
 
 
 
 
 
 
 

 
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV) 
 
Definições operacionais: 
 
Caso suspeito de infecção humana pelo 2019-nCoV1. 

 
Situação 1: Febre. E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade 

para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área 

com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou sintomas; OU 

2. Situação 2: Febre. E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade 

para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo 

de caso suspeito para o coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou sintomas; OU 

3. Situação 3: Febre. OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo 

de caso confirmado de coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 14 dias 

anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. 

 

 Quais são as medidas gerais de prevenção que devem ser 

orientadas à população? 

 
Como atualmente não existe vacina para prevenção de infecção pelo COVID-2019, a 

melhor maneira de prevenir é evitar a exposição ao vírus. Considerando que, até o 

momento, não há comprovação de que o novo coronavírus esteja circulando no Brasil, 

não há precauções adicionais recomendadas para o público em geral, mas devem ser 

reforçadas ações preventivas diárias que possam auxiliar na prevenção de 

propagação de vírus respiratórios: 

 

 Higiene frequente das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica. 
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 Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos. 

 Evitar contato próximo com pessoas doentes. 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou 

utilizandose de um lenço descartável. 

 Evitar uso compartilhado de objetos de uso pessoal (ex: copos, garrafas…) 

 Manter os ambientes ventilados. 

 Ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiver doente. 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

 

 
Situação Epidemiológica COVID-19 – Francisco Beltrão 
  

Casos Suspeitos 16 

Casos Confirmados 00 

Casos Descartados 02 

Total 18 

 

 
Atualização até as 11h00 do dia 26/03/2020 

 
 
 


