
Um surto de um novo (isto é: recente) 

coronavírus em Wuhan, na China, infectou 

centenas de pessoas, causando pneumonia viral 

e algumas mortes. Acredita-se que a 

contaminação foi ocasionada pelo contato com 

animais portadores do vírus em um mercado de 

frutos do mar em Wuhan.

O que é o novo (recente) coronavírus?

Este vírus é da mesma família do causador da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e 

da Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(MERS), mas em contrapartida, o coronavírus

que está causando esse surto, até agora, não 

parece ser tão virulento e de rápida expansão 

como essas doenças. Muitas das pessoas que 

foram infectadas no início do surto já receberam 

alta do hospital e/ou estão se recuperando.

Sintomas de infecção
As pessoas infectadas com o coronavírus

Wuhan apresentam febre repentina e 

geralmente tosse, dor de cabeça e nariz 

entupido ou coriza. Muitos também estão 

desenvolvendo pneumonia; uma inflamação dos 

pulmões, geralmente ocasionada por acúmulo 

de líquido no pulmão. 

Métodos de transmissão
O coronavírus Wuhan provavelmente foi 

transmitido para as pessoas através do contato 

com animais que carregavam o vírus, mas estes 

animais não foram identificados até agora.

Os animais que carregam o vÍrus, podem 

apresentar alguns sintomas de infecção, mas 

provavelmente não apresentem nenhum sintoma  

de que estão carregando o vírus. 

É provável que a transmissão do coronavírus

seja de pessoa para pessoa e, mesmo não 

sendo inicialmente detectado, ainda pode estar 

sendo transmitido.
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O que você deve fazer

Se uma pessoa esteve no mercado de 

frutos do mar em Wuhan ou em contato 

com pessoas que estiveram neste mercado 

nos últimos 60 dias, e apresentaram os 

sintomas listados, ele/ela deve procurar 

atendimento médico para um diagnóstico.

Precauções gerais para evitar riscos 

relacionados a este tipo de infecção:

• Monitorar os avisos e notícias de órgãos 
de saúde pública e fontes 
governamentais

• Praticar as boas práticas de prevenção 
de infecções e garantir que os 
protocolos de limpeza e desinfecção 
estejam em dia

• Implementar protocolos de desinfecção 
para veículos e locais onde animais são 
alojados ou transportados

• Reduzir o contato com animais ou 
pessoas que possuem risco de terem 
sido infectados

• Usar equipamento de proteção em 
ambientes onde o risco de infecção foi 
confirmado

• Realizar a higienização das mãos 
regularmente, especialmente após 
espirrar / tossir

• Realizar limpeza e desinfecção 
regularmente, usando equipamento de 
proteção e seguindo estritamente os 
protocolos



Como a  Diversey pode ajudar

© 2020 Diversey Inc. All Rights Reserved

Protocolos de limpeza e higiene, combinados com programas de 

prevenção de infecções e ações preparatórias no caso de um surto

• Materiais educacionais e de consulta para conscientizar a 
equipe e os visitantes sobre como evitar surtos e gerenciar 
situações de risco uma vez que ocorram.

• Ferramentas e Treinamento para análise de riscos e 
avaliações de lacunas, desenho de sistemas e 
desenvolvimento de planos de ação.

• Programas e suporte personalizado para setores específicos 
e tipos de instalação, como por exemplo: hotéis, hospitais e 
edifícios públicos.

Ferramentas e recursos

• Materiais visuais gráficos e guias rápidos que ajudam a 
garantir o cumprimento dos principais protocolos de 
prevenção de infecções, como a lavagem e desinfecção 
correta das mãos, além da limpeza e higienização de 
superfícies e objetos.

• Check lists para avaliação instantânea e contínua dos 
riscos para funcionários e executivos. 

• Protocolos de emergência adicionais para limpeza 
específica em situações de surto. Exemplo: como lidar com 
derramamentos de fluidos corporais e também com 
ambientes de alto risco.

Soluções eficazes de produtos para prevenção e controle de infecções

• Um portfólio completo de soluções sanitizantes e

desinfetantes em formatos prontos uso, concentrados e em

lenços (wipes), com a tecnologia líder mundial em

desinfetantes, o Peróxido de Hidrogênio Acelerado (AHP).

• Oxivir, powered by AHP, é uma gama de produtos

desinfetantes para superfície, de ação rápida e de amplo

espectro, com perfil de segurança e sustentabilidade.

• Sistemas de última geração para o cuidado das mãos em 

todos os ambientes, proporcionando uma leve higienização 

das mãos, porém eficaz para prevenção contra infecções, 

para uma melhor proteção da pele e sustentabilidade, mais 

eficaz no funcionamento.

• Tecnologia UV-C de desinfecção complementar 

MoonBeam3, para garantir a desinfecção de superfícies e 

equipamentos em áreas críticas

• Soluções completas de limpeza e higiene para ambientes 

mais seguros e limpos - em programas e protocolos 

personalizados, com amplo suporte e recursos de 

treinamento

Para obter mais informações, entre em contato 

com o representante local da Diversey..


