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CORONAVÍRUS

O que é:

Coronavírus (SARS-CoV-2) é uma doença
respiratória, identificada pela primeira vez em
Wuhan, na China. Recebeu este nome pois
corona significa coroa em italiano e espanhol, e é
o formato que o vírus apresenta quando visto em
microscópio.

Pode infectar animais e pessoas e atualmente, a
transmissão ocorre de pessoa a pessoa.
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Principais sintomas

Comuns

Secundários

Graves

Tosse Febre
Perda do olfato 

e/ou paladar Fadiga

Congestão 
nasal

Coriza Dor de garganta Dor de 
cabeça

Dificuldades 
respiratórias

As pessoas infectadas não necessariamente apresentam todos os
sintomas. Em alguns casos, podem não apresentar nenhum deles.
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Diagnóstico

CORONAVÍRUS

O diagnóstico do Coronavírus poderá ser feito na presença de
síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG
ou ainda quadro respiratório agudo com um ou mais dos sinais ou
sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, sendo
que outros sintomas também podem estar presentes, tais como
dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do
olfato ou paladar e diarreia.

O profissional de saúde poderá solicitar algum dos testes de
Covid-19 disponíveis atualmente, que confirmarão ou não a
presença do vírus.
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Teste rápido 
IgM/IgG

Teste rápido Antígeno 
(Ag)

Exame PCR

Quero saber se 
já estive infectado

Quero saber se estou infectado 
agora

Quero saber se estou infectado agora

Resultado No mesmo dia No mesmo dia 2 a 3 dias úteis

Indicação

Teste é indicado para pessoas que apresentem os sintomas a 
partir do 7 ° dias

Ou para quem teve contato 
com uma pessoa infectada.

O teste é indicado para pessoas que 
idealmente têm 0 a 7 dias do início 
dos  sintomas compatíveis com o 

Coronavírus.

É utilizado também em pessoas que 
tiveram contato e desejam saber se 

foram contaminadas.

O teste é indicado para pessoas que 
idealmente tem 3  a 7 dias do início 

dos sintomas compatíveis com o 
Coronavírus.

É utilizado também em pessoas que 
tiveram contato e desejam saber se 

foram contaminadas.

Tipo de coleta Soro Soro Secreção do nariz e garganta

Necessidade de 
pedido médico

Não Não Sim

Testes Covid-19
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Ensaio RT-PCR Teste de Antígeno

O que é

Sigla para transcrição reversa seguida de reação 
em cadeia de polimarase. Esse teste molecular é 

o exame padrão para detecção da doença no país. 
Revela a presença de fragmento do genoma do 

vírus na amostra coletada.

Exame rápido que demonstra a presença 
de proteínas próprias do vírus na amostra.

Amostra
Secreções do fundo do nariz (nasofaringe) e da 

garganta (orofaringe)
Secreções do fundo do nariz (nasofaringe) 

e da garganta (orofaringe)

Maior 
eficiência

A partir do primeiro dia da manifestação dos 
sintomas

Na fase aguda da doença, quando os 
sintomas começam a se manifestar

Onde 
é feito

Em laboratório, com uso de equipamento 
específico e mão de obra capacitada

Em hospitais, postos de saúde e unidades 
volantes, com aparelho portátil fácil de 

manusear

Resultado Cerca de 24 horas Em até 30 minutos

Testes Covid-19
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Testes COVID

Molecular
RT-PCR

Sorologias
IgM e IgG/IgA e IgG

Teste rápido
IgM e IgG

• Raspado de nasofaringe:
do 3º ao 10º dia.

• Secreção das vias aéreas 
inferiores: após 7º dia

Detecção qualitativa de 
SARS-CORONAVÍRUS-2 
(SARS-CoV-2) por PCR, 

vários materiais

• A partir do 10º dia 
(preferencialmente 

após o 14º dia).

Soro

COVID-19, anticorpos 
IGA e IGG, soro

COVID-19, anticorpos 
IgM e IgG, por quimioluminescência

• A partir do 7° dia do 
aparecimento dos sintomas  

(preferencialmente 
após o 14º dia).

Soro

COVID-19, teste rápido

Quando coletar
(Após início dos 

sintomas)

Quando coletar
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Transmissão

PELO AR

Gotículas de saliva com vírus
saem no espirro, na tosse, no
catarro e na fala. As gotículas com
o vírus entram em contato com
mucosas como: boca, olhos e nariz,
e ocorre a infecção.

