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Coronavírus
O Ministério da Saúde confirmou, no dia 26 de fevereiro de 2020, o 
1º caso de COVID-19, a infecção viral pelo novo coronavírus, no Brasil. 
O primeiro teste realizado em 24 de fevereiro no Hospital Israelita 
Albert Einstein deu positivo. O hospital, então, enviou a amostra para 
o laboratório de referência nacional, o Instituto Adolfo Lutz, para 
contraprova. Dias depois, em 26 de fevereiro, o exame foi confirmado 
pelo Ministério da Saúde.
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O que é o Coronavírus?
Os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar 
doenças em animais e humanos. Em humanos, os coronavírus 
provocam infecções respiratórias, que variam do resfriado comum 
a graves doenças, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio 
(MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). 

O coronavírus descoberto recentemente causa a doença infecciosa 
COVID-19. Este novo vírus, chamado SARS-Cov-2 e a própria doença, 
eram desconhecidos antes do início do surto em Wuhan, na China.

A principal via de transmissão do SARS-CoV-2 (causador da COVID-19) 
é aérea. Isso significa que, quando falamos, espirramos ou tossimos, 
expelimos diversas partículas que podem carregar o vírus.

Algumas partículas são mais pesadas e caem nas superfícies e 
objetos. Outras, menores e mais leves, são capazes de permanecer em 
suspensão no ar por mais tempo, acumulando-se em espaços fechados 
e sem ventilação.

Por isso, as medidas mais adequadas de proteção contra a infecção são, 
além das vacinas, o uso das máscaras associado à ventilação adequada 
dos ambientes, evitar aglomerações e higienização correta das mãos.



5

Sintomas

Quais são os sintomas da COVID-19?
Os sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, cansaço e tosse 
seca. Alguns pacientes podem ter dores, congestão nasal, coriza, dor 
de garganta, perda ou alteração do olfato e paladar, e falta de ar. Esses 
sintomas, geralmente, são leves e começam gradualmente.

Indivíduos com a variante Ômicron podem apresentar, ainda: dor de 
cabeça, dor muscular (especialmente na região lombar) e sintomas 
gastrointestinais.

As pessoas idosas (acima de 65 anos) e aquelas com comorbidades, 
como pressão alta, problemas cardíacos e pulmonares ou renais, 
portadores de deficiência na imunidade ou diabetes, têm maior 
probabilidade de desenvolver COVID-19 grave. Quem tiver febre, tosse e 
dificuldade para respirar, deve procurar atendimento médico.
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Quantos dias duram os sintomas?
Em média, os casos mais leves com isolamento doméstico duram de 10 
a 14 dias. Quando os sintomas respiratórios e a febre acabam, em geral 
a partir do 11º dia, a pessoa pode retomar sua rotina.

Quais as diferenças entre os sintomas de COVID-19
e da gripe?
Os sintomas são muito semelhantes. Muitos casos podem ser 
assintomáticos e boa parte evoluir com coriza, tosse, febre e dor no 
corpo. Os sintomas, muitas vezes, são difíceis de serem relatados por 
uma criança menor. Os quadros severos acometem mais os pulmões 
e evoluem com febre alta e falta de ar, com desconforto respiratório. 
Estes são sinais de alerta de um quadro mais severo.

Posso não apresentar sintomas, mas transmitir? 
Sim, você pode ter o vírus, não apresentar sintomas e transmitir o vírus 
para outras pessoas.
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Prevenção 

Como evitar a propagação da doença? 
• Higienize regularmente as mãos com álcool gel 70% ou água e 
sabonete.

• Mantenha, pelo menos, 2 metros de distância entre você e 
qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Quando 
alguém tosse ou espirra, elimina pequenas gotas do nariz ou da 
boca, que podem conter o vírus.

• Evite tocar nos olhos, nariz e boca. As mãos tocam muitas 
superfícies e podem carregar o vírus.

• Cubra a boca e o nariz quando tossir ou espirrar, 
preferencialmente com lenço descartável. Em seguida, descarte-o 
imediatamente e higienize as mãos.
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• Fique em casa se não se sentir bem. Se você tiver febre, tosse 
e dificuldade de respirar, procure atendimento médico. Siga 
as instruções da sua autoridade sanitária local. As autoridades 
nacionais e locais terão as informações mais atualizadas sobre 
a situação em sua área. Ligar com antecedência permitirá que 
um profissional da saúde o direcione rapidamente para o centro 
de saúde certo. Isso também vai protegê-lo e ajudar a evitar a 
propagação de vírus e outras infecções.

