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INTRODUÇÃO

 
 A doença pode se manifestar de

diferentes formas, podendo variar
entre casos leves, moderados e graves.

As pessoas contaminadas podem
apresentar sintomas ou não, o que

chamamos de pessoas assintomáticas. 

O primeiro caso da doença ocorreu
em Wuhan, cidade da China, em

dezembro de 2019. A Organização
Mundial de Saúde (OMS)

considerou a COVID-19 como uma
pandemia, devido ao grande

número de casos em vários países. 

O vírus é transmitido facilmente de uma

pessoa infectada para a outra 

por meio de:

A COVID-19 é uma doença provocada por

um vírus que pertence à família do

coronavírus, os quais causam doenças

respiratórias.
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COVID-19

O que é?

Formas  de
transmissão:

Tosse 

Gotículas de
saliva 

Espirros Compartilhamento de
talheres, copos, etc. Contato íntimo  

Toque e apertos
de mãos 

Objetos e superfícies
contaminados Catarro 
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Febre;
Cansaço;
Tosse seca;
Congestão nasal;
Dores de cabeça;
Conjuntivite;
Dor de garganta; 
Diarreia;
Perca do paladar (gosto);
Perca do olfato (cheiro);
Dificuldade para respirar.

SINAIS E SINTOMAS

Os sintomas são semelhantes a
gripe comum, porém em algumas
situações podem ser mais graves.

Nestes casos, podem ocorrer
síndrome respiratória aguda grave

e complicações, podendo 
causar a morte.
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Portadores
de doenças
cardíacas 

Idosos e
crianças

menores de
5 anos

Portadores de
doença renal

crônica

Hipertensos,
diabéticos e

obesos

Pessoas com
câncer -

 imunodeprimidos
 

Portadores 
de doenças
pulmonares
como asma

Fumantes 
(tabaco e
narguilé)

Gestantes e
mulheres no

pós parto
(puérperas)

PESSOAS QUE 
ESTÃO NO

GRUPO 
DE RISCO

 

 

Esses são os grupos de pessoas que podem apresentar riscos de desenvolverem a forma grave da
doença ao entrarem em contato com a COVID-19.
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO
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Lavar as mãos com água e sabão com
frequência

Utilizar álcool 70% ou em gel para
higienizar as mãos

 

As superfícies podem ser higienizadas com uma
mistura de água e água sanitária

 

Utilizar máscara em local público
 

Em casa, ao tossir ou espirrar cobrir nariz e boca com
lenço ou com o cotovelo e se estiver de máscara, trocá-la!

Não tocar na boca, nariz e olhos, sem fazer a
higienização das mãos previamente

 

Manter distância mínima de 1 metro das pessoas
 

Evite abraços, beijos, apertos de mãos
 



 

Máscaras de tecido: não use uma máscara que esteja
danificada, com rasgos ou buracos. Troque a máscara se
estiver suja, úmida, ou a cada 2 horas;

Para colocar a máscara segure no elástico da lateral e coloque na
orelha. A máscara deve cobrir o nariz, a boca e o queixo. Não tocar
na parte da frente da máscara;

Em caso de máscara cirúrgica, trocá-la sempre que ela estiver
úmida, rasgada ou a cada 4 horas. Não reutilize máscara
descartáveis. Retire a máscara pelo elástico e faça o descarte da
mesma no lixo, lembrando de não encostar na parte de fora da
máscara. 

CUIDADOS COM A MÁSCARA

Higienize as mãos antes de colocar a máscara;

Lave as máscaras de tecido com sabão ou detergente após
a utilização;

Higienize as mãos após retirar a máscara. Possua sua
própria máscara e não a compartilhe com outras pessoas!
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ORIENTAÇÕES GERAIS

Se estiver doente, fique isolado, não
tenha contato com outras pessoas.

Mantenha o ambiente sempre bem

arejado e limpo (abrir janelas).

Durma bem e tenha uma alimentação

saudável.

Beba bastante água, no mínimo 2

litros por dia.

Mantenha a caderneta de vacina
atualizada.

Recomenda-se a higienização com água sanitária

ou álcool 70% de alimentos e embalagens

adquiridas em mercados.

Higienizar os alimentos antes de
comer.

Limpe e desinfete diariamente as superfícies nas

áreas comuns da casa (por exemplo, mesas,

maçanetas, controles remotos, pias, etc).

Tome sol 5 a 10 minutos todos os dias.

Não compartilhe objetos pessoais,

como talheres e copos.

Ao chegar em casa, tome um banho e

coloque roupas e calçados limpos.
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Higienizar objetos 
e brinquedos,

incluindo os de
pelúcia.