POR CONTATO

Beijo: Troca direta de saliva com o vírus;
Aperto de mão: Vírus na pele entra em
contato com boca, olhos e nariz;
Abraço: Gotículas da fala entram em
contato com mucosas.

Vírus depositado por gotículas passa para a
mão (tocar nos olhos, nariz e boca causam
infecção), celulares, maçanetas, corrimão,
botões (inclusive de elevadores), teclas de
computadores e celulares, apoio nos
transportes públicos, etc.). Esta é a menor
forma de transmissão.

SUPERFÍCIES NÃO 
HIGIENIZADAS
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Prevenção

Higienize suas mãos
com frequência, de
preferência com água
e sabão, quando não
for possível, utilize
álcool em gel.

Siga a etiqueta da tosse:
cobrir nariz e boca com o
braço ao tossir e/ou espirrar.

Mantenha os ambientes bem
ventilados, portas e janelas
abertas, inclusive em viagens
de carro.

Evite contato próximo com
pessoas que apresentem sinais
e/ou sintomas de infecção
respiratória.

Evite tocar seus olhos,
boca e nariz com as
mãos sem lavá-las.
Nunca fique sem
máscara fora de casa.

Não compartilhe objetos de
uso pessoal, como talheres e
copos no escritório.

Se possível, fique em casa!
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Higienização correta das mãos

Duração total do 
procedimento:

40 a 60 segundos

Atenção: Após higienizar as mãos, evite
tocar a maçaneta da porta. Sugestão é
usar papel toalha e depois descartá-lo.
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Utilização correta da máscara de proteção
Quando você se 
cuida, você cuida 

do outro

Não deixe o nariz 
descoberto

Não deixe o 
queixo 

exposto

Não use a máscara 
larga, com vãos nas 

laterais

Não cubra 
apenas as 

narinas

Não puxe a 
máscara para 

o queixo

Não encoste na 
superfície da máscara ao 

coloca-la ou tirá-la

Tire a máscara de trás para 
frente, segurando pelos 
elásticos

• Cubra o nariz inteiro e o queixo
• Ajuste para que não haja vãos nas laterais
• Encoste apenas nos elásticos
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Teste: quando fazê-lo?

A definição de fazer ou não o teste para identificação do Coronavírus fica a
cargo do médico que está lhe assistindo durante a consulta. Este profissional
pode ser do plano de saúde ou do ambulatório médico da sua empresa.

O que fazer em caso de sintomas:

O seu médico é a única pessoa que poderá lhe orientar sobre a
necessidade da realização do teste de Covid-19.

Entre em contato com o seu convênio e solicite uma teleconsulta ou
caso esteja trabalhando na empresa, solicite o atendimento no
ambulatório. A orientação é que não saia da sua casa para postos de
saúde, hospitais e muito menos pronto-socorro.
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O diagnóstico deu positivo, o que fazer?

Em caso de diagnóstico positivo para Coronavírus, o paciente deve fazer o
isolamento respiratório domiciliar em um ambiente que não seja
compartilhado, como por exemplo, o quarto. Deve-se evitar transitar por
áreas comuns e caso necessário, utilizar máscaras e manter os ambientes
higienizados. A recomendação da OMS é isolamento domiciliar de 14 dias.

Casos graves ou críticos que necessitarem de internação, devem permanecer
20 dias em isolamento respiratório domiciliar após a alta da internação.

Não há indicação de realizar novamente o exame de diagnóstico após o
tempo decorrido do isolamento. Após 14 dias de isolamento domiciliar e após
72 horas sem sintomas e febre , o paciente está apto a receber alta do
isolamento (o que deve ser avaliado caso a caso, de acordo com a orientação
médica.



VACINAS CONTRA A COVID-19
UM GUIA SOBRE AS VACINAS EM PRÁTICA NO BRASIL
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Emergencial x Definitivo
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Vacinas

Principais 

características CoronaVac AstraZeneca Pfizer e BioNTech Janssen

Origem

Desenvolvida pela 

farmacêutica chinesa 

Sinovac, a CoronaVac é 

produzida no Brasil pelo 

Instituto Butantan, em São 

Paulo. 

Desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca 

em parceria com a Universidade de 

Oxford, a vacina tem o nome oficial de 

ChAdOx1 nCoV-19. No Brasil, a 

fabricação dela será realiza pela

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

no Rio de Janeiro.

