
Perguntas sobre o Coronavírus e a doença Covid-19 para o instagram 

 

Objetivo: Transmitir informações de fontes seguras (Fiocruz, OMS, MS) sobre o 

coronavírus e Covid-19 para os usuários da rede social Instagram.  

 

Obs: A explicação da resposta aparecerá tanto quando a alternativa selecionada for 

sim ou não.   

 

01 - Quais os principais sintomas da doença Covid-19? 

a) febre, tosse e dificuldade para respirar 

b) vomito, cansaço, dores na barriga 

c) garganta inflamada, fadiga, dor de cabeça 

Resposta: letra a, mas as vezes a pessoa contaminada não apresenta sintomas. O 

importante é que todos se protejam. Fique em casa, se puder. 

 

02 – Você sabe por que é tão importante lavarmos as mãos? 

 Sim ou não 

Resposta: O sabão, por ser uma substância que quebra a gordura, consegue destruir o 

envelope viral – parte externa do vírus composta justamente por gordura, matando esses 

organismos. A lavagem das mãos previne diversas doenças.  

 

03 - Por quanto tempo posso utilizar a mesma máscara? 

a) 24 horas 

b) 2 horas 

c) 10 horas 

Resposta: 2 horas. A máscara usada de forma incorreta pode ser um veículo de 

contaminação.  

 

04 –Você verifica a fonte da informação antes de repassar uma notícia sobre o 

coronavírus? 

a) Sempre 

b) Nunca 

c) Às vezes 



Resposta:É importante verificar se a informações é de uma fonte confiável e se é verdade.  

 

05 –É importante higienizar o celular e óculos, além das mãos quando se chega em 

casa? 

Sim ou não  

Resposta: Sim. O vírus pode se manter vivo nessas superfícies durante um tempo.  

 

06 - Antibióticos são eficazes na prevenção ou tratamento do Covid-19? 

Sim ou não 

Resposta: Não. Os antibióticos não funcionam contra vírus, eles funcionam apenas em 

infecções bacterianas. O Covid-19 é causado por um vírus, portanto os antibióticos não 

funcionam.  

 

07- É possível se contaminar por meio de aperto de mãos ou com beijos? 

Sim ou não 

Resposta:Sim, é possível. É recomendável evitar, ao menos temporariamente, esse tipo 

de contato físico, em especial com pessoas que apresentem sintomas. 

 

08 – Você acha que o coronavírus foi criado em laboratório? 

Sim ou não 

Resposta: Essa informação é falsa. Não há nenhum registro científico sobre isso. Pelo 

contrário, o Covid -19 é uma zoonose, uma doença que tem humanos e animais como 

hospedeiros, podendo ser transmitido entre eles.  

 

09 – Você sabe por que a doença causada pelo novo vírus recebeu o nome de Covid-

19? Diga-me.  

Resposta: Desde o início de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou 

a chamar oficialmente a doença causada pelo novo coronavírus de Covid-19. COVID 

significa COronaVIrus Disease (Doença do Coronavírus), enquanto “19” se refere a 2019, 

quando os primeiros casos em Wuhan, na China, foram divulgados publicamente pelo 

governo chinês no final de dezembro. 

 

 

 



10 - Com poucas palavras defina pandemia. 

Resposta:  Pandemia é uma doença que apresenta número constante de casos da doença 

em vários países do mundo.  

 

11 – Você sabia que a Fiocruz tem um portal de informações sobre o Coronavírus e 

a doença Covid-19? 

Sim ou não  

Resposta: Sim, a Fiocruz tem um portal para tirar suas dúvidas, já que se trata de uma 

doença recente, muitas descobertas ainda estão ocorrendo. O portal está sempre sendo 

atualizado com informações confiáveis pra vocês. Acompanhe tudo por lá: 

https://portal.fiocruz.br/coronavirus-perguntas-e-respostas 

 

12 - Existe alguma vacina, medicamento ou tratamento para o Covid-19? 

Sim ou não  

Resposta: Ainda não. Até o momento, não há vacina nem medicamento antiviral 

específico para prevenir ou tratar o Covid-2019. No entanto, as pessoas afetadas devem 

receber cuidados para aliviar os sintomas. Pessoas com doenças graves devem ser 

hospitalizadas. 

 

13 - Qual é a recomendação para quem suspeite que pode estar com o coronavírus? 

Resposta: Em 80% dos casos, os sintomas de coronavírus são leves, semelhantes a uma 

gripe. Nestes casos, o essencial, segundo a Organização Mundial da Saúde, é evitar sair 

de casa.  

 

14 - Tem alguma temperatura que o vírus não resista? 

Sim ou não  

Resposta: O vírus é muito novo. Os estudos são muito recentes. Isso é factível para outros 

virus respiratórios, mas não há evidencias definitivas para o SARS-Cov-2. 

 

15 - Diante da falta de álcool gel podemos colocar gel de cabelo no álcool 70 líquido 

como alternativa? 

Sim ou não  

Resposta: Preparações caseiras que não possuem a certificação do InMetro, garantindo a 

concentração correta de álcool no produto, NÃO devem ser usadas. Adicionalmente, a 

https://portal.fiocruz.br/coronavirus-perguntas-e-respostas


manipulação de produtos inflamáveis em ambientes não seguros pode resultar em 

acidentes. 

 

16- A vacina contra influenza deve ser tomada se a pessoa estiver com coronavírus? 

Sim ou não  

Resposta: É recomendado sim, porém, a pessoa deve estar curada da infecção pelo novo 

coronavírus. 

 

17- Lavar as mãos com pouca água elimina o vírus? 

Sim ou não  

Resposta: Não. O mais importante é que as mãos sejam bem esfregadas com sabão e não 

a quantidade de água utilizada. 

