
CORONAVÍRUS
COVID-19

CARTILHA INFORMATIVA



A Golden Cross preparou uma 
Cartilha com algumas informações 
importantes sobre o Coronavírus. 

A COVID-19 teve seus primeiros 
casos na China em dezembro de 
2019, chegando a diversos países 
inclusive o Brasil. 

Confira as principais dúvidas sobre 
esse novo vírus e como os 
associados Golden Cross devem 
proceder em caso de suspeita
da doença.



O QUE É O CORONAVÍRUS?
O coronavírus (CoV) é uma família viral que causa infecções respiratórias, 
desde o resfriado comum a doenças mais graves. Recentemente, foi 
descoberto um novo coronavírus (SARS - COV2) responsável por causar a 
doença denominada COVID-19. Devido à sua fácil transmissão atingiu 
diversos países, sendo atualmente classificada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como uma pandemia.
 

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA COVID-19?
Os principais sintomas do
coronavírus (COVID-19) são:

Em alguns casos podem surgir dores no corpo, congestão nasal, dor de 
garganta e até diarreia.
 

QUAL O TEMPO DE INCUBAÇÃO DA DOENÇA?
Após exposição ao vírus, os sintomas podem ocorrer de 2 até 14 dias.
 

QUAL É O GRUPO DE RISCO?
As pessoas idosas e as que têm condições médicas pré-existentes, como 
doenças respiratórias, pressão alta, problemas cardíacos, diabetes e 
insuficiência renal crônica, são as mais vuneráveis.
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QUAIS AS FORMAS DE TRANSMISSÃO?
•  Por vias respiratórias, através de gotículas provenientes de espirros, tosse 
e da fala de indivíduos infectados;

• Por contato físico, quando essas gotículas com o vírus alcançam mucosas 
do olho, nariz e boca por meio de beijos e abraços;

• Por meio do contato de superfícies contaminadas, quando essas gotículas 
com o vírus ficam depositadas em locais como um corrimão ou uma 
maçaneta, e depois entram em contato com mucosas do olho, nariz e boca.

 
QUAIS AS FORMAS DE PREVENÇÃO?
De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, as melhores formas de 
prevenção, visando a redução da capacidade de contágio, são:
 

• Higienização frequente das mãos e pulsos com
água e sabão (por cerca de 20 segundos)
ou álcool gel 70%;

• Cobrir a boca e nariz com o antebraço ou
lenço de papel descartável ao tossir e
espirrar. Jogue o papel no lixo após o uso;

• Evitar tocar o próprio rosto, principalmente
olhos, nariz e boca;

• Evitar locais com aglomeração de pessoas;

• Manter uma distância de aproximadamente
1m de outras pessoas e evitar beijos, abraços
e contatos físicos.

• Limpe e desinfete objetos e superfícieis
tocadas com frequencia, como celular
e computadores;

• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como
talheres e copos;

• Sempre que possível, permaneça em casa. Só saia
para trabalhar ou comprar remédios e alimentos.



QUANDO PROCURAR O PRONTO-SOCORRO?
Somente pessoas com sintomas mais intensos, tais como: batimento 
cardíaco acelerado, pressão arterial baixa, temperaturas altas ou muito 
baixas, confusão mental, dificuldade em respirar e desidratação devem 
procurar atendimento médico no Pronto-socorro. Se precisar de orientações 
médicas por telefone, a Golden Cross disponibiliza a central Alô, Doutor 
através do número 4002-2048.

O EXAME PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS É 
COBERTO PELA GOLDEN CROSS? DESDE QUANDO?
Sim, o exame para detecção do Coronavírus já está incluído pela ANS no Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde e, portanto, garantida aos 
beneficiários dos planos de saúde com segmentação ambulatorial, 
hospitalar ou referência. A medida passou a valer a partir de 13/03/2020 – 
data de publicação da Resolução Normativa nº 453 no Diário Oficial da União 
(DOU).

EM QUE CASOS DEVE SER FEITO O EXAME PARA 
DETECTAR O CORONAVÍRUS? 
O exame deverá ser feito nos casos em que houver indicação médica.
O médico assistente deverá avaliar o paciente de acordo com o
protocolo e as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde, a quem
compete definir os casos enquadrados como suspeitos ou
prováveis de doença pelo Coronavírus (Covid-19) e nas situações
em que o médico verificar que o exame é indicado. O paciente
deverá pedir à Golden Cross, indicação de Rede Referenciada
apta à realização do teste. É preciso ficar atento, pois o
conhecimento sobre a infecção pelo Coronavírus (Covid-19)
ainda está em construção e os protocolos e diretrizes
podem ser revistos a qualquer tempo.



ATENÇÃO!
Em caso de dúvidas e/ou sintomas, entre em contato através dos nossos 
canais de atendimento:

Alô, Doutor!
Orientações Médicas por telefone
4002-2048

Central Exclusiva Coronavirus
Informações Gerais e Indicações de Rede Referenciada
0800 037 2070