O tamanho da 
máscara deve ser ajustado

ao tamanho da face da
criança e cobrir o nariz até o

queixo. As máscaras são
indicadas para as crianças a

partir dos dois anos de
idade.

ORIENTAÇÕES Ensinar como
higienizar as mãos com
água e sabão e que esse

cuidado deve ser um
hábito diário e

frequente.

Se ao tossir ou espirrar,
não tiver um lenço de

papel, ensinar a tossir e
espirrar no braço ou
cotovelo, nunca nas

mãos.
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Ensinar as crianças a
tossirem e espirrarem

em um lenço de papel e
jogá-lo no lixo.

ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA
 



ORIENTAÇÕES

Orientar 
as crianças a

evitarem tocar o
rosto.

Limpar com frequência
as telas, em especial
telefones celulares,

tabletes e computadores,
com álcool.

ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA
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Com o retorno das aulas 
o aluno deverá levar 

máscaras suficientes para o uso
diário na escola (guardadas em um
recipiente limpo), lembrando-se de
levar também outro recipiente para

colocar as máscaras usadas.

Evitar contato
com pessoas

doentes.

Dê bons exemplos
às crianças! Elas 
se espelham nos

pais e responsáveis. 
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Os pais 
devem ficar atentos 

aos seus filhos e aos possíveis
sintomas relacionados ao vírus, além

de prestarem atenção no
comportamento dos filhos, como

irritabilidade, isolamento, tristeza,
mudanças no sono e comportamento

alimentar, manter o diálogo e
sempre buscar o profissional 

de saúde.

ORIENTAÇÕES Manter as crianças distantes
de imagens assustadoras que

possam ver na TV, mídia
sociais, etc. Conversar sobre

o que estão ouvindo no
noticiário e corrigir qualquer

informação incorreta ou
boato.
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Não passar tanto tempo
no celular, no computador 
ou na TV! Ajude com as 
tarefas de casa, prefira 

as brincadeiras que
movimente o seu corpo 

(pular corda, amarelinha,
entre outras).



ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA
 

Para crianças menores de 2 anos de idade a utilização
da máscara não é recomendada, isso porque nessa
idade elas não entendem a importância do seu uso, e
não saberiam seguir os protocolos de biossegurança.

É recomendado o uso de máscara em crianças a partir dos dois
anos de idade e com o retorno das aulas o seu uso deve ser feito
com muito cuidado e supervisão constante.

Se a criança for resistente quanto ao uso, os pais devem
conversar e incentivar ao uso. Permita que a criança escolha
a máscara com o personagem animado favorito.

em crianças
 Uso de máscaras 
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Sugestões de
entretenimento 

livres. 

Jogos ilustrativos 

tais como 

quebra-cabeça e

desenhos 

família como “pega-
pega” e “esconde-

esconde” tornando-os
ativos. Conversar com

os amigos por
vídeochamada e

ligações telefônicas,
com supervisão.

Brincadeiras em 

Assistir um bom

filme em família.

Ler livros infantis
como gibis. 

 



ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE 
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Respeite o isolamento social, o uso de
máscara e a higiene das mãos, pois a

prevenção é o meio de proteger você e
quem você ama!

Evite reunir com os amigos para
tomar tereré e nunca compartilhar os

utensílios. Converse com os
familiares dentro de casa afim de

evitar o sentimento de tristeza.

Ajude sempre
seus pais nas
atividades em

casa!

ORIENTAÇÕES



Não passe tanto tempo no celular,
no computador ou na TV! Prefira
as atividades que movimenta o seu
corpo. Cuidado com o namoro e os
“ficantes” em tempo de pandemia!

Ele(a) pode ser assintomático e
transmitir a COVID-19 pra você.

ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE 
 

Evite comer salgadinhos,
frituras, fast food,

bolachas recheadas,
doces e bebidas como
refrigerantes, sucos
artificiais, bebidas

alcoólicas. 

14
 

 Não consuma  drogas lícitas e ilícitas.

CUIDADO

ORIENTAÇÕES



Mantenha sempre  a caderneta
de vacinação atualizada.

Mantenha contato com os amigos por
vídeochamada ou ligações telefônicas; uma
rotina de sono, exercícios físicos e estudos,

assista filmes e séries e ouça músicas que goste.

ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE 
 

Recado aos pais e responsáveis:

Prestem atenção no comportamento

dos adolescentes como irritabilidade,

isolamento, tristeza, mantenha o

diálogo e caso seja necessário, busque

assistência de um profissional de

saúde!

Fiquem atentos aos possíveis sintomas

relacionados ao coronavírus.
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ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER -
GESTANTE E PUÉRPERA

 

CuidadosCuidadosCuidados   
dddurante aurante aurante a
pandemiapandemiapandemia

Continuar com as consultas
de pré-natal, usando sempre

máscara e tomando os
cuidados de proteção contra

o vírus. Além de receber
todas as vacinas

recomendadas para
gestantes.

