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Coronavírus (COVID-19) 
O coronavírus (COVID-19) é uma doença rapidamente emergente que infectou dezenas de milhares de 
pessoas em todo o mundo; em 24 de março, os EUA contavam dezenas de milhares de casos em todos os 
50 estados, Washington, DC, Porto Rico, Guam e Ilhas Virgens dos EUA. Muito ainda é 
desconhecido sobre a doença e como ela se espalha; no entanto, o Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC) alerta que adultos mais velhos e qualquer pessoa com problemas 
de saúde subjacentes possui um maior risco de desenvolver casos mais graves de COVID-19. 

É fundamental que essas comunidades de alto risco, incluindo as que vivem com lesões na 
medula espinhal, monitorem os sintomas e sigam as medidas preventivas recomendadas para 
reduzir a exposição. 

Conheça os sintomas: 
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 Os sintomas do COVID-19 incluem: 

• Febre 
• Tosse 
• Falta de ar 

Se você tiver algum destes sintomas, procure atendimento médico imediatamente.  

 
Como reduzir o risco de infecção: 
 

• Lave as mãos frequentemente com água morna e sabão por pelo menos 20 segundos. 
Uma demonstração da lavagem eficaz das mãos, conforme recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde, pode ser vista aqui. Se não houver água e sabão, use um 
desinfetante à base de álcool. 

 
• Não toque nos olhos, nariz e boca. 

 
• Peça aos cuidadores que lavem as mãos assim que chegarem a sua casa e antes de tocar 

ou alimentar você. 
 

• Evite multidões e espaços públicos movimentados, tanto quanto possível; adie todas as 
viagens aéreas e cruzeiros de férias até que o CDC indique o declínio do vírus. 

 
• Tente ficar a pelo menos um metro de quem espirra ou tosse. 

 

• Se algum membro da família ficar doente, peça-lhe que mude para um cômodo separado, 
se possível, enquanto se recupera para limitar sua exposição à doença. 

 
• Limpe e desinfete regularmente as bancadas, maçanetas e quaisquer objetos tocados com 

frequência (incluindo telefone, teclados e telas sensíveis ao toque). 
 
 
Como se preparar para surtos de COVID-19 em sua comunidade 
 

• Armazene medicamentos e utensílios domésticos importantes, incluindo suprimentos 
médicos, artigos de despensa e alimentos para animais de estimação, para que você possa 
limitar as saídas públicas durante um surto local.   

 
• Providencie cuidados de reserva caso um prestador de cuidados ou atendente primário 

fique doente. 
 

• Providencie transporte de reserva caso o seu prestador local seja afetado. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IisgnbMfKvI
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Plano de saúde e o COVID-19: O que saber:  

Teste  

• O Medicare Parte B abrange os testes de coronavírus quando solicitados por um médico 
ou profissional de saúde a partir de 4 de fevereiro de 2020.  Para obter mais informações, 
visite Medicare.gov. 

• A Lei de Resposta ao Coronavírus de Famílias em Primeiro Lugar, aprovada pelo 
Congresso em 18 de março de 2020, exige que o Medicaid, o Medicare e a maioria das 
empresas de plano de saúde privadas forneçam testes gratuitos de coronavírus e 
dispensem quaisquer copagamentos ou franquias. A lei exige a cobertura de serviços, 
incluindo consultas médicas, atendimento de urgência, telessaúde ou emergência, 
relacionadas à administração ou determinação da necessidade de um teste. Nem todo 
mundo precisará ser testado, mas reserve um tempo para se preparar: Pesquise seu plano 
de seguro individual para entender se há um profissional da rede ou local de testes 
específico que você precisaria usar para evitar cobranças inesperadas.  

• Se você não possui plano de saúde, ainda é elegível para o teste gratuito. A lei inclui 
fundos de emergência para reembolsar diretamente médicos e instalações médicas por 
exames e serviços relacionados a exames realizados em qualquer pessoa sem plano de 
saúde. Um aumento no financiamento do Medicaid também oferece aos estados a opção 
de cobrir residentes sem plano de saúde e inscrevê-los temporariamente no programa para 
serem testados.  

A lei exige testes gratuitos - e não tratamentos gratuitos - para o COVID-19. Os custos do 
tratamento variam de acordo com os planos de cobertura individuais.  

Expansão e alterações nos planos de saúde  

• Em 24 de março, o surto levou Washington, Colorado, Califórnia, Connecticut, 
Maryland, Massachusetts, Nevada, Rhode Island, Vermont, Nova York e Washington, 
DC a abrir períodos especiais de inscrição sob a Lei de Tratamento Acessível para 
pessoas que estão atualmente sem plano de saúde.  

Esses estados realizam suas próprias negociações. Em 24 de março, o governo federal não havia 
anunciado novos períodos de expansão de inscrições para os mercados que administra em 32 
estados.  

• O Medicaid e o Medicare estão fazendo alterações em resposta ao COVID-19, incluindo: 

Para continuar a oferecer serviços e apoios do Medicaid para pessoas em quarentena, e que já 
atendem a um nível institucional de assistência, os estados (usando a autoridade descrita na 
Seção 1915(c), Apêndice K, sobre ações em emergências) podem autorizar membros 
saudáveis da família que moram no lar para servir como cuidador e receber financiamento 
como “cuidador interno”. Refeições entregues em casa, como Meals on Wheels, também 
podem ser adicionadas para fornecer uma refeição por dia ao indivíduo. Além disso, outros 
serviços poderiam ser adicionados, incluindo enfermagem privada, e as taxas de pagamento 

https://www.medicare.gov/coverage/coronavirus-test?utm_campaign=20200305_gmd_prv_gal&utm_content=english&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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poderiam ser aumentadas para compensar o aumento do risco à saúde dos cuidador e atrair 
um conjunto maior de profissionais.  

O Medicare expandiu temporariamente sua cobertura de serviços de telessaúde para ajudar as 
pessoas a acessar médicos e outros profissionais de saúde (incluindo enfermeiros, psicólogos 
clínicos e assistentes sociais clínicos licenciados) sem precisar ir ao consultório médico ou 
hospital e correr o risco de exposição ao COVID-19. Os serviços específicos disponíveis 
remotamente incluem visitas de avaliação e gerenciamento, aconselhamento em saúde mental 
e exames preventivos de saúde.  

 Para informações e atualizações mais abrangentes sobre alterações nesses programas durante o 
surto, visite as Perguntas frequentes sobre o COVID-19 da Medicaid e a página da Medicare e 
Coronavírus. 
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https://www.medicaid.gov/state-resource-center/downloads/covid-19-faqs.pdf
https://www.medicare.gov/medicare-coronavirus#400
https://www.medicare.gov/medicare-coronavirus#400