Em parceria com a BioNTech, a Pfizer 

desenvolveu e testou uma vacina à base de 

mRNA (RNA mensageiro) para combater o 

vírus SARS-CoV-2. Os resultados promissores 

fizeram com que as companhias buscassem, 

desde novembro de 2020, a submissão 

contínua ou uso emergencial junto a diversos 

órgãos regulatórios.

Desenvolvida pelo Laboratório Janssen, do 

Grupo Norte-Americano Johnson & Johnson 

em colaboração com o Departamento Norte-

americano de Saúde e Serviços Humanos .

Tecnologia 

usada

A CoronaVac utiliza o 

método de “vírus 

inativado”, 

um dos processos mais 

antigo, mais reconhecido e 

seguro na produção de 

vacinas. Utilizado, por 

exemplo, na vacina contra 

a gripe e 

contra a hepatite A. 

A vacina da AstraZeneca utiliza uma 

técnica nova, chamada de “vetor viral 

não replicante”. A tecnologia consiste em 

usar um outro vírus já conhecido como 

vetor para introduzir genes do novo 

coronavírus nas células. 

Baseada em mRNA, que usa RNA mensageiro 

sintético, que auxilia o organismo do indivíduo 

a gerar anticorpos contra o vírus.  A Pfizer 

selecionou essa tecnologia de vacina baseada 

em mRNA devido ao seu potencial de alta 

resposta, segurança e capacidade de rápida 

produção. A técnica, na qual apenas um pedaço 

de material genético é usado em vez de todo o 

vírus, nunca havia sido feita antes

A vacina Janssen utiliza uma tecnologia 

biomolecular baseada no chamado “vetor 

viral”, que consiste na utilização de um vírus 

modificado para estimular o sistema 

imunológico a produzir anticorpos contra o 

novo coronavírus. 
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Vacinas

Principais 

característic

as
CoronaVac AstraZeneca Pfizer e BioNTech Janssen

Eficácia

A eficácia geral apresentada pelo 

Butantan para a CoronaVac nos 

testes brasileiros foi de 50,38%. 

O número de 50,38% envolve os 

pacientes que tomaram a vacina e 

tiveram casos muito leves, 

quase assintomáticos, da doença. 

Para os casos leves, em que não há 

necessidade de internação, a 

eficácia da vacina é de 78%, 

enquanto para casos graves e 

mortes a eficácia apresentada é de 

100%.

A eficácia geral divulgada pelo 

laboratório 

foi de 70%. No entanto, três 

semanas após a primeira dose, 

a eficácia já sobe para 76% e 

72,4% com a segunda dose. 

De qualquer forma, a vacina 

apresenta eficácia geral acima 

dos 50% exigidos

pela Anvisa.

Os resultados dos estudos de fase 3, 

envolvendo mais de 44 mil voluntários  

mostraram que globalmente a eficácia 

da vacina Pfizer Biontech foi de 95%, 

com esquema de duas doses, num 

intervalo de 21 dias entre as doses. 

Os dados demonstraram também que 

a vacina foi bem tolerada, sendo que 

nenhuma preocupação séria de 

segurança foi observada.

Eficácia global é de 66,9% após 14 dias 

de aplicação do imunizante.
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Vacinas

Principais 

características CoronaVac AstraZeneca Pfizer e BioNTech Janssen

Armazenam

ento

A vacina tem a vantagem de poder 

ser mantida em geladeiras comuns, 

em temperatura entre 2°C e 8°C.

A vacina também tem a vantagem 

de poder ser armazenada em 

geladeiras comuns, em temperatura 

entre 2°C e 8°C.

Pode ser armazenada a temperatura -90º 

C a -60º C por até 6 meses, entre -25º C a 

-15º C por um período único de 2 

semanas e em temperatura de 

refrigerador entre 2º C a 8º C por 5 dias. 

Pode ser armazenada em 

temperaturas de fácil transporte (2 a 

8ºC).

Qual país 

utiliza

Em regime emergencial, a 

CoronaVac está sendo aplicada na 

China desde o início de dezembro. 

Recentemente, o imunizante 

começou a ser aplicado na Indonésia, 

Turquia, Hungria, Chile e Argentina, 

em programas inicialmente para os 

idosos e profissionais de saúde.

Iniciou no Reino Unido, em especial 

na Inglaterra. Após começar o 

programa de vacinação em 

dezembro com o imunizante da 

Pfizer, o país passou também a usar 

a vacina de Oxford. A Argentina 

também aprovou a utilização deste 

imunizante.

