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O que é o Corona?
Coronavírus é o nome de uma família de vírus, causadora
de diversas doenças respiratórias.
O novo coronavírus, da pandemia de 2020,
se chama SARS-CoV-2.
A doença causada por esse vírus se chama Covid-19.
Ainda não se conhece muito desta
doença por isso é preciso ter cuidado.

ESTAD O DO PARÁ

SARS-CoV-2
Família:
Coronavírus

Ano de nascimento:
2019

Doença que causa:
Covid-19
Chegou no Brasil em:
2020

Nível de alerta:
Perigoso

Os primeiros casos de
Covid-19 apareceram na
cidade de Wuhan (China).
Como a doença demora de
4 a 14 dias para se manifestar
e muitas pessoas não sabiam
que estavam doentes, elas
viajaram e levaram o vírus
para fora da China.
Com isso, a Covid-19 chegou
em varios países, incluindo
o Brasil.

Formas de contágio da Covid-19?
Através de gotículas de saliva, que se
desprendem naturalmente da boca
quando falamos, no espirro e na tosse de
pessoas já contaminadas pelo
SARS-CoV-2. Além disso, quando essas
pessoas tocam no rosto, elas passam o
vírus para as mãos e, por
consequência, para outras superfícies
que toquem. Como muitas pessoas
não sabem que estão com a doença
é preciso manter distanciamento
social de pelo menos 1 metro e meio.

Quais os sintomas da Covid-19?
A doença apresenta muitos sintomas.
Os mais comuns são:
* Tosse seca e persistente
* Febre
* Cansaço extremo
* Dor de cabeça
* Dor de garganta
* Perda de olfato ou paladar.

Algumas pessoas também podem apresentar:
* Corrimento nasal
* Náuseas e tonturas
* Calafrios e tremores
* Falta de ar
* Dor no peito
* Diarreia
* Conjuntivite
* Erupção cutânea
* Descoloração dos dedos das mãos ou dos pés.

Como se combate a Covid-19?
Com prevenção, higiene e responsabilidade.
Para diminuir a propagação da doença devemos tanto
tomar cuidado conosco quanto com os
outros, pois nem sempre sabemos se estamos infectados, por isso:
* Sempre que puder fique em casa, para evitar aglomerações;
* Lave as mãos com frequência, usando água e sabão;
* Quando não tiver como lavar as mãos, as higienize com álcool 70%;
* Evite tocar no rosto quando estiver na rua ou antes de lavar as mãos;
* Não compartilhe copos e talheres.

* Evite sair e, se sair, use máscara de tecido;
* Na rua, mantenha o distanciamento social
de pelo menos 1 metro e meio das outras pessoas;
* Se precisar sair, ao chegar em casa, lave as mãos, lave
as máscaras, tome banho e troque a roupa e os sapatos;
* Deixe a casa limpa e arejada, abrindo janelas
e deixando a luz do sol entrar.
* Cuide de sua saúde, tomando bastante água,
comendo alimentos saudáveis e mantendo-se ativo e criativo.

Cuidado!!!
* Se estiver com sintomas de
gripe ou de covid -19:
- Fique em casa e evite contatos, mesmo
com os outros moradores da residência;
- Se você for tossir ou espirrar, cubra a
boca com o cotovelo ou com um lenço;
- Jogue os lenços usados para limpar o
nariz em lixo separado;

- Não beije ou abrace seus familiares
(é para protegê -los);
- Não compartilhe copos e talheres;
- Mantenha o distancia social
(de pelo menos 1 metro e meio)
dos outros membros da família;
- Se sentir falta de ar, respiração
ofegante mesmo em repouso, com
as pontas dos dedos e os lábios
roxos, avise os familiares e vá
imediatamente ao médico.

Mas como combater o medo da Covid?
É normal ter medo de uma doença, mas é normal
também ficar doente. É chato ficar doente, mas isso
já acontecia mesmo antes da Covid-19.
Você lembra quando adoeceu a última vez? Não
importa o que foi, mas tenho certeza que não foi legal.
Apesar de não ter vacina e nem remédio específico,
muitas pessoas se recuperam da Covid-19,
algumas nem apresentam sintomas e,

portanto, nem sabem que ficaram doentes.

Não se desespere e ajude o mundo a vencer essa
pandemia fazendo sua parte, seguindo as
orientações de distanciamento social e higiene.
Há muitas pesquisas buscando criar uma vacina
e um remédio. Tenha esperança. Mas enquanto
espera, junto com o mundo inteiro,
não se cobre tanto. Nem sempre você
estará bem e tudo bem. É um momento difícil,
mas tente usar sua criatividade e fantasia. Brinque e
invente aventuras em casa.

Você também pode pintar, ler livros e escrever
sobre coisas de seu interesse.
Lembre de momentos felizes e
faça momentos felizes na sua casa,
com sua família. Cozinhe e
limpe a casa (pode ser
divertido, sim). Conversem, contem
estórias e riam juntos.

Tenha certeza que quando
essa pandemia passar
( e vai passar)
vamos voltar a abraçar
e sorrir todos juntos.

Quer saber mais?
Acesse alguns sites que usamos na pesquisa:
www.saude.gov.br
www. paho.org
sbpc.org.br
www.fda.gov
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