UM GUIA BÁSICO
DE PREVENçÃO
CONTRA O
CORONAVÍRUS

O que é
o CORONAVíRUS?
A família coronavírus é conhecida pelo
Ministério da saúde desde os anos 1960,
sendo o COVID-19, nomenclatura feita pela
OMS, uma variação dos vírus identiFIcados
anteriormente, capaz de infectar
humanos. Os primeiros casos foram
registrados em Wuhan, na China.

sintomas
Menos graves:
DiFIculdade respiratória
febre
tosse e falta de ar.
Mais graves:
InsuFIciência renal
síndrome respiratória
aguda grave.

pREVENçÃO
O Coronavírus CHEGOU
AO BRASIL, E O MOMENTO
É DE prevenção.

TENHA SEMPRE UM FRASCO COM
ÁLCOOL EM GEL A 70% PARA
ESTERILIZAR AS MÃOS.
MANTENHA AS mãos sempre
limpas, LAVE-AS COM água e sabão
E EVITE levá-las aos olhos e boca.
Cozinhe bem SEUS ALIMENTOS.
EVITE LOCAIS COM grande
número de pessoas.

Como é
Transmitido?
Até onde se sabe, o contágio está
acontecendo de duas formas:
Animais silvestres x humanos
Ingerindo carne de animais
silvestres contaminados com o vírus.
humanos x humanos
Pelo ar com tosse e espirros de
uma pessoa contaminada, gotículas
de saliva, catarro, contato próximo
como apertos de mãos e toques
e tocar em olhos, nariz e boca
após contato com objetos ou
superfícies contaminadas.

Lembrando que pessoas infectadas,
porém sem sintomas, também
são transmissoras. portanto,
não sabem que são portadoras do
vírus. é importante seguir à risca
todas as recomendações.

Quem corre
mais riscos?

+65

Idosos a partir de 65 anos são
os que mais correm riscos.
Doentes cardiovasculares,
diabéticos, hipertensos,
portadores de doenças
respiratórias, crônicas
e câncer, também
estão no grupo de risco.

PARA SE
PROTEGER DO
CORONAVÍRUS,
PROTEJA-SE
DOS BOATOS.
O que é falso ou verdade
sobre a doença?

Produtos chineses podem
chegar contaminados
em outros lugares?
Apesar do vírus sobreviver
fora do corpo por muitas horas
e até dias, é improvável que haja
contágio por meio de mercadorias
ou correspondências.

fa l s o

Máscaras são eFIcazes?
o uso delas é recomendável
para pessoas que apresentam
sintomas respiratórios; ou que
entraram em contato com
pacientes que apresentam
sintomas; e ProFIssionais da
saúde que atendem pacientes
com sintomas.

verdade

Só o uso da máscara já
garante a segurança?

É um recurso que deve ser
combinado com outras formas
de prevenção, como manter as
mãos higienizadas, evitar
contato próximo e tossir ou
espirrar com boca e nariz
cobertos pelo cotovelo

fa l s o

Existe jeito certo
para espirrar ou tossir?
O ideal é usar um lenço de papel
que cubra nariz e boca como
uma máscara. Na ausência,
faça em cima do antebraço.
As duas medidas ajudam
a evitar que o vírus se
espalhe no ambiente.

verdade

Existe um jeito
mais eFIcaz para
lavar as mãos?
A higienização deve durar
entre 40 e 60 segundos e
começar passando sabão
na palma e no dorso das
mãos. Depois entre os dedos
e toda a parte interna. Não
se deve esquecer do polegar,
unhas e punho. No enxague,
comece pelas pontas dos dedos.
Feche a torneira utilizando
uma folha de papel.

verdade

Gestantes possuem
mais chances de
contrair a doença?
Até agora, grávidas não
mostraram mais riscos em
relação ao restante da
população, portanto não é
possível aFIrmar que possuem
mais chances de contágio.

fa l s o

Gestantes infectadas
transmitem para o feto?
Apesar de não haver
nenhum caso de recém
nascidos infectados durante
a gestação, não é possível
aFIrmar que há transmissão.

