
 
 

 

 

 

 

CORONAVÍRUS 
PARA A POPULAÇÃO 

 

ORIENTAÇÕES E MEDIDAS 
DE PREVENÇÃO 



O QUE É 
CORONAVÍRUS? 
A COVID-19 é uma doença causada pelo 

coronavírus,  uma família de vírus que 

causam infecções respiratórias. O novo 

agente do coronavírus, SARS-Cov-2, foi 

descoberto em 31/12/19 após casos 

registrados na China e foi considerada 

uma pandemia, quando uma doença se 

espalha rapidamente e em muitos 

lugares ao mesmo tempo. 

De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a 

maioria dos pacientes, cerca de 

80% podem ser assintomáticos e 

cerca de 20% dos casos podem 

requerer atendimento hospitalar 

por apresentarem dificuldade 

respiratória e desses casos 

aproximadamente 5% podem 

necessitar de suporte para o 

tratamento de insuficiência 

respiratória. 



GRUPO DE RISCO 
É muito  importante 

tomar cuidado redobrado com as 

pessoas do GRUPO DE RISCO: 

pessoas com doenças crônicas, 

diabéticos, hipertensos, asmáticos, 

imunodeprimidos, pessoas obesas, 

gestantes, puérperas e pessoas 

acima de 60 anos. Para essas 

pessoas o cuidado deve ser maior, 

pois eles estão mais vulneráveis ao 

coronavírus. 

PORÉM, fique ligado, jovens 

saudáveis precisam tomar os 

mesmos cuidados, por que 

podem pegar a doença, que em 

alguns casos, 

deixa sequelas no sistema 

respiratório e pode até ser fatal. 

Lembrando também que você 

pode aumentar as chances da 

transmissão do vírus para o grupo 

de risco. 



QUAIS SÃO OS SINTOMAS? 
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um 
simples resfriado até uma pneumonia severa. 

Sendo os sintomas mais comuns: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOSSE FEBRE 

 

 

 

 

 

 
DOR DE GARGANTA FALTA DE AR 

Quando você perceber os primeiros sintomas, é 
importante que você se isole e diminua ao 

máximo o contato com outros, principalmente 
pessoas do grupo de risco. 



QUANDO DEVO PROCURAR OS 

SERVIÇOS DE SAÚDE? 

Procure um serviço de saúde apenas se 
apresentar falta de ar. Isso porque, se for 

coronavírus, o tratamento será feito em casa e, 
muito provavelmente, não será feito o teste para 
comprovar a doença – que está sendo realizado 

apenas em pacientes graves. E, se não for 
coronavírus, a pessoa acaba exposta, já que os 

serviços de saúde são os locais de maior risco de 
transmissão e contaminação. 

 

 
Nossos hospitais, UPAs e UBSs não 
conseguem dar conta de atender a 

todos nós, ao mesmo tempo, além de 
não termos profissionais da saúde para 

cuidar de todos. 



CONTÁGIO 

A transmissão ocorre 
pelo contato com 

gotículas 
respiratórias, por 

exemplo, quando uma 
pessoa infectada está 

próxima de você e 
gotículas de saliva 
dela vão para seus 

olhos, nariz ou boca. 
 

O contato também pode 
ser quando as gotículas 
respiratórias de uma 

pessoa infectada ficam 
no ar ou em superfícies 
dos objetos e você toca 
com a sua mão e depois 

coloca as mãos nos 
olhos, nariz e boca, por 
isso evite colocar as 

mãos próximas ao rosto. 



PREVENÇÃO 
Ainda não existem vacinas para esse 

vírus e por ter uma transmissão   
rápida, as estratégias de prevenção são: 

higienização das mãos com água e 
sabão e/ou álcool em gel e também o 

isolamento social (cada um ficar na sua 
casa e não sair para rua). 



PREVENÇÃO 

• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou 
com o braço, e não com as mãos. 

 

• Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 
metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. 

 

• Evite abraços, beijos e apertos de mãos. 
 

• Higienize com frequência o celular e os brinquedos 
das crianças. 

