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Infelizmente, o vírus SARS COV 2 conhecido como COVID-19, 

sofreu uma mutação conhecida como P1. Essa mutação tornou 

o vírus mais agressivo e mais transmissível, com isso estamos 

tendo mais pessoas contaminadas e casos mais graves, inclusive 

em pessoas mais jovens.

Os principais sintomas são: febre, coriza, tosse, dor de garganta, 

fadiga e dores musculares. Porém essa nova cepa é diferente, 

principalmente, na questão do paladar e olfato, onde menos 

.

para os seguintes sintomas e sinais:

Nesses casos, deve procurar o atendimento médico 

imediatamente.

O tempo de isolamento para pessoas que evoluem 

Nos casos de pacientes internados esse isolamento se estende 

casa, mas mantendo-se isolada dos demais parentes, com uso de 

máscaras e distanciamento social.

As pessoas com alergias respiratórias e asma brônquicas são 

em caso da suspeita da Covid-19, o que existem são orientações 

em casos de comorbidades que tenham relação com o sistema 

imune, que são as seguintes:

-Evite o consumo de gorduras saturadas (presentes na manteiga, 

gorduras trans (presentes nas margarinas sólidas, nuggets, 

protetoras e prejudica a resposta imunológica. 

-Evite o consumo de bebidas alcoólicas, pois também interferem 

na resposta imunológica. 

por exemplo alguns dos apresentados acima, e ainda caldos 

industrializados, refrigerantes, sucos de caixinha, mistura para 

consumo está relacionado com o aparecimentos de doenças 

crônicas não transmissíveis, como por exemplo a hipertensão 

arterial, diabetes e obesidade, que são considerados fatores de 

risco para Covid-19.

 

poderá acompanhá-lo, desde que os dois estejam de máscaras, 

mantenham distanciamento (de preferência ir no banco de trás 

O intervalo entre a vacina da gripe e do coronavírus é de no 

A vacina não exclui a obrigatoriedade do uso da máscara.

Isso porque a vacina vem para somar reforços contra a infecção 

A máscara segue sendo um acessório indispensável, mesmo para 

quem for vacinado, assim como as outras medidas de higiene.

sintomas, geralmente.
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