
O Novo Coronavírus e a Doença 

COVID-19 

O que é um vírus? Os vírus são seres 

muito pequenos, podem ser vistos 

apenas através de um aparelho chamado 

Microscópio. Pode nos causar gripe, 

sarampo, rubéola e entre outras doenças. 

  →    vírus                                         
                                                           Fonte: bbc.com                                                             

O que é coronavírus (CoV)? Você sabia 
que o coronavírus faz parte de uma grande 
família de vírus, que causa infecções 
respiratórios nas pessoas sendo alguns mais 
leves e outros mais fortes 

O que é COVID-19? É a doença causada pelo 
coronavirus. Causa infecções respiratórias e 
em outras partes do corpo, sendo desde os 
sintomas mais leves (assintomáticos), até os 
sintomas mais graves, que a pessoa precisa 
internação em hospital, ou até em UTI. Se 
você tiver febre, tosse seca, dores no corpo, 
cabeça e garganta, perda de olfato e paladar, 
diarreia, procure a unidade de saúde próxima 
da sua casa. Se tiver com falta de ar, ou 

cansaço, procure o centro de triagem ou o 
hospital. 

CONTAGIO 

O vírus pode ser transmitido de forma direta, 
ou seja, você teve contato com uma pessoa 
que tem o COVID-19, ou indireta, quando 
apenas tocamos em algo que está 
contaminado. Mas como podemos pegar ou 
transmitir o mesmo? O vírus pode ser 
transmitido muito facilmente através da 
saliva, basta um espirro para contaminar um 
local. Através da secreção ou pequenas 
gotas que saem do nariz, no ato de falar, 
tossir e até mesmo cantar. Por isso é muito 
importante o uso de máscara para prevenir o 
contagio e a transmissão.   

PREVENÇÃO 

➢  Lavar as mãos muitas 
vezes ao dia (usar água e 
sabão, sendo que este pode 
ser líquido, em barra, 
detergente, sabonete e caso, 

esteja em local que não é possível lavar 
as mãos, pode usar álcool em gel; 

➢ Importante evitar tocar o rosto quando 
as mãos não estiverem limpas;  

➢ Manter os 
ambientes da casa 
bem arejados; 

➢  Evitar sair de 
casa o máximo possível, 
e caso precise, usar 
máscara (pode ser a 
caseira, desde que 
sejam seguras: feitas 

com tecido de trama bem fechada que 
tenha 3 camadas, podendo ser tricolina, 
poliéster, jeans sarja), manter o 
distanciamento social (pelo menos 1,5 
metro de distância das pessoas na rua).  

              MITOS E VERDADES 

Existe uma vacina para a COVID-19? 

É MITO. Ainda não há vacina contra a 
COVID-19, em agosto de 2020 existem 
vários estudos, 3 estão em fase de 
testar em humanos, mas nenhum 
comprovado. Também não existe 
nenhum tratamento comprovado que 
previna ou provoque a cura. O 
tratamento é de suporte. 

Pessoas que usam a máscara 
podem pegar o Vírus (COVID-19)? 

É VERDADE. Se não usar a máscara 
corretamente você pode contrair o vírus. 
Portanto, cuidado ao usar a máscara, 
depois de colocar, EVITE tocar na 
máscara. Ao retirar coloque em saco de 
máscaras suas, não misture com outras 
coisas pessoais antes de lava-la. 



Animais de companhia podem 
transmitir a doença? 

É MITO. Não há evidencias que os 
animais podem contrair e/ou serem 
transmissores das doenças. Mas lembre-
se de quando passear com o mesmo na 
rua, ao chegar em casa leve as patinhas 
do seu animal com água e sabão. 

O coronavírus pode ser transportado 
para dentro de casa através das solas 
dos sapatos? 

É VERDADE. Devemos retirar os sapatos 
que andamos na rua antes de entrar 
dentro de casa para evitar uma possível 
contaminação, ou fazer a higienização 
dos mesmos. Só guardar após limpar 
com um pano úmido com água, sabão ou 
outro desinfetante. 
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