França, Alemanha, Itália, Espanha, 

Áustria, República Tcheca e Grécia já 

utilizam o imunizante desde dezembro de 

2020

União Europeia, União Africana, Reino 

Unido, Canadá, Colômbia, Coreia do 

Sul, Chile e Nova Zelândia.

Doses e 

intervalo

Requer duas doses. Pode ser 

administrada 

de 14 a 28 dias após a dose 

inicial. 

Requer duas doses, 

administradas com um 

intervalo de  03 a 04 meses.

2 doses com intervalo de 21 dias 

entre as dose
Dose única.

Efeitos 

colaterias
Até o momento, as duas vacinas não apresentaram efeitos colaterais graves. Entre as reações mais comuns: dores na região em que a vacina foi aplicada, febre, 

dor muscular, dor de cabeça (de intensidade leve ou moderada), fadiga e calafrios.
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Coronavac
hidróxido de alumínio, 

hidrogenofosfato dissódico, di-
hidrogenofosfato de sódio, 

cloreto de sódio e hidróxido de 
sódio.

AstraZeneca
cloridrato de L-histidina monoidratado, 

cloreto de magnésio hexaidratado, 
polissorbato 80, etanol, sacarose, cloreto de 

sódio, edetato dissódico di-hidratado
(EDTA) 

e água para injetáveis.

• Pessoas com COVID-19 (liberado 
após 30 dias); 

• Febre
• Doença em fase aguda

Adiar vacinação se:

• Alergia a alguns componentes da 
fórmula

• Gestantes
• Menores de 18 anos

Vacinas

Pfizer BioNTech
RNAm, lipídios, cloreto do potássio, 

fosfato de potássio monobásico, cloreto 
de sódio,

fosfato de sódio dibásico di-hidratado e 
sacarose.

Componentes

Janssen
2-hidroxipropil-β-ciclodextrina

(HBCD), Ácido cítrico mono-
hidratado ,Etanol, Ácido clorídrico, 
Polissorbato 80, Cloreto de Sódio, 

Hidróxido de Sódio, Citrato 
trissódico di-hidratado, Água para 

preparações injetáveis



CORONAVÍRUS

Novas variantes virais

O que é uma variante?
O surgimento de mutações é um evento natural e esperado dentro do processo evolutivo viral. O vírus se dividiu em diferentes
grupos genéticos virais (ou linhagens), que atualmente circulam no Brasil e no mundo, e em resposta aos diversos processos de
microevolução e pressões seletivas, surgiram algumas mutações adicionais, gerando diferenças dentro de cada grupo genético
(denominadas variantes).
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A primeira vacina 
com plataforma de 
RNA mensageiro 
(mRNA) aprovada no 
mundo e com 

registro 
definitivo no 
Brasil.

Vacina Genética



CORONAVÍRUS

✓ O frasco da dose deve ser retirado da
refrigeração no momento da aplicação,
que deve ser feita assim que o frasco
for aberto

✓ Peça para ver a seringa antes e depois
da aplicação. Preste atenção se, antes
da vacinação, o frasco está com o
líquido e se, depois da aplicação, a
seringa está vazia

✓ A seringa deve ser descartada na
sequência

Numeração do Lote
Confira se a numeração do lote descrito no comprovante de 
vacinação é o mesmo que está escrito no frasco.

Registre
Se necessário, fotografe 
ou faça um vídeo do 
momento da aplicação.

Denuncie
Em caso de irregularidade, 
denuncie para a Vigilância 
Epidemiológica do 
seu município.

Na hora de tomar a vacina

DE OLHO NA SERINGA!



CORONAVÍRUS

Como saber quando serei vacinado?
Cada cidade brasileira divulga o seu cronograma de vacinação através de sua Secretaria Municipal de Saúde.
Consulte a SMS da sua cidade para saber a previsão de vacinação do grupo ao qual você pertence, considerando sempre os imprevistos que 
podem alterar este cronograma. 