• Mantenha-se informado sobre as últimas informações sobre a 
COVID-19.

Devo ficar em casa para me proteger?
O distanciamento social é uma medida comportamental 
importantíssima neste momento, não só para a proteção 
individual, mas para diminuir a velocidade da propagação do 
vírus. Se você puder trabalhar de casa e/ou sair pouco ou nada 
de casa, faça isso. Caso necessário, procure frequentar farmácias, 
supermercados ou qualquer outro comércio em horários 
alternativos.
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Existe tratamento para COVID-19?
Sim. No Brasil, seis medicamentos foram aprovados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento da 
COVID-19. São eles:

Corticóides para todos os pacientes com saturação de oxigênio 
inferior a 94% ou necessidade de oxigenioterapia (quadros 
moderados a graves). 

Molnupiravir: um medicamento antiviral que exerce sua ação 
antiviral por meio da introdução de erros de cópia durante a 
replicação do RNA viral do vírus SARS-CoV-2. Em 4 de novembro 
de 2021, o governo do Reino Unido anunciou a aprovação da 
droga para tratamento de pacientes de COVID-19. No Brasil, 
o pedido de uso emergencial foi feito em 26 de novembro de 
2021. No dia 23 de dezembro de 2021, a FDA dos Estados Unidos 
também liberou a droga para uso emergencial.

Remdesivir: antiviral injetável cujo objetivo é impedir a 
replicação do vírus no organismo. Recebeu o registro da Anvisa 
em março/2021. Medicamento não é vendido em farmácias 
é indicado para pacientes com pneumonia que precisam de 
oxigênio, mas não estejam sob ventilação mecânica.
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Casirivimabe e imdevimabe: trata-se de uma associação 
de medicamentos conhecidos como anticorpos monoclonais 
(versões produzidas em laboratório dos anticorpos naturais, que 
auxiliam na identificação e neutralização do vírus). É indicado a 
quadros leves e moderados da COVID-19, mas com alto risco de 
progredir para formas graves. Os medicamentos são aplicados 
em ambiente hospitalar, mas não são recomendados a pessoas 
que precisem de oxigênio de alto fluxo ou ventilação artificial. 
Recebeu a aprovação para uso emergencial em abril/2021.

Banlanivimabe e etesevimab: associação de anticorpos 
monoclonais indicados a pacientes com doença na forma leve a 
moderada, com alto risco de progredir gravemente. Não devem 
ser usados em pacientes que fazem uso de oxigênio ou ventilação 
mecânica. A autorização de uso emergencial foi emitida em 
maio/2021.

Regdanvimabe: aprovado para uso emergencial em 
agosto/2021, o medicamento também é um anticorpo monoclonal 
e sua indicação é para casos leves a moderados, mas com risco 
de progredir a uma forma mais grave da COVID-19. Pacientes 
que fazem uso de oxigênio não tem a recomendação de uso da 
medicação. A aprovação do uso emergencial foi concedida em 
agosto/2021.
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Sotrovimabe: anticorpo monoclonal que atua contra a 
proteína Spike do SARS-CoV-2 (proteína que dá origem a 
característica de “coroa” do vírus), o medicamento bloqueia a 
ligação do vírus com a entrada nas células humanas. É indicado 
para casos de COVID-19 leve a moderada, mas em risco de 
progressão para uma doença grave. Pacientes que fazem uso 
de oxigênio não têm indicação de uso. O uso emergencial foi 
aprovado em setembro/2021.

Baricitinibe: trata-se de um inibidor seletivo e reversível 
das enzimas Janus Kinase (JAK), que atuam na comunicação 
das células envolvidas na chamada hematopoese – formação e 
desenvolvimento das células do sangue, bem como na inflamação 
e no sistema imunológico. É indicado a pacientes internados pela 
COVID-19 e que necessitam de oxigênio por máscara ou cateter 
nasal, ou de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva. A 
nova indicação de uso foi aprovada em setembro/2021.

Esses não são os únicos tratamentos sendo avaliados para a 
COVID-19. Há 5 mil pesquisas em desenvolvimento, atualmente, 
no mundo, de acordo com dados do ClinicalTrials.gov.



