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COVID-19
“Podemos 
estar 
cansados, 
mas o vírus 
não está”.
diretor-geral da OMS



nCoV 19 nCoV 19 nCoV 19

Atualmente, não há vacinas disponíveis 
contra a COVID-19.



Há várias vacinas em fase de testes e 
o mundo espera tê-las em breve como 
uma das medidas mais custo-efetivas 

para controlar a pandemia de COVID-19 
e diminuir os impactos na saúde, 

economia e sociedade.



É fundamental 
manter as medidas 

de proteção



Usar máscara 
de proteção. 

Sempre.



Lavar as mãos 
frequentemente 

com água e sabão 
ou álcool em gel.



Cobrir a boca com 
o antebraço quando 

tossir ou espirrar 
(ou utilize um lenço 
descartável e, após 

tossir/espirrar, 
jogue-o no lixo e 
lave as mãos).



Manter-se a pelo menos 1 metro de 
distância das outras pessoas. Quando o 
distanciamento físico não é possível, o 

uso de máscara é
obrigatório como

uma medida
de proteção.

1 METRO



Foram confirmados no mundo 
62.844.837 casos de COVID-19 

(453.170 novos em relação ao dia 
anterior) e 1.465.144 mortes (7.837 

novas em relação ao dia anterior)
até 1 de dezembro de 2020.



E apesar de 
constantemente 
a mídia INFORMAR 

é importante 
lembrar:



Os sintomas mais comuns da COVID-19 
são febre, falta de ar, cansaço

e tosse seca.



Alguns pacientes podem apresentar 
dores, congestão nasal, dor de cabeça, 
conjuntivite, dor de garganta, diarreia, 

perda de paladar ou olfato, erupção 
cutânea na pele ou descoloração dos 

dedos das mãos ou dos pés.
Esses sintomas geralmente são 
leves e começam gradualmente.



O diretor-geral da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Tedros Adhanom, diz que 
“apesar das pessoas ficarem cansadas 

da pandemia do novo coronavírus, devem 
continuar em alerta cumprindo todas as 

medidas de prevenção, enquanto o mundo 
espera por uma vacina”.



A pandemia
não acabou!



Referências
https://www.paho.org/pt/covid19

https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/podemos-estar-cansados-mas-o-virus-nao-esta-diz-oms,c291da11554a7461c83c4
70f3cffc09ceca5lwtk.html

Você pode tirar suas dúvidas por e-mail com nossos especialistas, 
enfermeiros e equipe de saúde: marketing@humanittare.com.br