Se você gestante,
apresentar sintomas,

procure um profissional
de saúde, ele fará todas as
orientações e realizará os

cuidados necessários.

A infecção por COVID-19
não é indicação de parto
cesáreo. O tipo de parto

levará em consideração o
que será melhor para você

e para o seu bebê. 
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Lembre-se também, durante a
hospitalização, seu acompanhante não pode

ser do grupo de risco, nem estar com
sintomas da doença!



O aleitamento materno é mantido mesmo se a mãe estiver com suspeitas
ou com a doença da COVID-19. Não há comprovação da transmissão do

vírus pelo leite materno, além disso os benefícios que o aleitamento
proporciona tanto a mãe quanto ao bebê são importantes!

 

ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER -
GESTANTE E PUÉRPERA

 

A amamentação é segura!A amamentação é segura!A amamentação é segura!
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Higienize as mãos antes e após pegar no bebê ou
manipular mamadeiras e bombas de leite;

Higienize as mamas com água antes do aleitamento;
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GESTANTE E PUÉRPERA

 

A VACINAÇÃO
CONTRA

CORONAVÍRUS EM
GESTANTE E
LACTANTE

A vacinação está sendo
recomendada, principalmente para

as gestantes que apresentam:

 
Mulher que amamenta: após
tomar a vacina, a mãe poderá

continuar amamentando e
ainda deverá realizar as

medidas de proteção, como o
uso de máscara e lavagem das

mãos!
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Diabetes;
Pressão alta;
Obesidade;
Doenças no coração;
Asma;
Transplante recém realizado;
Doenças nos rins;
Doenças autoimunes.

 

 

Fique atenta ao
CRONOGRAMA de
vacinação contra o

coronavírus!
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GESTANTE E PUÉRPERA

 

Não podemos esquecer que 
a maternidade é um momento
delicado pra mulher, é normal

surgir perguntas como: vou
ser uma boa mãe? como vou
dar banho com o coto? meu
filho pode ser contaminado
com a COVID? e tudo isso
pode levar a um quadro de

ansiedade e medo. 
 

É importante que você
fortaleça sua rede de amigos e

familiares, interaja por
vídeochamadas, faça

atividades diárias que goste,
fotografe o crescimento da

barriga, entre outras
atividades.

 

Mesmo se você não estiver gestante, cuide da saúde, mantenha as vacinas atualizadas,
faça o preventivo, alimente-se bem, faça exercícios. Além disso, a pandemia não

alterou as indicações e contraindicações para o uso dos diferentes métodos
contraceptivos. Busque sempre informações com um profissional de saúde!

SAÚDE MENTALSAÚDE MENTALSAÚDE MENTAL   

Os serviços de saúde irão
receber vocês nesse

momento tão delicado,
então tente aproveitar o

momento, afinal ele é
único e especial!
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Se você faz uso de medicamentos, continue seguindo
a prescrição médica. Qualquer sinal ou sintoma,

procure o serviço de saúde

Caso os medicamentos estejam acabando, é
recomendado que peça para uma pessoa da família ou

conhecido buscá-los para você

ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 
 

Você faz parte do grupo prioritário para receber a vacina
contra o coronavírus! Vacine-se, mas não se esqueça que

é preciso continuar com as medidas de prevenção

NÃO frequentar encontros sociais ou de terceira idade
ou participar de atividades em grupo na pandemia

Esteja atento ao cronograma de vacinação! Leve o
documento de identificação com foto e chegue no

horário que foi agendado para evitar aglomeração

Cuidado com os vídeos que você assiste. Muitas
notícias falsas estão sendo repassadas na pandemia.

Siga as orientações dos profissionais de saúde

20

ORIENTAÇÕES



17

 
Pratique atividades físicas conforme a orientação do

profissional de saúde, mantendo as medidas de
proteção individual contra a COVID-19 

 
 

Se você possui alguma crença religiosa, procure outras
formas de praticá-la como por exemplo, acompanhar a

cultos/missas pela rádio ou TV

ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 
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Se você mora com outros familiares que realizam
atividades fora de casa, mantenha um distanciamento e

se puder, use máscara quando estiverem no mesmo
ambiente fechado

Caso more sozinho, evite sair de casa, escolha alguém
de confiança para realizar atividades do dia a dia
como: ir ao mercado, farmácia, feira, banco, etc.

Mantenha o diálogo com os familiares e amigos por
meio de chamadas telefônicas ou vídeo. Somente saia de

casa em extrema necessidade

Realize diariamente atividades que você goste, como:
ler livros, jornais ou revistas, cuidar de plantas, ouvir

música, jogar cartas e dominó, artesanato, etc.
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