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ATENÇÃO

Estamos trabalhando há  276 dias
sem acidentes de trânsito. 

Último acidente ocorrido foi em 28/04/2020. 

Nosso recorde é de 480 dias.

¤ Deia (financeiro)

¤ Carlos Eduardo (vendedor)

Acesse o Aqua News na Internet:  www.aqualub.com.br/aquanews

Dicas - SPPA

O que é a segunda onda da Covid-19?

A segunda onda de uma infecção, como o novo coronavírus, é caracterizada pelo 
aumento do número de casos, internações ou óbitos depois de uma queda 
importante e um controle por um período de tempo.

Frente aos dados epidemiológicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, fica 
claro que existe uma nova onda de infecção no Brasil, quando 18 estados 
demonstraram aumento expressivo no número de novos casos e mortes pela 
doença.

A segunda onda da Covid-19 era esperada?

Tal movimento era relativamente esperado por especialistas, já que 7 das últimas 8 
pandemias que assolaram o mundo desde 1700 tiveram mais do que uma onda de 
infecção.

Quem já teve Covid-19 na primeira onda pode se reinfectar?

Sim, a reinfecção pode acontecer e há algumas dezenas de casos confirmados no 
mundo, porém essa possibilidade é considerada extremamente rara. A média de 
tempo entre o primeiro e segundo episódio é de 76 dias.

Foi confirmado, entretanto, o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no Brasil. 
Esse diagnóstico é o trabalho de um estudo da UFPB e nos serve de indicativo para 
redobrar os cuidados. 

A segunda onda é mais letal?

Caso uma proporção considerável da população já tenha sido infectada e as 
medidas de intervenção e isolamento sejam tomadas com mais agilidade, é possível 
que esta segunda onda não seja tão intensa ou letal quanto a primeira. 

Quando é necessário fazer ou repetir os exames da Covid-19?

Os exames para detecção do coronavírus são indicados pelo médico para 
indivíduos com suspeita de covid-19 e um novo exame apenas é necessário em 
caso suspeita de falso-negativo.

Para a volta ao trabalho após a doença não é necessário realizar um exame de 
controle, apenas respeitando-se o período de 14 dias do início dos sintomas e 3 dias 
ou mais sem qualquer sintoma.

Quais os principais exames para diagnóstico da Covid-19?

Uma das perguntas que mais recebemos aqui na Pipo é quanto aos exames 
relacionados ao novo coronavírus. Será que eles mudaram? Quais são mais 
eficientes? Quando devo fazer o exame? Acompanhe: 

RT-PCR

Exame de detecção direta do vírus, feito através de um swab na nasofaringe.

Indicados para indivíduos sintomáticos, sendo a coleta realizada a partir do 3º dia  
após o início dos sintomas e até o 10º dia. Ao final desse período, a sensibilidade do 
exame tende a diminuir.

É importante lembrar que este exame só é realizado pelos planos de saúde com 
pedido médico e justificativa. 

Mas, como interpretar o exame?  

Positivo - presença do vírus, Covid-19 confirmado.

Negativo - caso os sintomas sejam sugestivos, a presença do vírus não está 
descartada, é possível a indicação de um segundo exame pelo médico.

SOROLOGIA

Este exame verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus por meio 
da detecção de anticorpos, sendo feito a partir de amostra de sangue.

Ele é indicado para indivíduos sintomáticos, no entanto, apenas para aqueles que já 
completaram 10 dias, a contar do início dos sintomas.

Quais os principais sintomas da Covid-19?

Por mais que nós já tenhamos falado exaustivamente sobre os sintomas da doença, 
vale aqui relembrar os principais, que configuram síndrome gripal:

- Tosse (seca ou com catarro); - Dor de garganta

- Febre - temperatura >37,8ºC - Coriza

- Dor no corpo  - Dor de cabeça

- Anosmia - perda do olfato - Ageusia - perda do paladar

Além destes sinais, outros sintomas mais graves também devem ser observados e, 
em caso destes, é a hora de procurar um serviço de saúde:

- Falta de ar e dificuldade para respirar

- Febre que não melhora mesmo com o uso de medicamentos

- Pressão persistente no peito

- Queda de pressão, principalmente em gestantes


