
Vamos pensar em uma forma de evitar a propagação 
do coronavírus

O que é o coronavírus?

Quais são os sintomas?

Como você é infectado?

Previnamos a infecção!

Vamos apoiar amigos e 
famílias que estão lutando 

contra o vírus!

Para maiores 
detalhes, entre no 

Q&A  para perguntas 
e respostas!
 Aqui Quais são os sintomas?



O que é o coronavírua?

Existem vários tipos de 
coronavírus

coronavírus que infectam 
humanos

Mas recentemente foi 
encontrado o sétimo tipo de 

coronavírus

Portanto ,ainda existem 
muitas incógnitas até para 
especialistas e ainda não 

existe um tratamento 
específico ou um método 

preventivo

Seu formato é misterioso.

Por ter um formato da coroa 
do rei

Ele recebeu o nome de 
corona

Que significa “Rei” em Grego

Até agora existiam 6 
tiposde coronavírus que 

infectam humanos

Mas recentemente foi 
encontrado o sétimo tipo 

de coronavírus

Exitem vários tipos de 
coronavírus



Pólem
Glóbulos 

vermelhos Bactérias Vírus

é , 1/1000 de  1mm de comprimento

Ao entrar no corpo humano, este pequeno
vírus quebra a função das células.



Quais os sintomas?

Febre  Fadiga Tosse     Dispnéia (sufocamento)

Mudança na 
sensação olfativa

Mudança no 
paladar Algumas pessoas manifestam estes sintomas

Assintomáticos

Há muitas pessoas  que  não 
apresentam sintomas 

quando infectados
E acabam 

infectando outras 
pessoas 

inconcientemente

Cheiro - gosto - anormal

quando infectados

Há muitas pessoas que não 
apresentam sintomas



Como somos infectados?

Entra pela boca e nariz
Também pode ser pelo muco dos 

olhos

Por quanto tempo o respingo do 
vírus fica no ar?

A resposta pesquise pelo Q&R Code

O víirus pode ser transmitido ao 
tossir ou espirrar

Ao tocar em lugares infectados, 
e com essas mãos  levar a 

boca corre o risco de se 
contagiar

Por quanto tempo o respingo do 
vírus fica no ar?

A resposta pesquise pelo Q&R Code



Vamos nos prevenir da infecção!

Primeiro vamos lavar as  mãos

Vamos tirar o vírus 
que está nas mãos

Lavar as mãos

Não usar a mesma 
toalha de mãos ao 

mesmo tempo

De preferência
usar papel toalha

descartável

Enxaguar com 
água e limpe as 
mãos com toalha 

limpa

Esfregar as mãos por 20 segundos

Sugestão - lave 
as mãos 

cantando Happy 
Birthday duas 

vezes

Molhe as mãos, passe sabonete, 
esfregue os dedos e entre unhas 

também 

Lavar as mãos

Esfregar as mãos por 20 segundos



A desinfecção com álcool também é 
eficaz

Use álcool uniformemente em 
ambas as mãos
E secar bem!!!

Vamos usar máscara!

Para evitar que o vírus se espalhe 
pela tosse  e espirro

Além disso para evitar que o vírus 
entre sorrateiramente



Vamos prevenir a infecção por aglomeracão 
(cluster)

Vamos abrir as janelas com frequência

Espaçamento equivalente a distância de braços abertos!

Na hora das refeições em 
grupos, vamos também manter 

distanciamento 

Vamos tomar estes 3 cuidados!
Distanciamento, aglomerações 

e vamos evitar lugares fechados



Vamos evitar de falar alto 
perto das pessoas

Durante exercícios 
físicos vamos 

manter 
distanciamento

Agradecer pelas gentilezas 
mas fazer o possível para 

não usar os mesmos 
objetos ou ferramentas 

com amigos

Além do mais 
vamos pensar 

em outros meios 
de estar evitando 

a propagação!



Vamos apoiar famílias e amigos que estão lutando contra o coronavírus

Vamos dar 
apoio as 
pessoas

infectadas

Vamos apoiar pessoas 
que mesmo correndo 

o risco de pegar o
vírus estão para 

ajudar.Vamos apoiar 
os profissionais da 

área médica

Discriminação e 
Distinção ,qual é a 

diferença?
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