fa l s o

Cães e gatos podem
transmitir a doença?
Já se sabe que um cão da
raça Lulu-da-Pomerania
testou positivo para a doença,
porém não há evidências que
comprovem a transmissão
desses animais para humanos.

fa l s o

O novo Coronavírus
pode ter sido transmitido
por um morcego?
Os indícios são fortes,
principalmente pelo fato dos
morcegos terem sido vetores
de outros Coronavírus, como
os que causaram a SARS
(Síndrome Respiratória Aguda
Grave) e Mers (Síndrome
Respiratória do Oriente Médio).

verdade

Há vacina ou remédios
especíFIcos para a
cura da doença?
Atualmente, não há vacinas
ou outros medicamento
aprovados para combater
a COVID-19. Pesquisadores
ainda estão desenvolvendo
e testando possíveis soluções.

fa l s o

Há tratamento especíFIco
para a cura da doença?
A indicação é repouso,
hidratação, alimentação
saudável e procedimentos
que possam aliviar os
sintomas. Lembrando: o
acompanhamento médico
é essencial.

fa l s o

o uso do Ibuprofeno
para tratar a COVID-19
está proibido?
A OMS diz que não
há indícios de que prejudique
o tratamento. Por precaução,
o Ministério da Saúde recomenda o
uso de outros medicamentos
com o mesmo efeito.

fa l s o

Vitamina C previne
a doença?
Não há medicamento,
substância e nem vitamina
que, comprovadamente,
possa prevenir. Inclusive,
o consumo excessivo de
qualquer substância
pode acarretar
problemas à saúde.

fa l s o

Os sintomas são
semelhantes aos
de um resfriado?
Os sintomas são os clássicos:
febre, tosse e diFIculdade para
REspirar. É importante atentar
para eles, pois em casos
mais severos podeM haver
complicações respiratórias.

verdade

transporte coletivo
pode ser perigoso?
Evite tocar em superfícies ou
corrimão se estiver em ônibus,
metrô, avião, etc. Ao sair do local,
lembre-se de higienizar
as mãos imediatamente.

verdade

Academia também é
um local perigoso?
Apesar de não ser
transmitido pelo suor, mas
o vírus pode estar nas
superfícies de equipamentos
de musculação, caso alguém
infectado tenha utilizado.

verdade

Deve-se evitar
frequentar cinema,
teatro, shows etc?

verda

de

Desde o dia 13 de março de
2020, o Ministério da Saúde
determinou que sejam
evitados eventos em
ambientes fechados ou
com aglomerações.

Em funcionamento
e o que está
suspenso
COM O DECRETO ESTADUAL DE QUARENTENA, AS
MEDIDAS ESTÃO MAIS RÍGIDAS. INCLUEM FECHAMENTO
DE SHOPPING CENTERS, BARES, RESTAURANTES,
CINEMAS, TEATROS, PONTOS TURÍSTICOS DE
AMBIENTES FECHADOS E SUSPENSÃO DO
TRANSPORTE INTERESTADUAL (RODOVIÁRIO
E FLUVIAL) NO PARÁ.

FONTES
MINISTÉRIO DA SAÚDE; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DE SAÚDE. OPAS/OMS BRASIL; UNIFESP/G1;
INFECTOLOGISTA HOSPITAL EMÍLIO RIBAS/G1;
SBPT - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA
E TISIOLOGIA; JOHNS HOPKINS MEDICINE;

quem
procurar?
Se você ou alguém que você
conhece está com os sintomas,
entre em contato com a Sesma
- Secretaria Municipal de Saúde,
peloS telefoneS 3184-6124 /
(91) 98417-3985, OU LIGUE 136
NO DISQUE SAÚDE.

Notícias verdadeiras
AJUDAM A CONTER A
PROPAGAÇÃO DE DOENÇAS
COMPARTILHE INFORMAÇÃO
de fontes conFIáveis.

