
CARTILHA DE ORIENTAÇÕES

CORONAVÍRUS 
| COVID-19

Os coronavírus são uma família viral que causam infecções 
respiratórias em seres humanos e em animais. Os primeiros 
casos em humanos foram isolados em 1937, no entanto só 
em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, por 
conta de seu aspecto parecendo uma coroa.

É importante atuar nas dicas e prevenção e somente procurar ajuda médica caso 
esteja com os sintomas. Dessa maneira, evitamos acabar com resursos para quem 
de fato precisa.

Os sintomas causados pela COVID-19 e a gripe 
podem ser os mesmos: febre, tosse, espirro, dor 
de garganta e coriza. 

Uma diferença importante entre os dois, se dá nas complicações do vírus: enquanto que a 
gripe pode evoluir a uma pneumonia bacteriana - que pode ser tratada com antibióticos - 
as complicações mais frequentes do coronavírus são a insuciência respiratória e 
pneumonial viral. 
Além disso, por se tratar de um vírus novo, nosso corpo não tem anticorpos para 
combatê-lo, o que facilita a transmissão e infecção.

Lave as mãos com sabão limpando bem 
entre os dedos e debaixo das unhas por 
aproximadamente 20 segundos

Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. A 
forma adequada é apoiar o nariz e a boca na 
dobra do braço ou em um lenço que deve ser 
descartado na sequência!

O vírus chega a sobreviver até 24 horas em 
superfícies porosas. Isso inclui os móveis de sua 
casa, celulares e outros objetos. É importantíssimo 
manter os objetos limpos.

Evite aglomerações sempre que possível.

Evite colocar a mão em objetos compartilhados: 
botão do elevador, maçaneta, corrimão e ans. 
Caso seja inevitável, não coloque as mãos no rosto 
sem antes lavá-las ou utilizar álcool gel.

As máscaras tradicionais não funcionam devido aos 
seus poros serem maiores que o tamanho do vírus. 
Além disso, é necessário trocá-las frequentemente 
quando cam úmidas.

Só viaje caso seja estritamente necessário. Sair do 
país pode ser um risco, caso o local que você esteja 
decida fechar a fronteira. Viagens domésticas 
também devem ser evitadas, uma vez que 
aeroportos são locais de risco.

A orientação é para  se encaminhar à unidade de 
saúde básica mais próxima. Entretanto, alguns 
pontos devem ser observados: evite o contato com 
outras pessoas para que não haja possibilidade de 
novas infecções. Não use transporte público e não 
circule por locais aglomerados. 

Além diAlém disso, comunique a Medicina do Trabalho da 
empresa para que eles possam orientá-lo 
adequadamente.

Quer ajuda pra explicar sobre o Coronavírus 
para crianças?
Olhe esse arquivo que legal! >
www.mindheart.co/descargables

O Ministério da Saúde disponibilizou nas lojas de aplicativo o app 
'Coronavírus - SUS'. Nele você encontra tópicos de sintomas, como se 
prevenir, unidades de saúde mais próximas e mais! Baixe agora ;)

Mantenha-se informado!

Nada de pânico!

Diferenciação da gripe e sintomas mais comuns:

Dicas práticas pra se prevenir!

Apresentou os sintomas?

O COVID-19, que é o novo agente da doença, foi 
descoberto no nal de 2019 na China. 

 Apesar de já termos casos 
conrmados no Brasil, o país está 
tomando todas medidas necessárias

Grupo de risco:
A prevenção é ainda mais importante 
nos casos de:
-Diabéticos
-Doenças coronárias
-Doenças respiratórias
-Problemas de coagulação
-Pessoas acima de 60 anos


