
é tempo de se cuidar
saiba como se prevenir contra o coronavírus



O novo coronavírus foi declarado pandemia
pela Organização Mundial de Saúde.

 
É um momento que devemos estar atentas

e atentos e de envolver a ação de todos 
os setores e indivíduos.



Coronavírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. 
O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. 
Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. 
 
No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em 
decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
 
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, 
sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais
comum do vírus. 

o que é



Prevenir, detectar, proteger,
tratar e reduzir a transmissão
 é tarefa de todas e todos nós.



É o tempo que leva para os primeiros sintomas aparecerem
desde a infecção por coronavírus, que pode ser de 2 a 14 dias.

Período de incubação

De uma forma geral, a transmissão viral
 ocorre apenas enquanto persistirem os sintoma.

Período de transmissibilidade



É tempo de
prevenção 

e não de pânico



Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo
menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização.
Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante 
para as mãos à base de álcool.
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
Evitar contato próximo com pessoas doentes.
Ficar em casa quando estiver doente.
Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e
jogar no lixo.
Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

PREVENÇÃO



TRANSMISSÃO

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou 
por contato pessoal com secreções contaminadas, como: 
 
- gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro;
- contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;
- contato com objetos ou superfícies contaminadas, 
seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. 
 
 



SINTOMAS

Os principais são sintomas conhecidos até o momento são:
- Febre.
- Tosse.
- Dificuldade para respirar.
 
Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente
respiratórios, semelhantes a um resfriado. 
 
Podem, também, causar infecção do trato respiratório
inferior, como as pneumonias. 



TRATAMENTO
Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. 
No caso do coronavírus é indicado repouso e consumo de bastante água, além de
algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso,
como, por exemplo:
 
- Uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos).
- Uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no 
alívio da dor de garanta e tosse.
 
Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica
imediata para confirmar diagnóstico e iniciar o tratamento.
 



TODAS E TODOS 
CONTRA O VÍRUS
 
 
 

Fonte: Secretaria de Estado da Sáude


