
CORONAVÍRUS 
O que você precisa saber?

Fique por dentro 
das informações 

e evite a COVID-19!



Apresentação

        O IFBA (Campus Juazeiro) e a UNIVASF, através do projeto
“Contribuição do IFBA na produção de sanitizantes para atuação no
combate à COVID-19 na região do Vale do São Francisco” uniram
esforços para enfrentar a COVID-19 na região do Vale do São
Francisco. Os investimentos públicos em infraestrutura, contratação
de pessoal e aquisição de materiais foram indispensáveis para o
desenvolvimento científico dessas instituições e, consequentemente,

para o apoio às comunidades locais. Recursos públicos foram
indispensáveis para viabilizar as ações desta parceria, que resultaram
na produção desta cartilha informativa, na produção e distribuição
de mais de 600 litros de álcool (em gel e glicerinado) a 70° INPM para
o Hospital Universitário da UNIVASF, para o IFBA (Campus Juazeiro) e
para as secretarias de saúde de Juazeiro e Petrolina. 

     Com uma linguagem clara e acessível, esta cartilha foi
cuidadosamente elaborada com a finalidade de trazer informações
verídicas à população sobre o novo coronavírus, a COVID-19 e suas
formas de prevenção. É através deste material que pretendemos
orientar sobre o uso correto do álcool, além de também direcionar o
consumidor quanto ao uso de outros saneantes disponíveis no
mercado, concomitante as informações sobre a pandemia e seu
agente causador.

Esperamos que este material seja útil e que contribua, de
modo incisivo e significativo, para a erradicação da
pandemia de COVID-19 vivenciada na atualidade.

Com nossos cordiais cumprimentos,
A equipe do projeto!
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CORONAVÍRUS 
O que você precisa saber?

A COVID-19 é uma doença causada por
um vírus da família dos coronavírus,

que foi descoberto em 2019, na China.
 O vírus tem esse nome porque o seu formato

(arredondado e com proteínas que apresentam
"formato de espinhos”) parece o de uma coroa

(corona). Atualmente, ele é conhecido  como SARS-

CoV-2 ou novo coronavírus.



A COVID-19 chegou ao Brasil!
E agora? O que preciso fazer
para me proteger?

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos,

com água e sabão, ou então, higienize com álcool em
gel 70° INPM.

Ao tossir ou espirrar, use a "etiqueta do espirro": cubra
nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as
mãos. Faça isso mesmo estando de máscara.

Mantenha uma distância mínima de cerca de 2
metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como
talheres, toalhas, pratos e copos.

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não
lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos como já
indicado.

Mantenha os ambientes limpos, bem ventilados
e evite aglomeração.

2 m

                        ao sair de casa, use máscara!Lembre-se:



Como a COVID-19 é transmitida?

EspirroTosse

Levar as mãos contaminadas aos olhos, nariz e boca também é
uma forma de contaminação, por isso é  tão importante a

higienização correta das mãos e de surperfícies. 

A transmissão pode acontecer principalmente através de
gotículas respiratórias originadas de uma pessoa doente,

presentes em:

Ar

Quais são os sintomas?
Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas que têm sido
recorrentes até o presente momento são:

Além de Coriza, Dor de garganta, Dificuldade para respirar, Perda de olfato
(anosmia), Alteração do paladar (ageusia), Distúrbios gastrintestinais

(náuseas/vômitos/diarreia), Cansaço (astenia), Diminuição do apetite (hiporexia)

Tosse Febre Falta de ar (dispnéia)



Mas e os
assintomáticos?

Elas podem transmitir a doença 

para seus  pais, avós, tios, professores...

mesmo sem apresentar sintomas.

Por esse motivo que as escolas não
retornaram de modo presencial!

Grande parte 
das crianças 

é assintomática!

Você pode ter a COVID-19 e não
apresentar sintomas! 

Então, caso tenha tido contato com alguém contaminado
ou tenha testado positivo em exames laboratoriais, deve
cumprir o período de 14 dias de isolamento ou ter
recomendação médica para voltar às suas atividades.

ATENÇÃO!
Crianças só devem usar mascára a partir de 2 anos.



Como usar 
a máscara?

Antes de colocar, lave bem as mãos 

com água e sabão ou use álcool em gel a 70° INPM. 

Troque de máscara a cada duas horas ou assim que
a ela ficar úmida. Guarde-a em um saco plástico e
higienize-a assim que possível. 

Evite tocar ou ajustar a máscara, enquanto usa.

Ao sair de casa, leve sempre uma máscara reserva.

Sempre retire a máscara pelas laterais. Nunca toque
na parte da frente e nem a coloque pendurada no
queixo ou pescoço.

Durante o uso, cubra sua boca e nariz. Verifique se
não há abertura entre seu rosto e a máscara. 



 

Embora a máscara funcione como uma
barreira física, ela não substitui as

medidas de higienização e limpeza! 

 Além disso, é muito importante
manter também o distanciamento
social! Se possível, faça também o

isolamento e só saia de casa quando
extremamente necessário!

Se eu usar a máscara posso deixar de usar
produtos de limpeza? E de praticar o

distanciamento físico?