 

• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 
 

• Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, 
teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, 

fique em casa. 
 

• Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 
 

• Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de 
tecido em situações de saída de sua residência. 



USO CORRETO DAS 

MÁSCARAS 
As máscaras são de uso 

individual e deve-se higienizar 
as mãos antes de colocar e tirar 
elas, também devemos pega-las 
apenas pelo elástico e garantir 
que esteja sem lacunas entre a 

face e a máscara. A máscara deve 
cobrir totalmente a boca e o 
nariz. Durante o uso evite 

colocar a mão sobre ela para 
arrumar ou retirar durante a 

fala. 
 

As máscaras feitas de tecidos 
devem ser usadas por no 
máximo três horas e para 

lavar deixar 30 minutos de 
molho em uma mistura com 
água e sabão e um pouco de 
água sanitária, depois que 

secar passar com ferro 
elétrico. 



DESCARTE DOS 

MATERIAIS 
As máscaras e luvas jogada fora de 

qualquer jeito, podem colocar em risco a 
vida de trabalhadores dos barracões de 

lixo reciclável. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ao retirar a máscara do rosto, segure 
apenas pelo elástico e lave as mãos antes e 

depois. Coloque as máscaras e luvas 
usadas dentro de uma sacola, depois 

amarre bem e jogue no lixo do banheiro. 

 

 

 

 

 
Outras dicas importantes são, identificar o 
material e não encher demais a sacolinha! 



QUANDO FOR NECESSÁRIO SAIR DE 

CASA Como preparar uma solução diluída de água 
sanitária para eliminar o coronavírus da 

superfície dos objetos de sua casa: 

1) Pegue um copinho descartável para café, 
esse copinho tem a capacidade de 50ml. 

 

2) Coloque 25ml de água sanitária pura no 
copinho - ou seja, até a metade. 

 

3) Pegue uma garrafa plástica com capacidade 
de 1 Litro, coloque um pouco de água e 

adicione a água sanitária. 
 

4) Complete o volume da garrafa com água, 
tampe e agite. 

5) Identifique o frasco. 
 

 

 

 

 

 
REFERÊNCIAS 

Para pisos, áreas abertas, 
sanitários, solas de sapato, etc. 

basta preparar a solução com um 
copinho de 50ml cheio de água 
sanitária, seguindo as mesmas 

orientações! 
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<https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/coronavirus/>. Acesso em: 15 abr. 2020. 

• UFRN. Cartilha sobre o Coronavírus para Comunidades. EMAU: Rio Grande do norte, 2020. 



UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NA 
CIDADE DE CHAPECÓ-SC 

 

Centro de Saúde da Família Chico Mendes - (49) 2049-9085 

Centro de Saúde da Família Saic – (49) 3204-9993 

Cento de Saúde da Família Santa Maria – (49) 2049-9080 

Centro Integrado de Saúde Oeste – (49) 2049-9091 Centro 

Integrado de Saúde Norte – (49) 2049-9031 Centro de Saúde 

da Família Santo Antonio (49) 2049-9048 Centro de Saúde da 

Família Leste – (49) 2049-9089 Centro de Saúde da Família 

Sul – (49) 2049-9082 

Centro de Saúde da Família São Pedro – (49) 2049-9096 Centro 

de Saúde da Família Jardim América – (49) 2049-9097 Centro 

Integrado de Saúde Bela Vista – (49) 2049-9060 Centro de 

Saúde da Família Vila Real – (49) 2049-9086 Centro de Saúde 

da Família Seminário – (49) 2049-9092 Centro de Saúde da 

Família Cristo Rei – (49) 2049-9090 

Centro de Saúde da Família Quedas do Palmital – (49) 2049-9095 

Centro de Saúde da Família Eldorado (49) 2049-9081 

Centro Integrado de Saúde Grande Efapi – (49) 2049-9020 Centro 

de Saúde da Família Jardim do Lago – (49) 2049-9098 Centro de 

Saúde da Família Belvedere – (49) 2049-9088 

Centro de Saúde da Família Marechal Bormann – (49) 2049-9055 
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