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Prevenção contra a
 COVID-19

Vitória, 2020



COVID significa COrona VIrus Disease (Doença do

Coronavírus), enquanto “19” se refere a 2019, quando

os primeiros casos em Wuhan, na China, foram

divulgados pelo governo chinês no final de

dezembro. Coronavírus é uma família de vírus que

causa infecções respiratórias. Seu nome é devido

ao seu perfil microscópico ser semelhante a uma

coroa.

O que é a 
Covid-19?

 

Dores no corpo,

congestionamento nasal,

garganta inflamada, diarreia,

perda de olfato e paladar.

Sintomas mais comuns

Febre, Tosse e Coriza 

   Dificuldades    

 respiratórias 

Insuficiência renal

Outros sintomas

Sintomas
 mais graves 



Principais vias de 
transmissão

 

 

Gotículas de saliva infectadas pelo vírus podem ser

transmitidas através da fala, tosse, espirro e aerossóis

Celulares, maçanetas, corrimão, teclas, botões, apoios de transporte

público podem apresentar o vírus devido a deposição de gotículas

Por 
Contato 

Aperto 

de mão

Superfícies não higienizadas

Pelo  ar 

Beijo

Abraço



Medidas de prevenção

Quando tossir ou espirrar, cobrir a

boca e o nariz com a parte interna

do cotovelo flexionado ou lenço

descartável, jogando o lenço fora

imediatamente após o uso e

higienizar as mãos

Se precisar sair,

mantenha 2 metros de

distância entre você e

qualquer pessoa 

Distanciamento 

Etiqueta Respiratória

2 metros

 Máscara

Sempre que precisar

sair, utilizar a máscara

de tecido 



Lave as mãos com água

e sabão ou preparação

alcoólica a 70% para

remoção do vírus

Evite tocar mucosas

dos olhos, nariz e

boca. As mãos tocam

muitas superfícies e

podem ser

contaminadas pelo

vírus

A máscara não é

recomendada para

crianças menores de 2

anos e para pessoas

incapacitadas de

remover a máscara 

Higienize as mãos

Evite!

Atenção!



Higiene 
das mãos

 

Esfregar a palma de uma mão contra o

dorso da mão oposta e vice-versa

Esfregar o polegar com o auxílio da palma da

mão oposta, utilizando movimentos circulares 

Aplicar quantidade suficiente de sabonete

para cobrir toda superfície das mãos

Esfregar as palmas das mãos



Friccionar as pontas dos dedos e unhas

contra a palma da outra mão, fazendo

movimentos circulares 

Secar as mãos

com auxílio de

papel toalha

Esfregar os punhos com o

auxílio da mão oposta

Enxaguar as mãos



Se puder, 
FIQUE EM CASA!

E o principal...
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