12

Festas com aglomerações são um risco?
Sim, pois ainda apresentamos uma situação epidemiológica não 
controlada, ou seja, com circulação alta do vírus e suas variantes.

Como fazer a limpeza e descontaminação de 
objetos e utensílios de quem teve COVID-19?
Produtos de limpeza à base de cloro ou álcool são eficazes para a 
limpeza da casa. Detergente comum é adequado também para a 
lavagem de louças.

Os vírus respiratórios se espalham pelo contato, por isso a 
importância da prática da higiene frequente, a desinfecção de 
objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, 
brinquedos, maçanetas, corrimões, são indispensáveis para a 
proteção contra o vírus. Deve-se evitar compartilhar objetos como 
pratos, copos e talheres.
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Quanto tempo deve durar o isolamento da 
COVID-19? E da gripe?
No caso da COVID-19, o tempo de isolamento indicado 
atualmente é de sete dias (desde que não apresente febre e 
nem necessite o uso de antitérmicos nas últimas 24 horas, com 
melhora dos sintomas respiratórios, como coriza, tosse, espirros e 
dor de garganta, por exemplo).

Para a gripe/influenza, em caso de uso de antiviral oseltamivir, 
cinco dias. Se não utilizar antiviral oseltamivir, o recomendado são 
sete dias.
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Exames

Os exames da COVID-19 são capazes de detectar 
as variações do vírus SARS CoV-2 (causador da 
COVID-19)?
Sim. Os conjuntos diagnósticos utilizados pelo Laboratório Clínico 
do Hospital Israelita Albert Einstein para realização do exame 
RT-PCR para COVID-19 (SARS-CoV-2) são capazes de detectar 
as principais novas variantes descritas e não apresentam perda 
de sensibilidade diagnóstica. Tanto nosso Laboratório quanto 
os fornecedores monitoram constantemente a acurácia dos 
métodos frente a essas novas variantes.
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Quais as principais diferenças entre os exames? 
Depois de quanto tempo devo fazer o exame?

Presença do vírus no trato respiratório

TESTE MOLECULAR RT 1-PCR TESTE MOLECULAR
RT-PCR NA SALIVA

TESTE MOLECULAR 
COVID 19 AMPLIFICAÇÃO 

ISOTÉRMICA (NEAR)

TESTE PARA DETECÇÃO 
DE ANTÍGENO

Princípio do 
Teste

PCR em tempo real para 
detecção do RNA do vírus

PCR em tempo real para 
detecção do RNA do 

vírus

Método Amplificação 
Isotérmica em Tempo 

Real (Metodologia NEAR)

Método 
imunocromatográfico 

para deteção do 
antígeno viral

Material

· Swab de naso e orofaringe 
(swab com salina)

· Aspirado Traqueal
· Lavado Broncoalveolar

· Saliva · Swab nasofaringe  
(swab seco)

· Swab nasofaringe  
(swab seco)

Sensibilidade

Variável de acordo com 
material coletado e tempo 
de coleta a partir do início 

dos sintomas

90% 89% 84-40%

Especificidade Especificidade de 99% Especificidade de 99% Especificidade = 99% Especificidade = 99%

Tempo ideal 
para coleta

Em até 7 dias dos sintomas 
idealmente entre 3 a 5 dias

Em até 7 dias dos 
sintomas idealmente 

entre 3 a 5 dias

Em até 7 dias dos 
sintomas idealmente 

entre 3 a 5 dias

Em até 5 dias dos 
sintomas idealmente 

entre 3 a 5 dias

Indicação/
resultados 
esperados

Indicado para avaliar 
presença ou ausência do 
vírus no trato respiratório

Resultado positivo na 
doença ativa (COVID-19) ou 
pacientes que estão com 
o vírus mas encontram-se 

assintomáticos

Indicado para avaliar 
presença ou ausência do 
vírus no trato respiratório

Resultado positivo na 
doença ativa (COVID-19) 

ou pacientes que 
estão com o vírus 

mas encontram-se 
assintomáticos

Indicado para avaliar 
presença ou ausência do 
vírus no trato respiratório

Resultado positivo 
pode ser encontrado 

na doença ativa 
(COVID-19) ou pacientes 
que estão com o vírus 

mas encontram-se 
assintomáticos

Indicado para 
avaliar presença ou 
ausência do vírus 

no trato respiratório 
em pacientes com 

suspeita de COVID-19 
(sintomáticos)