 Não!

Lembre-se: a máscara                             funciona sozinha!NÃO



Água e sabão (ou sabonete!): Use-os com
frequência! O sabão ajuda a remover a membrana
de gordura do vírus, da mesma forma que ele faz
com a gordura presente na nossa louça suja,

deixando-a limpinha! Se for usar sabonete, ele
não precisa ser bactericida! Basta um sabonete
comum!

O álcool 70° INPM: Na falta de água e sabão, essa
é a opção mais recomendada! Ele tem sido um
grande aliado no combate à COVID-19, podendo
ser aplicado nas mãos ou em superfícies. Você
pode encontra-lo como gel ou líquido!

Fique atento a concentração expressa no rótulo!

Que produtos de
limpeza posso utilizar?
Como o novo coronavírus tem uma membrana de
 gordura, muitos saneantes têm como foco principal a sua
destruição! Destruindo essa membrana, destruímos também o vírus!

O que a Anvisa  recomenda?

ATENÇÃO! Existem muitos produtos à base de álcool no mercado, como acendedores de churrasqueira, por
exemplo! Fique atento a especificação do rótulo e veja se o mesmo é registrado na Anvisa como um

SANEANTE! Além disso, tenha cuidado e não manuseie o álcool perto do fogo!



O que mais a 

Anvisa recomenda? 

Água sanitária: um dos saneantes mais baratos e
de maior espectro de proteção, a água sanitária é
um dos agentes mais eficientes! Quando usada
diluída, sua eficiência chega a ser até 80 vezes
maior que a da água sanitária pura! Você pode
diluir meio copinho de café (ou 2 colheres de
sopa) em 1 L de água e utilizar durante o dia para
desinfetar maçanetas e outras superfícies, por
exemplo! Para limpar banheiros, pisos e solas de
sapato, você pode diluir 1 copinho de café em 1 L
de água!  

Estas soluções devem ser preparadas
diariamente!

Sais quaternários de amônio: presentes nos
desinfetantes de uso geral! Procure no rótulo,

princípios ativos comuns como cloreto de
benzalcônio ou por cloreto de alquil
dimetilbenzilamônio em uma concentração de
0,05 %! Siga as orientações de uso do
fabricante!

ATENÇÃO: Embora apresentem baixo custo, não devemos utilizar produtos de fabricação caseira como
saneantes! Apesar de muitas vezes apresentarem odor agradável, isso não é suficiente para garantir a eficiência
de um determinado produto! Procure sempre aqueles regularizados pela Anvisa! E mais: NADA DE MISTURAR

PRODUTOS DE LIMPEZA! Isso pode causar sérias consequências, como sufocamento e intoxicação!



Cheguei em casa, como
posso me higienizar?

Retire os calçados antes de entrar em casa. 

Separe os objetos pessoais num recipiente (bolsa,

carteira, óculos, celular, chaves, etc.) 

Não toque em nada antes de se higienizar. 

Lave as mãos com água e sabão, antes de retirar a
máscara. 

Deixe a máscara de molho por 30 minutos em uma
mistura de 1 parte de água sanitária (2 a 2,5%) com 50
partes de água potável. Por exemplo: meio copinho de café
contendo água sanitária para 500 ml de água potável.

Lave a máscara e as mãos com água e sabão.

A máscara precisa estar seca para ser utilizada de novo.

Separe a sua roupa e coloque-a em uma sacola plástica,

caso não possa lavar. 

Tome banho! Se não puder, higienize todas as áreas
expostas (mãos, punhos, rosto etc.).

Após o banho, higienize os objetos pessoais e lave suas
mãos novamente.



Em casos de suspeita
da COVID-19, o que
devo fazer?

Fique em isolamento social e de repouso;  

Ainda não existe um medicamento com eficiência
comprovada no tratamento da COVID-19!

A automedicação pode agravar o seu caso, gerando outras
doenças ou até uma overdose.

Quais os riscos da automedicação?

Além de antitérmicos como paracetamol 
e dipirona, nada de automedicação!!!

Beba bastante líquido e coma alimentos nutritivos!

Você deve ficar em casa por 14 dias utilizando máscara de
proteção e só procure um hospital se o problema se agravar.

Fique em um cômodo separado da sua família, sempre
desinfetando as superfícies tocadas e, se possível,  use um
banheiro só para você. 

Quais medicamentos são
indicados?

Notificar a secretaria de saúde e fazer o exame!

Procure um médico ou farmacêutico para
orientações quanto ao uso de medicamentos.



Se ligue!
Busque também por atualizações dos dados da
doença no Brasil e no mundo em outras fontes.

Tele
CORONAVÍRUS 

Tire suas dúvidas 

 sem sair de casa!

Através do número 155, estudantes de
medicina orientam a população, evitando 

a circulação de quem não precisa ir até
uma unidade de saúde.

O aplicativo “Monitora COVID-19”, também
possibilita o registro de informações de 

pessoas com suspeita da COVID-19, 

viabilizando o atendimento remoto,

monitoramento e acompanhamento dos cidadãos.

Tele Coronavírus
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