
PY2BBQ - Hilton

• Radioamador desde 1978 (ex PY2UAW).

• Médico – formado em1986 Faculdade de Medicina da USP.

• Residencia em Cirurgia Geral e Cirurgia do Aparelho
Digestivo – HCFMUSP – 1987-1991.

• Doutorado em Cirurgia do Aparelho Digestivo – USP –
1997.

• Mestrado em Ciências Policiais e de Segurança Pública –
Academia de Polícia Militar do Barro Branco – 2015.

• Cirurgião do Aparelho Digestivo no Hospital Israelita Albert 
Einstein.

• Tenente Coronel Médico PM, diretor da DAMO – Casa 
Militar – Palácio dos Bandeirantes.

• Coordenador Geral da REER-SP.

• Capitão Amador – Veleiro Bom Lavi.











Vírus resumo:

• Estrutura simples, proteínas e ácidos nucléicos (RNA ou DNA)

• Só se multiplicam em tecidos vivos

• Duram pouco tempo fora dos organismos

• Sua estrutura protéica forma vários antígenos que possibilitam 
a resposta imunológica do hospedeiro e a produção de vacinas

• Dependem do organismo vivo!



Definições 
epidemiológicas

• CASO IMPORTADO
• Pessoas que se infectaram em outro país.

• TRANSMISSÃO LOCAL
• A identificação do caso suspeito ou confirmado

em que a fonte de infecção seja conhecida OU até
a 4ª geração de transmissão.

• TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA
• Incapacidade de relacionar casos confirmados

através de cadeias de transmissão para um grande
número de casos OU pelo aumento de testes 
positivos através de amostras sentinela (testes 
sistemáticos de rotina de amostras respiratórias
de laboratórios estabelecidos).



Definições
epidemiológicas

• SURTO
• É caracterizado como surto o aumento inesperado no 

número de casos de uma determinada doença em uma 
região mais específica.

• EPIDEMIA
• Quando os surtos de uma doença são registrados em 

várias regiões, recebem a definição de epidemia.

• PANDEMIA
• Em escala de gravidade, a pandemia de uma doença é 

considerada o pior dos cenários, já que consiste em 
uma epidemia que se estende a níveis globais.



COVID19 – Afinal, de 
onde surgiu?

• Wuhan, China, 12 de dezembro de 
2019



Reporte de casos novos ao dia



Progressão rápida





Últimas 24h

• 4 novos países

• Total de casos novos fora da China maior que 
na China



Quantos casos no Brasil?



Quais os sintomas?
Como cursa?

• Sintomas gerais

• Febre

• Dor de cabeça

• Indisposição

• Dores no corpo

• Sintomas respiratórios

• Coriza

• Tosse

• Dor de garganta

• Falta de ar

• Incubação – até 14 dias

• Duração da infecção – até 7 dias

• Casos graves – insuficiência respiratória – internação prolongada - UTI



É grave?



Mortalidade e idade



Fluxograma de diagnóstico



Progressão da epidemia – como conter

• Número de reprodução 2,74: 
Para cada caso, 2 a 3 casos 
secundários (razão da 
progressão geométrica)

• Tempo para duplicação da 
epidemia: 1,7 a 2,93 dias



Objetivos

Evitar a progressão 
rápida da epidemia

Proteger os mais 
vulneráveis.



Fases de ação
da Defesa Civil 
em caso de 
desastre



Evitar aglomerações



Evitar 
aglomerações
• Trabalhar em casa

• Evitar conduções lotadas

• Eventos, reuniões, apresentações, 
cinema, teatro, restaurantes etc

• Estimular homeoffice, EAD, Skype, 
Netflix e outros,

• Radioamedorismo!!!



Como tossir ou espirrar?



Lavar as mãos



Álcool gel



Limpeza do 
ambiente

• Álcool pelo menos 70%

• Desinfetantes

• Água e sabão - detergente



Máscara?



Quando 
procurar 

atendimento 
médico?

• Casos leves – como um resfriado comum

• Todos os cuidados acima para evitar a 
transmissão, mesmo que não seja COVID19.

• Fazer auto isolamento por 7 dias.

• Ir a posto de saúde, UBS ou consultório médico 
se necessitar prescrição e/ou atestado.

• Casos graves – falta de ar, febre alta, incapacitante

• Todos os cuidados acima para evitar a 
transmissão, mesmo que não seja COVID19.

• Ir Pronto Atendimento ou Pronto Socorro – Fast 
track

• Coleta de material, identificação de casos 
graves, critérios para internação, orientação.



Como os radioamadores podem auxiliar?
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