Calendário de vacinação

VACINÔMETRO ESTADO SÃO PAULO – COVID-19

Doses aplicadas

28.097.707
21.049.270 6.445.664 602.773

1° dose 2° dose Dose única

Atualizado em 08/07/2021
Fonte: https://www.vacinaja.sp.gov.br

Acompanhe o vacinômetro de cada Estado brasileiro no site:  
https://www.vacinaja.sp.gov.br

15.23%
DA POPULAÇÃO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
COM ESQUEMA VACINAL 

COMPLETO 



MITOS X VERDADES
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Mitos x Verdades

O coronavírus foi fabricado em laboratório MITO

É consenso na ciência de que o novo coronavírus surgiu sem intervenção humana, de forma natural, como já ocorreu na
pandemia de 2009 da gripe suína e nas epidemias passadas de outros coronavírus, causando o SARS e o MERS.

A vacina não pode ser aplicada em pessoas com doenças crônicas MITO

Pessoas com doenças crônicas podem receber desde que não tenham reações alérgicas à fórmula.

As medidas preventivas funcionam VERDADE

O uso de máscara, lavagem frequente de mãos, isolamento dos casos suspeitos e o distanciamento social
funcionam! Quanto menor a exposição ao coronavírus, melhor!
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Mitos x Verdades

Animais domésticos podem infectar os donos MITO

Não há evidências científicas que animais domésticos podem transmitir o coronavírus para os donos. No
entanto, isto não significa que os animais não possam ser contaminados pela SARS-CoV-2

Existem outros tipos de coronavírus

O SARS-CoV, vírus responsável que causa a síndrome respiratória aguda grave (SRAG) é um parente próximo da
COVID-19. O MERS-CoV, vírus causador da síndrome respiratória do Oriente Médio em 2012, também é um tipo de
Coronavírus.

VERDADE

Não preciso tomar a vacina pois já tive Covid

A duração da imunidade natural é desconhecida e a vacina combate a reinfecção.

MITO
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Mitos x Verdades

Após me vacinar, não preciso mais usar máscara ou manter o isolamento social MITO

As medidas preventivas devem ser mantidas pois as vacinas não possuem 100% de eficácia e ainda há casos de
reinfecção.

Não preciso tomar a vacina pois já tive Covid

A duração da imunidade natural é desconhecida e a vacina combate a reinfecção.

MITO



CORONAVÍRUS

Mitos x Verdades

Posso contrair o coronavírus, ser assintomático e ainda assim, transmiti-lo VERDADE

A infecção pelo coronavírus não necessariamente apresenta sintomas, então é possível que uma pessoa
infectada seja assintomática. Isto não impede que ela transmita o vírus.

Vacinas genéticas alteram o código genético humano MITO

Não há nenhum risco de alterações no nosso DNA ou modificações físicas. As vacinas genéticas apenas
auxiliam no nosso organismo a produzir a proteína S (de spike), que estimulará o sistema imune a produzir
anticorpos contra o vírus.

Não compartilhe Fake News! Sempre consulte um profissional da saúde e/ou notícias
dos sites oficiais do governo e instituições de saúde.



RECOMENDAÇÕES DE RETORNO AO TRABALHO
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O Ministério Público do Trabalho divulgou um Guia Técnico de Orientações para Retorno ao Trabalho. A Lei 13.979/20 dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde decorrente do coronavírus, prevendo a possibilidade de vacinação compulsória.

Orientações de Retorno ao Trabalho

O documento sugere ao empregador esclarecer aos trabalhadores a importância da vacina, e diante de uma recusa por parte do
empregado, direcioná-lo para o serviço médico da empresa para avaliação do seu estado de saúde e verificar alguma incompatibilidade
com as vacinas disponíveis.

Se há justificativa para a recusa com fundamento, como gestantes, alergia aos componentes da vacina e contraindicação médica, não se
caracteriza como ato faltoso do trabalhador. O MPT admite a transferência para o trabalho não presencial, na forma da legislação, de
modo a não prejudicar a imunização da coletividade.

O documento pode ser consultado na íntegra em: 
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/estudo_tecnico_de_vacinacao_gt_covid_19_versao_final_28_de_janeiro-sem-marca-
dagua-2.pdf

• A vacinação é direito-dever coletivo;
• Empresas devem colaborar com o plano nacional de vacinação e mostrar comprometimento no ambiente de trabalho;
• Prever a vacinação no Programa de Controle de Saúde Ocupacional (PCMSO);
• Trabalhadores devem colaborar com as medidas de saúde e segurança preconizadas pela empresa.
• Quem recusar a vacina, deve ser encaminhado para o serviço médico para avaliação e orientações.

O que diz o MPT:
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ACOMPANHE NOSSOS CONTEÚDOS EM:

/grupomast /company/grupo-mast http://www.grupomast.com.br


