
 
 

TRANSPLANTE E CORONAVIRUS 
 
 
Os coronavírus fazem parte de uma grande família de vírus conhecidos desde a década de 1960. 
Podem causar desde um resfriado comum até quadros respiratórios graves.  

A origem do surto atual ainda não está identificada. Talvez, a fonte primária do vírus seja animal, 
provavelmente em um mercado de frutos do mar e animais selvagens vivos em Wuhan na China.  

O tempo de exposição ao vírus e o início dos sintomas varia de 2 a 14 dias, segundo o Centro de 
Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC). Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 
que este período seja de 2 a 10 dias.  

Os sintomas da infecção pelo coronavirus incluem febre, tosse e dificuldade respiratória. Porém, as 
pessoas com infecção podem não ter nenhum sintoma ou apresentar sintomas semelhantes a um 
resfriado comum; algumas vezes, entretanto, a infecção pode evoluir para pneumonia grave e 
insuficiência respiratória. Crianças de baixa idade, pessoas acima de 60 anos e pacientes com 
condições que comprometem a imunidade podem ter manifestações mais graves.  

Não há um medicamento específico para infecção pelo coronavirus. Indica-se repouso e ingestão 
de líquidos, além de medidas para aliviar os sintomas, como analgésicos e antitérmicos. Nos casos 
de maior gravidade, como pneumonia e insuficiência respiratória, suplemento de oxigênio e, 
mesmo, ventilação mecânica podem ser necessários.  

Como a doença é nova, não há vacina, até o momento.  

Fique atento às formas de prevenção da infecção pelo coronavirus:  

1- Evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas;  

2- Lavar frequentemente as mãos por pelo menos 20 segundos, especialmente após contato direto 
com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar. Se não tiver água e sabão, 
use álcool em gel 70%;  

3- Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir com lenço;  

4- Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;  

5- Evitar tocar os olhos sem ter lavado as mãos;  

6- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;  

7- Manter os ambientes bem ventilados;  

8- Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações  

 



São considerados como suspeitos de infecção pelo coronavirus:  

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. 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. 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.  

Desta forma se você, transplantado de órgão sólido, apresentar sintomas respiratórios e se 
encaixar nas definições de caso suspeito, coloque uma máscara cirúrgica e dirija-se a uma unidade 
de atendimento médico com urgência!  
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