Resultado positivo na 
doença ativa (COVID-19)

Tempo do 
Resultado

· Pacientes internados:       
24 horas

· Pacientes ambulatoriais:    
2 dias úteis

· 2 dias úteis

Em até 3 horas para 
pacientes do centro 

cirúrgico ou PA

Ambulatorialmente até 
12 horas

· Pronto Socorro e 
pacientes internados:     

2 horas

· Pacientes 
ambulatoriais: 24 horas

Vantagem Maior Sensibilidade Conforto na coleta Menor tempo Menor tempo
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Anticorpos contra COVID19 Anticorpos de Inibição viral Genótipo do Vírus

ANTICORPOS TOTAIS
IGG E IGM 

ANTICORPOS
 IGA

TESTE DE NEUTRALIZAÇÃO                
SARS-COV-2, ANTICORPOS TOTAIS

SEQUENCIAMENTO DO 
GENOMA COMPLETO   

SARS-COV-2

Princípio do 
Teste

Quimiluminescência/
Eletroquimioluminescência 

para detecção de 
anticorpos totais e IgG 

(anti-S/RBD) e IgM

ELISA para 
detecção de 

anticorpos do tipo 
IgA

Ensaio Imunoenzimático competitivo 
para detecção de anticorpos 

neutralizantes (ANTI-RBD), anticorpos 
totais

Sequenciamento do 
Genoma Completo por 

NGS

Material · Soro · Soro · Soro
· Amostra do trato 

respiratório positiva para 
SARS-Cov-2

Sensibilidade
Anticorpos Totais = 94,2%

IgG = 93,4%
IgM = 68%

83-98% 94,11 a 97,05 % Não Aplicável

Especificidade
Anticorpos totais = 99%

IgG = 99%
IgM = 96%

88,4% 99% Não Aplicável

Tempo ideal 
para coleta

Após 21º dia do início dos 
sintomas

Após 28 dias da 2ª dose da 
vacina

Após 10º dia 
do início dos 

sintomas

Após 21º dia do início dos sintomas

Após 28 dias da 2ª dose da vacina

Em até 7 dias dos 
sintomas idealmente entre 

3 a 5 dias

Indicação/
resultados 
esperados

Este teste é indicado para 
avaliar a produção de 

anticorpos após contato 
com o vírus

Anticorpos totais ou IgG 
positivo: infecção passada, 
contato prévio com o vírus 

ou resposta vacinal

IgM positivo: doença ativa 
ou contato recente com o 

vírus

Este teste é 
indicado para 

avaliar a produção 
de anticorpos 

após contato com 
o vírus 

IgA positivo: 
doença ativa ou 
contato recente 

com o vírus

Este teste é indicado para avaliar a 
presença de anticorpos de inibição viral 

produzidos após infecção ou vacina

O método mimetiza o processo de 
neutralização do vírus SARS-CoV-2

Anticorpos totais superior ou igual a 
30% = POSITIVO. Indica a presença 

de anticorpos neutralizantes contra o 
SARS-CoV-2

Exame indicado para 
identificar surgimento 

de novas variantes e 
diferenciar casos de 
reinfecção (no caso 
necessário ter RT-

PCR coletado em dois 
momentos distintos)

Necessário paciente ter 
RT-PCR positivo com CT 
de até 25 para realização 

deste exame

Tempo do 
Resultado · 2 dias úteis · 2 dias úteis · 3 dias úteis · 20 dias úteis

Vantagem Avalia contato prévio ou 
resposta vacinal

Avalia contato 
recente

Avalia o potencial de inibição viral em 
pacientes que tiveram contato com o 

vírus ou que foram vacinados

Poder de discriminar as 
cepas variantes de SARS 

CoV-2
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Se o resultado do meu exame der positivo, o que 
devo fazer?
Caso tenha recebido o resultado positivo para a COVID-19, é 
necessário realizar o isolamento social. Pacientes com sintomas 
leves, como dor de garganta, coriza, tosse, dor no corpo, 
indicamos que verifiquem junto a seu convênio, empresa ou 
médico a disponibilidade de atendimento por telemedicina. 
Pacientes com sintomas graves, como febre persistente sem alívio 
com antitérmicos, falta de ar ou sonolência excessiva, devem 
procurar o pronto-atendimento.
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Mães, pais e responsáveis

