
COVID-19

Os mais comuns são febre, cansaço e tosse seca,

podem ocorrer também dores, congestão nasal, dor

de garganta, corrimento nasal e diarreia, em casos

graves há dificuldade respiratória.

Pode ocorrer a transmissão de pessoa para pessoa,

através de pequenas gotículas do nariz ou boca que

se espalham quando uma pessoa com COVID-19

tosse ou espirra. Superfícies próximas a essa pessoa

também podem ser contaminadas, se alguém tocar

e levar as mãos aos olhos ou nariz pode se

contaminar com COVID-19. 

Lavar as mãos com água e sabão, se não for possível

utilizar higienizador à base de álcool. Manter 1 há 1,5

metro de distância de pessoas que estejam tossindo ou

espirrando. Evite tocar olhos e nariz. Higienize as patas

dos animais de estimação após passeios. Higienize

produtos alimentares antes de armazena-los. Saia só se

for necessário, caso precise sair use máscara.

Siga as mesmas medidas anteriores, cubra o rosto

com o interior do cotovelo se precisar tossir ou espirar,

mantenha a distância de 1 metro e utilize máscara.

Evite contanto com pessoas ao redor e se possível se

isole em um comodo da casa!

HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO

É uma doença infecciosa que é causada

pelo novo coronavírus, que teve origem em

Wuhan, na China, em dezembro de 2019. 

SE EU ME CONTAMINAR COM COVID-19,
COMO PROTEJO QUEM ESTÁ AO MEU REDOR? 

O QUE É COVID-19?

COMO QUE A COVID-19 É TRANSMITIDA?

QUAIS OS SINTOMAS DA COVID-19?

COMO POSSO ME PROTEGER DA COVID-19?
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COMO HIGIENIZAR AS MÃOS
COM ÁLCOOL? 

COMO HIGIENIZAR AS MÃOS
COM ÁGUA E SABÃO? 

RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL

DE MEDICINA VETERINÁRIA

Lave as mão
com água e

sabão ou use
álcool em gel.

Cubra o nariz e
boca ao

espirrar ou
tossir.

Evite
aglomerações

se estiver
doente.

Mantenha os
ambientes

bem
ventilados.

Não
compartilhe

objetos de uso
pessoal.

Se precisar sair
use máscara,
reduz o risco
de contágio.

Como prevenir o contágio:

HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO

Aplique uma quantidade suficiente de
álcool em uma mão em forma de

concha para cobrir a superfície das
mãos.

Molhe as mãos
com água.

Aplique na palma da mão  
quantidade suficiente de
sabão para cobrir toda 

 superfície das mãos.

Esfregue as palmas
das mãos entre si.

Esfregue a palma direita
contra o dorso da mão

esquerda entrelaçando os
dedos e vice-versa.

Entrelace os dedos e
esfregue os espaços

interdigitais.

Esfregue o dorso dos dedos de
uma mão com a palma da
mão oposta, segurando os
dedos, com movimento de

vai-e-vem e vice-versa.

Esfregue o polegar esquerdo, com
auxilio da palma da mão direita,

utilizando-se de movimento
circular e vice-versa.

Esfregue as polpas digitais e
unhas da mão direita contra a

palma da mão esquerda
fazendo movimento circular e

vice-versa.

Enxague bem as
mão com água.

Seque as mãos com
papel toalha

descartável ou toalha
de maãos.

No caso de torneiras
com contato manual
para fechamento, se
possível utilize papel

toalha.

Agora, suas mãos
estão seguras.

Quando estiverem
secas, suas mãos

estão seguras.

20-30 seg. 40-60 seg.

FONTE: OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE), MINISTÉRIO DA SAÚDE.

2. 3.

5.

4.

6. 7.

1 a. 1 b. 0. 1 .

8. 9. 10.

8. 11.

RESIDENTES:

ANA BEATRIZ MACIEL DA SILVA

BRENDA VENTURA LOPES CARVALHO

CHRISTIAN TRINDADE MACHADO

JESSICA GABRIELA LIMA LEAL

LITYANE GABRIELA DA SILVA MOREIRA

RENATA KELLY TRINDADE ALEIXO


