
A Qualicorp está somando forças com operadoras  
de saúde, prestadores médicos, entidades de classe 
e órgãos do governo para oferecer a você 
informação de qualidade sobre o novo coronavírus.

Confira e previna-se. 

FAZENDO A NOSSA PARTE

Como a Quali está funcionando?
Durante esse período de medidas especiais, 
adotamos o modelo de trabalho home office, 
ou seja, cerca de 2 mil colaboradores  
estão trabalhando de casa, poupando  
o contato presencial.

SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS

O que é?
Identificado na China em 31/12/2019,  
o novo coronavírus ou Covid-19 é um vírus  
que causa um resfriado comum, podendo 
evoluir para doenças respiratórias graves, 
como pneumonia ou síndrome respiratória 
aguda. O nome coronavírus está relacionado  
à sua aparência de coroa.

Como o vírus é transmitido?
Pelo ar: gotículas de saliva, espirro e tosse.

Por contato físico: aperto de mão, abraço  
e aglomerações de pessoas.

Por áreas contaminadas: objetos ou 
superfícies, como corrimão, celular, mesa, 
maçaneta, etc.

Por quanto tempo o vírus  
sobrevive em uma superfície?

De acordo com a revista “New England Journal  
of Medicine”, o novo coronavírus pode 
sobreviver até 3 dias em superfícies de plástico 
ou aço. No papelão, pode ficar por até 24h.  
No cobre, até 4h. Em poeiras, 1h10.

Em quanto tempo  
a doença se manifesta?

Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), varia de 1 a 14 dias, geralmente  
em torno de 5 dias. Porém, até o momento 
não temos informações sobre o tempo  
que uma pessoa infectada leva para transmitir 
o vírus, inclusive, se é possível transmitir  
o vírus sem o aparecimento dos sintomas.

Quais são os sintomas?
Geralmente apresenta febre acima de 37,8°C, 
tosse seca ou com secreção, cansaço, 
congestão nasal, dor de garganta e diarreia. 
Em casos mais graves, dificuldade respiratória 
aguda e insuficiência renal.

Como é feito o diagnóstico?
Quando a pessoa apresenta dois ou mais 
sintomas do coronavírus e o médico avalia  
a necessidade de exames complementares,  
o hospital realiza exames ou um teste com 
amostras de vias aéreas ou secreção. Caso  
dê positivo, é realizada uma contraprova em  
um laboratório para confirmar o diagnóstico.

O coronavírus é grave?
São sintomas parecidos com o vírus da gripe. 
Algumas pessoas infectadas, inclusive, podem 
não apresentar sintomas. Estudos apontam 
que cerca de 80% das pessoas infectadas  
se recuperam sem precisar de tratamento 
especial. Mas atenção: idosos e/ou pessoas 
com doenças crônicas (diabetes, pressão alta, 
etc) estão incluídas em grupos de risco  
por serem mais propensas a desenvolverem  
a doença no seu estágio mais grave.  
Prevenção é o melhor caminho.



PREVENÇÃO

Já existe vacina  
contra o coronavírus?

Ainda não, mas diversos países, como Rússia,  
China, Estados Unidos e Israel, estão 
trabalhando na criação de uma vacina.  
China e Estados Unidos, inclusive, já realizaram 
testes da vacina em humanos. 

Importante: especialistas recomendam  
que neste momento é fundamental manter  
as vacinas de outras doenças em dia como 
mais uma forma de prevenção. 

Como se prevenir no dia a dia?
• Lave bem as mãos com frequência.

•  Evite contato pessoal com eventuais doentes.

•  Utilize lenço descartável para higiene nasal.

•  Não compartilhe objetos de uso pessoal.

•  Evite tocar olhos, nariz e boca sem higienização.

•  Evite aglomerações e locais fechados.

•  Cubra o rosto com o braço ao tossir ou espirrar.

•  Neste momento excepcional, evite sair de casa.

Como se prevenir para sair de casa?
• Escolha roupas que cubram o máximo seu corpo.

• Prenda o cabelo. 

• Evite usar acessórios, como brincos,  
correntes e anéis.

• Leve lenços descartáveis.  
Use sempre que tocar em algo.

• Está com gripe? Utilize máscara.

• Tem pet? Cuide para ele não tocar em 
paredes, postes e outras superfícies.

• Evite o transporte público.

• Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com o braço.

• Mantenha distância de 2 metros das pessoas.

Como se prevenir ao chegar da rua?
• Tire os sapatos. Se possível,  

deixe-os na entrada da casa.

• Deixe bolsa, carteira e chaves  
em uma caixa de entrada.

• Ao entrar em casa, não toque em nada.  
Higienize-se imediatamente.

• Tire a roupa e já coloque para lavar.

• Tome um banho, lavando bem principalmente  
as partes mais expostas do corpo.

• Limpe tudo que veio da rua com você:  
celular, embalagens, notebooks, etc.

