NOTA À POPULAÇÃO E AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
NOVO CORONAVÍRUS (nCoV-2019) E VACINAS INFLUENZA E PNEUMOCÓCICAS
Com o objetivo de melhor orientar a população, a Sociedade Brasileira de Imunizações
(SBIm) informa que:
1. As vacinas influenza e pneumocócicas são extremamente importantes na
prevenção da gripe, causada pelos vírus influenza, e das infecções causadas
pela bactéria pneumococo, mas não protegem e nem aumentam a resistência
para a infecção por qualquer tipo de coronavírus.
2. Contra os coronavírus ainda não há uma vacina disponível.
3. A vacinação contra gripe e pneumococo, conforme as indicações das
sociedades científicas e do Ministério da Saúde, além de prevenir o indivíduo
do adoecimento e/ou de complicações, como internações e óbito, contribui
para reduzir a circulação dos agentes no meio ambiente, o que ajuda a
proteger também aqueles que não podem ser vacinados.
4. O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de
contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o nCoV-2019:
a. evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções
respiratórias agudas;
b. realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato
direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente;
c. utilizar lenço descartável para higiene nasal;
d. cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
e. evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
f. higienizar as mãos após tossir ou espirrar;
g. não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos
ou garrafas;
h. manter os ambientes bem ventilados;
i. evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas
da doença;
j. evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em
fazendas ou criações.
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5. Aos profissionais da saúde, o MS orienta que no atendimento desses quadros
"devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas
(máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção). Para a
realização de procedimentos que gerem aerossolização de secreções
respiratórias como intubação, aspiração de vias aéreas ou indução de
escarro, deverá ser utilizado precaução por aerossóis, com uso de máscara
N95."
Mais informações sobre o novo coronavirus (nCoV-2019) estão disponíveis no site da SBIm,
em: www.sbim.org.br/noticias/1208‐informacoes‐sobre‐o‐novo‐coronavirus‐2019‐ncov
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