É seguro amamentar durante o contágio do 
coronavírus?
Não há relatos de transmissão do coronavírus através do leite 
materno, mas se a mãe for diagnosticada com COVID-19, deve 
adotar alguns cuidados de higiene durante a amamentação 
e cuidado com a criança, segundo orientações da Sociedade 
Brasileira de Pediatria. São elas:

• Lavar as mãos com água e sabão por, pelo menos, 40 a 60 
segundos, antes e depois de segurar o bebê;

• Usar máscara facial (cobrindo completamente o nariz e a 
boca) durante as mamadas e evitar falar ou tossir durante a 
amamentação;
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• Trocar imediatamente a máscara em caso de tosse ou espirro, e 
a cada nova mamada;

• Evitar que o bebê encoste na máscara ou no rosto da mãe, 
especialmente o nariz, boca, olhos e cabelos;

• Se a mãe tiver suspeita ou o diagnóstico de COVID-19 
confirmado, os cuidados com o bebê (banho e sono), após a 
mamada, devem ser realizados por outra pessoa na casa que não 
tenha sintomas, ou que não seja confirmado para a COVID-19.

• No momento da troca de fraldas, a entidade recomenda o uso 
de luvas cirúrgicas ou de procedimento descartáveis.

• Caso a mãe não se sinta confortável para amamentar, pode 
extrair o leite e pedir para que outra pessoa ofereça ao bebê, de 
preferência no copinho.
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Gestantes podem transmitir coronavírus para
seus bebês?
Estudos existentes hoje mostram que o vírus não é capaz de ser 
transmitido durante a gravidez (da mãe para o bebê, de forma 
vertical) ou no momento do parto.

Grávidas correm risco maior, caso sejam 
contaminadas?
Sim. De acordo com informações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), estudos demonstraram que as gestantes têm um 
risco aumentado de desenvolver formas mais graves da COVID-19, 
em comparação com mulheres não gestantes, de idades 
similares.
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O risco é ainda maior entre gestantes mais velhas, com sobrepeso 
ou que tenham condições médicas pré-existentes, como 
hipertensão e diabetes.

A COVID-19 não é a única infecção respiratória que, entre as 
grávidas, desencadeia uma doença mais grave. A influenza (gripe) 
também. Em caso de suspeita da infecção pelo novo coronavírus, 
devem buscar orientação médica.

O que posso fazer para proteger meu filho e evitar a 
propagação da doença? Como posso orientá-lo?
As crianças devem seguir as mesmas orientações da população 
em geral: evitar festas, aglomerações e o contato com outras 
crianças e adultos potencialmente doentes, além da lavagem das 
mãos com água e sabão ou álcool gel 70%. No caso das crianças 
acima dos dois anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria 
recomenda também o uso da máscara de proteção.

Quais os principais sintomas da doença em bebês e 
crianças?
Em crianças, os sintomas são parecidos com os do adulto: tosse 
seca, febre que pode ser alta (maior que 38,5ºC), coriza. A falta de 
ar também pode surgir nos pequenos. Nas crianças que ainda 
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não sabem se comunicar adequadamente, é muito importante 
prestar atenção em sinais de desconforto respiratório, como 
frequência respiratória aumentada, dificuldade de falar, sinais de 
que a criança está fazendo força para respirar. Nesses cenários, 
ela deve ser levada imediatamente para o pronto atendimento. 
Lembre-se de sempre comunicar o pediatra para a melhor 
tomada de decisão.

Uma vez que a criança é diagnosticada com o 
coronavírus, é recomendável que um dos pais se 
isole?
É muito importante evitar visitas de outros familiares para a 
criança com diagnóstico de novo coronavírus, principalmente os 
idosos e portadores de doenças crônicas. Se for possível, a criança 
deve permanecer em um quarto isolado, recebendo refeições 
neste quarto, usando máscara cirúrgica quando estiver mais 
próximo de algum familiar na casa, evitando abraços e beijos. 
Se a criança não puder usar máscara cirúrgica, os pais devem 
utilizá-la quando estiverem a menos de 2 metros de distância. 
Sabemos que é muito difícil seguir estas recomendações, mas é 
importante. Reforçamos também a prática de higiene das mãos 
após contato com a criança e as superfícies.
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Como lidar com uma criança durante o isolamento 
social?
É importante informar as crianças utilizando uma linguagem 
simples, de acordo com sua idade e nível de compreensão. Elas 
precisam entender o cenário atual para conseguir lidar melhor 
com o fato de não poderem sair de casa e ver seus amigos e avós, 
por exemplo. Se tiverem preocupações ou questionamentos, 
deixem que expressem seus sentimentos, isso pode ajudar a 
diminuir a ansiedade.