• Tem pet? Limpe principalmente as patinhas dele.

Como se prevenir  
para ficar dentro de casa?

• Precisa ir ao mercado e farmácia?  
Faça pedidos pela internet.

• Faça suas refeições em casa e cozinhe sempre  
que possível para evitar alimentos manuseados  
por outras pessoas.

• Casa limpinha sempre: maçanetas, controle 
remoto, mouse, teclado e outras superfícies 
tocadas com frequência devem ter um cuidado 
ainda mais especial.

• Sempre que possível, troque as roupas  
de cama e banho.

• Limpe os filtros do ar-condicionado.

•  Não compartilhe toalhas, talheres, copos, 
maquiagens ou outros objetos de uso pessoal.

Como higienizar meu celular?
1. Desligue o celular.

2. Tire a capa e desconecte cabos e acessórios.

3. Utilize álcool isopropílico 70%  
(específico para aparelhos eletrônicos).

4.  Não jogue o álcool direto no celular. 

5. Utilize um pano limpo, sem fiapos. 

6. Limpe também a capinha. Se for de silicone  
ou plástico, use água e sabão.

Quais produtos de limpeza  
matam o vírus?

Álcool em gel 70% e água com sabão são  
os produtos mais eficientes. Caso não tenha, 
água sanitária, desinfetantes em geral, 
limpadores multi-uso com álcool ou cloro, 
álcool líquido e detergente são outras boas 
maneiras que combatem o vírus.

Quando devo usar a máscara?
Pessoas sem sintomas: use a máscara  
apenas cuidando de alguém com suspeita  
de coronavírus. 

Pessoas com sintomas: use sempre para evitar  
uma possível transmissão.

Lembre-se: o uso da máscara deve ser 
combinado com a frequente higiene das mãos 
com água e sabão ou álcool em gel 70%. 



COBERTURA DO PLANO E OPERADORAS

Meu plano de saúde  
cobre diagnóstico e tratamento  
do novo coronavírus?

Sim. Do exame de detecção até os possíveis 
tratamentos (incluindo internação) estão 
cobertos pelo seu plano de saúde, conforme 
previsto no Rol de Procedimentos da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  
Mas atenção: os exames serão realizados 
somente com solicitação médica.

TRATAMENTO

Estou com sintomas leves,  
como tosse, febre baixa e nariz 
escorrendo. Devo ir ao hospital?

Nesse caso, não precisa ir ao hospital  
ou pronto-socorro. Segundo o Ministério  
da Saúde, esses sintomas não são suficientes 
para você realizar o teste de confirmação  
do coronavírus. 

A orientação é você falar com seu médico 
pessoal e fazer o tratamento em casa, 
evitando assim riscos de contaminação  
do ambiente hospitalar.

Quando devo procurar  
o hospital ou pronto-socorro?

• Se você apresenta febre acima de 37,8°C 
associada a algum sintoma respiratório  
(tosse seca, dificuldade para respirar,  
produção de escarro, congestão nasal  
ou conjuntiva, dificuldade para deglutir,  
dor de garganta e coriza).

• Se você teve contato próximo com pessoas 
suspeitas ou infectadas e apresenta febre  
ou algum sintoma respiratório.

Vitamina D combate o vírus?
Não, de acordo com o Ministério da Saúde. 

Existe algum medicamento específico 
contra o novo coronavírus?

De acordo com o Ministério da Saúde, até o 
momento, não existe nenhum medicamento, 
substância, vitamina, alimento específico ou 
vacina para combater a infecção pelo novo 
coronavírus. Em casos de diagnóstico, é o 
médico quem vai definir o tipo de tratamento.

E a Hidroxicloroquina e a Cloriquina? 
Elas funcionam mesmo?

De acordo com o Ministério da Saúde, ainda 
não há medicamento específico para 
combater o novo coronavírus. Porém, a 
hidroxicloroquina e a cloriquina estão sendo 
testados e têm apresentado bons resultados, 
podendo ser uma opção futura para o 
tratamento. Mas muito importante: esses 
medicamentos ainda estão sendo avaliados, 
têm contraindicações e efeitos colaterais. 
Portanto, neste momento, não há qualquer 
recomendação para sua utilização em 
pacientes infectados ou mesmo como forma 
de prevenção ao novo coronavírus. 

Evite a compra nesse momento e contribua 
para manter a disponibilidade para os 
tratamentos em que hoje esses medicamentos 
comprovadamente funcionam.

 A automedicação, com esses ou qualquer 
outro medicamento, não é indicada em 
nenhuma hipótese e pode representar sério 
risco à saúde.

Vamos juntos nos  
prevenir e colaborar com  

a saúde de todos.

Ainda tem dúvidas?  
Clique abaixo e assista à palestra  
do nosso superintendente médico.

https://www.youtube.com/watch?v=1Bl5rVQDFeM&t=50s

