Prevenção ao

Com o registro de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) orienta os gestores, equipes de saúde municipais e colaboradores
a adotarem as medidas de prevenção e controle.

O que é o coronavírus?
É uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente (SARS-CoV-2) foi
descoberto em 31/12/2019 após casos registrados na China. Ele provoca a doença chamada
COVID-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados em 1937. No entanto, somente
em 1965 foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo
uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida,
sendo as crianças pequenas e os idosos mais propensos a infecções.

Como controlar a transmissão do coronavírus
A identificação dos sintomas é um dos fatores mais importantes, visto a capacidade de
propagação muito rápida da doença.
Essa verificação merece atenção de todos, a fim de que haja uma intervenção oportuna
sobre qualquer caso suspeito, evitando a transmissão para outras pessoas nos ambientes de
trabalho, convívio social e domiciliar.
Caso você apresente algum sintoma, dirija-se à unidade de saúde mais próxima. Nos
eventos da CNM, dirija-se ao ponto de informações e atendimento em saúde ou informe a
um dos nossos colaboradores.

Quais os sintomas
São principalmente respiratórios, podem se agravar, caso não sejam tomadas as medidas
necessárias.
Os casos graves podem apresentar infecções nas vias respiratórias, gerando complicações
como pneumonia e infecções mais agressivas, que podem levar a óbito.

Cuidados básicos de prevenção durante nosso evento
•
•
•
•
•
•
•

lavar as mãos frequentemente com água e sabonete ou usar um desinfetante para as
mãos à base de álcool disponível nos "Pontos de higienização das mãos";
evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
evitar contato próximo com as pessoas;
ao sentir os sintomas, buscar imediatamente um serviço de saúde;
ficar em casa quando estiver doente;
cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogá-lo rapidamente no lixo;
limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Participe da campanha da CNM de prevenção ao novo coronavírus:

“A PREVENÇÃO ESTÁ NAS SUAS MÃOS!”
Você sabia que o coronavírus é
transmitido principalmente pelo ar?
Sim, por gotículas da saliva, do espirro, da tosse,
de secreções e da fala da pessoa infectada.
O coronavírus também é transmitido por contato como:

Beijo

Aperto de mão

Superfícies não higienizadas
(celulares, teclados de computador, maçanetas, corrimão)

Fique atento
aos sintomas!
MAIS GRAVES:
Dificuldade
respiratória
aguda
Insuficiência
renal

Abraço

Existe também a possibilidade
de contrair o coronavírus por
meio do consumo de carnes
de animais silvestres

MAIS COMUNS:
Febre alta
(acima de 37º)

38º
37.5º

Tosse seca ou
com secreção

CORONAVÍRUS
SARS-CoV-2

Outros possíveis sintomas: dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta e diarreia

themaz
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A prevenção
está nas suas
mãos.
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