 

18- Quais são os critérios para aplicação do teste? Pessoas com sintomas leves não 

estão sendo testadas? 

Resposta: Pessoas com dificuldade respiratória tem prioridade porque não há kits 

suficientes para todos que procuram os serviços de saúde. A pessoa que não tiver sintoma 

grave deve ficar em casa e circular o menos possível. 

 

19- O número de casos notificados é inferior ao real? 

Sim ou não  

Resposta: Sim. Não temos testes em quantidade suficiente para atender a demanda, então, 

é possível que haja subnotificação. 

 

20- Que tipos de casos de Covid-19 serão atendidos no hospital que a Fiocruz vai 

construir? 

Resposta: O Centro Hospitalar será dedicado a casos graves do Covid-19, de forma que 

100 dos 200 leitos serão disponibilizados para pessoas com necessidade de cuidados 

intensivos, inclusive com ventilação mecânica por meio de respiradores. 

 

21- Limpar a casa com água sanitária, misturada com água e algum detergente e 

desinfetante, mata o vírus? 

Resposta: O uso de um produto de limpeza é suficiente. Cuidado com a mistura de vários 

produtos diferentes, pois podem ocorrer reações químicas e liberação de substâncias 



tóxicas. Para mais informações sobre produtos usados na limpeza e conservação de 

ambientes, acesse http://cfq.org.br/noticia/solucao-caseira-para-eliminar-o-coronavirus-da-

sua-casa/. 

 

22- Ferver a comida mata o coronavírus? 

Sim ou não  

Resposta: Sim, mata este e outros agentes infecciosos. Alimentos crus devem ser 

evitados porque não conhecemos a procedência e como foram manuseados. Para limpar 

salada e frutas, use o hipoclorito. 

 

23- Por que não são apenas as pessoas de risco que precisam ficar isoladas? 

Resposta: Porque cada um tem seu papel na transmissão, precisamos reduzir a velocidade 

da transmissão. Estudos mostram que cada pessoa infectada transmite para, um mínimo, 

de até outras três pessoas.  

 

24 - É possível se infectar através da relação sexual? 

Resposta: Não. Pela relação sexual não, mas o beijo pode facilitar a transmissão do vírus. 

 

25 - Como deve ser feito o período de quarentena em casa para quem está com 

sintomas? 

Resposta: Deve ser um período de isolamento domiciliar por 14 dias, a partir da data de 

início dos sintomas. Deve ser evitado o contato com os outros moradores da casa. Adotar 

uso de máscara cirúrgica, não compartilhar objetos, lavar frequentemente as mãos, lavar 

frequentemente o nariz com soro fisiológico e higienizar o banheiro utilizado com água 

sanitária a cada uso do paciente, se for possível, ter um banheiro separado para ele. 

 

26 - É preciso ter algum cuidado especial com as roupas? 

Sim ou não  

Resposta: Não é necessário, basta lavá-las normalmente com água e sabão. 

 

27- Como se prevenir em um lugar pequeno onde moram muitas pessoas e que saem 

para trabalhar? Inverter as posições na cama ajuda? 

Resposta: Se alguém apresentar algum sintoma deve se isolar. É preciso designar locais 

onde fique isolada e distante das outras pessoas (quarto e banheiro próprios, sempre que 

http://cfq.org.br/noticia/solucao-caseira-para-eliminar-o-coronavirus-da-sua-casa/
http://cfq.org.br/noticia/solucao-caseira-para-eliminar-o-coronavirus-da-sua-casa/


possível). Inverter a posição na cama não resolve o problema, pois o vírus está presente 

no ambiente como um todo. 

 

28- Podemos levar água e sabão para a rua como alternativa ao álcool gel? 

Sim ou não  

Resposta: Sim, lavar as mãos com sabão é mais eficaz que o uso de álcool gel. Mas 

quando não puder lavar as mãos, o álcool gel pode ser usado. Assim que chegar em algum 

local onde puder lavá-las, deve fazê-lo. Água sanitária não é recomendado. 

 

29- Quais são as pessoas consideradas como grupo de risco? 

Resposta: Pessoas com anemia falciforme, problemas respiratórios, fumantes de longa 

data, hipertensos, diabéticos, pessoas com doenças cardíacas ou outras doenças crônicas. 

Idosos devem ter um cuidado especial, pela maior chance de doença grave.  

 

30- Uma pessoa que teve coronavírus e se recuperou ainda pode transmitir o vírus? 

Após a recuperação da Covid-19, não há indícios de transmissão da doença. No entanto, 

novos estudos ainda estão sendo realizados.  

 

31- Deixe aqui sua pergunta que responderemos em breve. 

 

Fontes:  

 Programa "Se liga no Corona" – Fiocruz 

 Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) 

 Portal da Fiocruz. Disponível em: 

https://portal.fiocruz.br/coronavirus/perguntas-e-respostas. Acesso em 16 de abr 

2020.  

 

Este Quiz foi revisado por três especialistas no assunto:   

 

Dr. Marcelo Alves Pinto – Vice-diretor de Ensino, Informação e Comunicação 

do Instituto Oswaldo Cruz e chefe do Laboratório de Desenvolvimento 

Tecnológico em Virologia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz),  

Dra. Maria de Lourdes Aguiar Oliveira – Tecnologista sênior do Laboratório 

de Vírus respiratório e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). 

https://www.ini.fiocruz.br/
https://portal.fiocruz.br/coronavirus/perguntas-e-respostas


Coordenadora da Câmara Técnica do Laboratório de Referências do IOC/ 

Fiocruz.  

Dr. Gonzalo José Bello Bentancor- Pesquisador do Laboratório de AIDS e 

Imunologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz/ Fiocruz.  

 


