
covid-19



Amigo Leitor e Amigo,

Estamos vivendo dias diferentes e 
de grandes mudanças nos nossos 

hábitos, não é?

Então, pensamos em dialogar 
com você  sobre o assustador 

e misterioso Coronavírus.



O que é o Coronavírus, afinal?

Ele é um tipo vírus que se 
assemelha a uma bolinha bem 
pequenina de gordura e, para 

sobreviver, precisa estar dentro 
do nosso corpo.

E como ele tão pequenino, entra 
em nosso corpo?

Ele invade nosso corpo, 
principalmente, pelas cavidades 

mucosas, boca e nariz.

Hehe, sou maior
que você! 



Muitos são os tipos de vírus que 
existem no Planeta Terra. Quando 

eles possuem características 
similares, costumamos dizer que 

pertencem à mesma família. 
O Coronavírus é apenas um dos 

vários tipos desses microorganismos 
que existem há muito tempo.

Você sabia que existem vários tipos de 
Coronavírus? Pois é, existem sim, eles 
estão por toda parte e  contaminam 

pessoas e animais. E recebeu este nome 
por seus espinhos em forma de coroa.

Olá 
primos! 

O que é o Coronavírus, afinal?



E o que significam os termos como 
SARS-CoV-2 e COVID-19 afinal?

 
O SARS é o segundo tipo de 

Coronavírus, por isso os cientistas  
deram a este vírus  nome de 

Sars-CoV-2. E, como ele é novo, 
a doença que causa também deve 
ganhar um nome inédito, no caso, 

a Covid-19.



Como surgiu e de onde veio o 
Coronavírus? 

Os cientistas já sabem, há muito 
tempo, que o Coronavírus vive 
em animais, assim como outros 

vírus, e que passam de um bichinho 
para o outro rapidinho como um 

piscar de olhos.

ajude-nos! 



Por que a Covid 19 pode ser uma 
doença grave?

A maioria das pessoas que pegam 
a doença apresentam sintomas leves 
e moderados, mas para aquelas com 
doenças crônicas chamadas "fatores 

de risco", a Covid pode evoluir e ficar 
bem grave. E como o vírus passa 

rapidinho de uma pessoa para outra, 
por isso devemos manter um 

distanciamento.



A pessoa infectada pode sentir como 
se tivesse gripada, com febre, dor 
de garganta, tosse, coriza, dor de 
cabeça, cansaço e também outros 
sintomas como diarréia, perda de 
olfato, paladar e, em casos mais 
graves, problemas respiratórios. 

FEBRE ALTA

TOSSE

DOR DE GARGANTA

DOR DE CABEÇA



 Toda a faixa etária pode pegar a 
Covid 19? 

Sim! Ela pode acometer a todos, 
independente da idade. Bebês, crianças, 

jovens, adultos e idosos.

Normalmente, os bebês, as crianças e 
os jovens contaminados tem sintomas 
leves, já os idosos estão no grupo 
de risco. Neles, percebemos que os 

sintomas são mais graves. 



Devemos evitar contato próximo, como 
abraçar, beijar e apertar as mãos das 
pessoas, exatamente para que aquelas 

gotículas não sejam repassadas.

O que podemos fazer para distanciar 
o vírus de nós?

Devemos lavar as mãos constantemente, porque 
se essas gotículas estiverem em suas mãos, e 
você levar as mãos aos olhos, nariz, ou boca, 

você pode se infectar.

A higiene das mãos é essencial. 
Lave com água e sabão, esfregue bem 
entre os dedos, na palma das mãos 

e por toda a parte.



Também podemos evitar o vírus 
com o uso de máscaras de proteção. 

Usar máscaras frequentemente, 
ao sair de casa, ao levar o 
lixo para fora, ao entrar no 
elevador, ou seja, ao abrir a 
porta, preciso usar máscara.



Para termos certeza  se estamos, 
ou tivemos, a Covid 19, é preciso 

fazer exame no laboratório.

RT-PCR – do inglês reverse- hanscriptase polymerase 
chan reaction, é  considerado o padrão ouro para o 
diagnóstico da Covid 19, ele é feito com uma amostra 

coletada do nariz ou da garganta. Ele precisa ser feito 
em até 7 dias do início do primeiro do sintoma.

IGG e IGM – são exames realizados 
com amostra de sangue, para 

saber se estamos com a COVID-19, 
ou se já tivemos.

Como posso saber se estou com 
esse tal de Coronavírus?

COVID-19

    +
     -



 Que remédio posso tomar para não 
pegar a Covid-19?

Infelizmente, não há remédio, ou 
vacina cientificamente provada, para 

imunização da Covid-19. é preciso 
aguardar que a vacina seja criada, 

testada e regulamentada para, 
então, conviver com o Coronavírus 

de uma forma mais tranquila.



Precisamos ficar apreensivos com esse tal 
Coronavírus?

O nervosismo não irá nos ajudar, o que precisamos é 
seguir todas as orientações, praticar o autocuidado e 

manter uma vida saudável.

Um dica importante é buscar informações seguras 
sobre a doença. Cuidado com as notícias falsas!

Quando essa situação vai terminar e quando vamos 
voltar à vida normal?

A medida que os riscos forem diminuindo, a 
rotina irá se ajustando. Quando isso tudo passar,  
permaneceremos  a praticar o autocuidado e, acima 
de tudo, valorizar nossos lares, nossas famílias e 

nossas vidas.

Elaborado por 

Elisabete Lacerda
 Coordenadora de Educação em Saúde 

e Sustentabilidade Ambiental.
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Siga-nos!


