores de mãos não são eficazes para matar o COVID-19. Para se proteger contra o novo
coronavírus, você deve lavar as mãos com água e sabão ou se não puder fazê-lo higienizá-las com álcool gel
70. Depois de limpar as mãos, você deve secá-las cuidadosamente usando toalhas de papel ou um secador de ar
quente. Toalhas de pano compartilhadas podem estar contaminadas, não as use.

A lavagem regular do nariz com solução salina pode ajudar a prevenir a infecção pelo novo coronavírus?
Não. Não há evidências de que lavar o nariz regularmente com soro fisiológico proteja as pessoas da infecção pelo
novo coronavírus. Existem evidências limitadas de que lavar o nariz regularmente com solução salina pode ajudar
as pessoas a se recuperarem mais rapidamente do resfriado comum. No entanto, a lavagem regular do nariz não
demonstrou prevenir infecções respiratórias.

O novo coronavírus afeta pessoas mais velhas ou as pessoas mais jovens também são suscetíveis?
Pessoas de todas as idades podem ser infectadas pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Pessoas idosas e pessoas
com condições médicas pré-existentes (como asma, diabetes, doenças cardíacas) podem ficar gravemente
doentes com o vírus e a mortalidade é bastante alta nesses casos. Pacientes graves precisam de internação
hospitalar e com frequência de UTI. As pessoas mais jovens adoecem com pouca gravidade mas transmitem com
frequência alta para as mais velhas e devem tomar medidas sérias para evitar se contaminar e contaminar outros.

Os antibióticos são eficazes na prevenção e tratamento do novo coronavírus?
Não, os antibióticos não funcionam contra vírus, apenas contra bactérias. O novo coronavírus é um vírus e,
portanto, os antibióticos não devem ser usados como meio de prevenção ou tratamento. No entanto, se você
estiver hospitalizado por COVID-19, poderá receber antibióticos porque a coinfecção bacteriana é possível.
A vacina para gripe não protege contra COVID-19, a vacinação para gripe é importante para evitar que
pacientes com gripe necessitem hospitalização durante a epidemia de COVID-19. Vitamina C e chás caseiros
também não protege contra o coronavirus.

Existem medicamentos específicos para prevenir ou tratar o novo coronavírus?
Até o momento, não há nenhum medicamento específico recomendado para prevenir ou tratar o novo
coronavírus. No entanto, os infectados com o vírus precisam de cuidados domiciliares adequados para aliviar e
tratar os sintomas, e aqueles doentes graves devem receber cuidados hospitalares de suporte à vida. Alguns
tratamentos específicos estão sob investigação e serão testados através de ensaios clínicos, mas isso demora.
Uma vacina, se for desenvolvida, poderá estar disponível, na melhor das hipóteses apenas daqui 18 meses.

Quando, como usar e como
descartar máscaras

https://www.who.int/emer
gencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advicefor-public/when-and-howto-use-masks

•Se você está saudável, você só
precisará usar uma máscara se
estiver cuidando de uma pessoa com
suspeita de infecção por COVID-19.
•Use máscara se estiver tossindo ou
espirrando.
•As máscaras são eficazes somente
quando usadas em combinação com
a limpeza frequente das mãos com
álcool ou água e sabão.
•Se você usa uma máscara, deve
saber como usá-la e descartá-la
adequadamente.

•Antes de colocar uma máscara, limpe as mãos com álcool gel ou com água e
sabão.
•Cubra a boca e o nariz com a máscara e verifique se não há espaços entre o rosto
e a máscara. Cuidado para ajustá-la bem no nariz e sob o queixo.
•Evite tocar na máscara enquanto a estiver usando; se o fizer, limpe as mãos com
álcool gel ou água e sabão.
•Substitua a máscara por uma nova assim que estiver úmida e não reutilize
máscaras de uso único.
•Para remover a máscara: remova-a por trás (não toque na frente da
máscara); descartar imediatamente em uma lixeira fechada; limpe as mãos com
álcool ou com água e sabão.