É importante que os pais mantenham uma rotina para as crianças 
em que consigam organizar melhor seu tempo entre estudar, 
ajudar nas demandas da casa e brincar. Este é um momento para 
ensinar sobre consciência social.
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Casos confirmados

Tive contato com um caso confirmado. Devo fazer o 
teste?
O mais importante, ao ter contato desprotegido, ou seja, sem 
máscara, com casos confirmados da COVID-19, é se manter em 
isolamento e evitar contato com outras pessoas para protegê-las 
do vírus. 

Como há o tempo de incubação do vírus, o ideal é buscar 
assistência à saúde priorizando a teleconsulta, ao apresentar 
febre, tosse, dor de garganta ou coriza, sendo a falta de ar o sinal 
de alerta para os serviços de emergência.
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Em alguns casos, é preciso estar atento aos demais sintomas, 
já que jovens, idosos, ou pessoas com sistema imunológico 
debilitado, podem não apresentar febre.

Tenho um caso confirmado em casa: quais os 
principais cuidados para evitar a contaminação de 
outras pessoas?
A pessoa com COVID-19 confirmado deve permanecer em quarto 
preferencialmente com banheiro separado, se possível. Quando 
conviver com as demais pessoas da casa, deve usar máscara 
protetora (do tipo cirúrgica, simples), manter as mãos bem limpas 
e de preferência com álcool gel e praticar a etiqueta respiratória.

• Minimizar o contato com os outros moradores da residência

• Não dividir utensílios e aparelhos eletrônicos de uso pessoal

• Higiene constante do ambiente e das mãos

• Respeitar as recomendações médicas de isolamento e não sair 
de casa
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Como lavar a roupa dessa pessoa?
Em máquina de lavar comum. A lavagem no tanque também 
permanece sem alterações. Deve-se evitar sacudir as roupas 
em ambientes fechados, evitando assim a disseminação de 
partículas.

Como descartar corretamente o lixo produzido por 
essa pessoa?
O lixo deve ser descartado como lixo comum, desde que 
embalado em recipiente apropriado e fechado. Recomenda-se 
não deixar os resíduos acumularem.
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Vacinas

Quanto tempo depois de ter COVID-19 eu posso 
tomar a vacina?
O Plano Nacional de Imunização recomenda que indivíduos que 
já tiveram COVID-19 devem aguardar 30 dias para receberem a 
vacina.

Mesmo tomando a vacina, eu posso me contaminar?
A resposta é: sim. A vacinação vai diminuir as chances de 
que você tenha as formas graves, de acordo com os estudos 
publicados até o momento. Porém, sabemos que novas variantes 
surgem a todo o momento e que as empresas que fabricam as 
vacinas estão tentando entender os reflexos destas variantes na 
resposta vacinal.



28

Quais os cuidados que devo manter pós-vacinação? 
Devo continuar usando máscara?
Nada muda com o esquema vacinal completo. Mantenha 
as medidas de distanciamento social, uso de máscaras e 
higienização das mãos.

Há algum problema se eu passar o tempo indicado 
para receber a vacina?
Não há problemas, porém, fique atento o máximo possível para 
manter a indicação da data da segunda e terceira dose  para 
garantia da eficácia.

A pessoa vacinada pode transmitir coronavírus?
Ainda não sabemos, mas provavelmente sim. A razão é que as 
vacinas ainda não foram adequadamente estudadas com este 
desfecho: redução da transmissão.

Saiba mais sobre a COVID-19 
no blog Vida Saudável

https://vidasaudavel.einstein.br/coronavirus/covid-19-faq/?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=einstein-educacao-em-saude-covid19&utm_content=pdf-ebook-geral-covid19


*A informação presente neste documento é correta na data
da veiculação 11/02/2022

Conteúdo	apenas	para	fins	informativos.	Consulte	uma	
autoridade	de	saúde	ou	aconselhamento	profissional

Responsável Técnico:
Dr. Miguel Cendoroglo Neto - CRM: 48949-SP




