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MEDIDAS PREVENTIVAS



POR QUE HIGIENIZAR AS MÃOS?

Principal via de transmissão 
de microrganismos

MÃOS!





Como se proteger
• Higienize com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e

sabonete, ou então higienize com álcool em gel 70%.

• Ampliar a frequência quando estiver em algum ambiente público (ambientes

de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura de

transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.

Fonte: Ministério da Saúde, 2020



Fonte: internet - https://www.youtube.com/watch?v=dyH0YXn-HRg



Etiqueta respiratória
• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo.



Fonte: internet - https://www.youtube.com/watch?v=9hy7zOtSmf0



Como se proteger
- Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não 

higienizadas.

• Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares

públicos e de convívio social.

• Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável

sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.

• Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outro objetos

que são utilizados constantemente.

Fonte: Ministério da Saúde, 2020



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

- Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

- Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e

igrejas.

- Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e

doentes crônicos e siga as recomendações do profissional de saúde.

- Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

- Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de tecido

(caseiras/artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem

funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas

potencialmente contaminadas.



Fonte: SMS-Goiânia







USO CORRETO DE MÁSCARAS

Fonte: internet - https://portal.fiocruz.br/video/video-da-oms-como-colocar-usar-retirar-e-descartar-uma-
mascara



Fonte: Jornal El País, 2020



Fonte: Jornal El País, 2020







- A covid-19 é transmitida pelo ar, sobretudo em espaços

fechados.

- Não é tão infecciosa quanto o sarampo, mas os cientistas já

reconhecem abertamente o papel desempenhado na

pandemia pelo contágio por aerossóis ― partículas

minúsculas exaladas por um doente e que ficam suspensas

no ar em ambientes fechados.

- Como funciona esse modo de transmissão?

- Como podemos contê-lo?
Fonte: Jornal El País, 2020



Aerossóis:

São partículas com menos de 100 micra de diâmetro
que podem ficar suspensas no ar durante horas

Gotículas:

Partículas com mais de 300 micra que vencem 
resistência ao ar e caem no solo em segundos

Fonte: Jornal El País, 2020



Fonte: Jornal El País, 2020



Um bar ou restaurante

- Os contágios em eventos, lojas e estabelecimentos como

bares e restaurantes são muito relevantes.

- Cada surto numa discoteca envolve em média 27- Cada surto numa discoteca envolve em média 27

pessoas infectadas, contra apenas 6 contágios em

reuniões familiares.

- Exemplos: em uma boate de Córdoba (Espanha), com

73 infectados após uma noite de festa. Ou ainda o

contágio de 12 clientes num bar do Vietnã,
Fonte: Jornal El País, 2020











O COLÉGIO

- As escolas representam apenas 6% dos contágios registrados pelo Ministério da

Saúde espanhol.

- As dinâmicas de contágio por aerossóis na sala são muito diferentes se o paciente

zero for aluno ou docente.

- Os professores falam por muito mais tempo, elevando a voz para serem ouvidos, o

que multiplica o lançamento de partículas potencialmente contagiosas. Em

comparação, um possível aluno doente fala de forma muito esporádica.

- O Governo espanhol já recomendou, com diretrizes do CSIC (agência espanhola

de pesquisa científica), que as salas de aula sejam arejadas embora isso signifique

desconforto por causa do frio ou o uso de equipamentos de ventilação.











Fonte: El país ,2020. Estudo de José Luis Jiménez (EUA)



- Nas condições reais, o contágio afetou 87% dos presentes

do ensaio do coral.

- Com máscaras durante o ensaio, o risco cairia pela

metade.

- Num ensaio mais curto e ventilado, apenas dois membros

do coral teriam se infectado.



Em todos os contextos, o cenário ideal:

- um espaço aberto, onde as partículas infecciosas se diluem

rapidamente.

- Se não for mantida a distância em relação ao possível

paciente zero, a probabilidade de contágio se multiplica

devido as gotas expelidas e ventilação não suficiente para

diluir os aerossóis se duas pessoas estiverem muito juntas.



Fonte:internet-https://www.fm.usp.br/fmusp/noticias/disciplina-de-telemedicina-da-fmusp-cria-video-em-3d-sobre-
etiqueta-respiratoria-durante-a-pandemia-da-covid-19




































