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APRESENTAÇÃO

Caros amigos,

No intuito de ajudá-los a conviver em tempos 
de ameaça à saúde e ao desenvolvimento 
pleno das atividades, compartilhamos esta 
cartilha informativa baseada em informações 
oriundas da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e Ministério da Saúde (MS), sobre os 
principais vírus que podem afetar a nossa saúde, 

da nossa família e amigos.
Aproveitem e disseminem as informações, para 

adoção de práticas de prevenção, cuidado e de proteção à 
saúde, pois quando nos preservamos, protegemos também as pessoas do nosso 
convívio.
Vamos continuar a adotar medidas de prevenção à contaminação de vírus, 
observando o distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos, para 
que juntos possamos prosseguir no desempenho de nossas atividades com 
segurança e saúde para todos. 

Antonio Silva
Presidente do Sistema FIEAM



Os coronavírus são uma ampla família de vírus que podem causar uma variedade de 

condições, do resfriado comum a doenças mais graves, como a síndrome respiratória do 

Oriente Médio (MERS-CoV) e a síndrome respiratória. aguda grave (SARS-CoV). O novo 

coronavírus (nCoV) é uma nova cepa de coronavírus que havia sido previamente 

identicada em humanos. Conhecido como 2019-nCoV ou COVID-19, ele só foi detectado 

após a noticação de um surto em Wuhan, China, em dezembro de 2019.

O QUE É COVID-19

A covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e tem como 

principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. Outros sintomas menos comuns e que 

podem afetar alguns pacientes são: perda de paladar ou olfato, congestão nasal, 

conjuntivite, dor de garganta, dor de cabeça, dores nos músculos ou juntas, diferentes 

tipos de erupção cutânea, náusea ou vômito, diarreia, calafrios ou tonturas.

Em 26 de novembro de 2021, a OMS designou a variante da covid-19  como uma variante 

de preocupação denominada Ômicron. Essa variante apresenta um grande número de 

mutações, algumas das quais preocupantes. As outras variantes de preocupação ainda 

estão em circulação e são: Alfa, Beta, Gama e Delta.

 

Dessa forma, quanto mais o vírus da covid-19 circular, através da movimentação das 

pessoas, mais oportunidades terá de sofrer mutações. Portanto, a coisa mais importante 

que as pessoas podem fazer é reduzir o risco de exposição ao vírus e se vacinar contra a 

covid-19 (com todas as doses necessárias, segundo o esquema de vacinação), continuar 

a usar máscaras, manter a higiene das mãos, deixar os ambientes bem ventilados sempre 

que possível, evitar aglomerações e reduzir ao máximo o contato próximo com muitas 

COVID-19



pessoas, principalmente em espaços fechados.

SINTOMAS

Os sintomas mais comuns da covid-19 são febre, cansaço e tosse seca. Outros 

sintomas menos comuns e que podem afetar alguns pacientes são: perda de paladar ou 

olfato, congestão nasal, conjuntivite, dor de garganta, dor de cabeça, dores nos 

músculos ou juntas, diferentes tipos de erupção cutânea, náusea ou vômito, diarreia, 

calafrios ou tonturas.

Entre os sintomas de quadros graves da covid-19 grave, estão falta de ar, perda de 

apetite, confusão, dor persistente ou pressão no peito e alta temperatura (acima de 38 ° 

C). Outros sintomas menos comuns são: irritabilidade, confusão, consciência reduzida 

(às vezes, associada a convulsões), ansiedade, depressão, distúrbios do sono, 

complicações neurológicas mais graves e raras (como acidentes vasculares cerebrais, 

inamação do cérebro, delírio e danos aos nervos).

Pessoas de todas as idades que apresentam febre e/ou tosse associada a diculdade de 

respirar/falta de ar, dor/pressão no peito ou perda da fala ou movimento devem procurar 

atendimento médico imediatamente.

Entre aqueles que desenvolvem sintomas, a maioria – cerca de 80% – se recupera da 

doença sem precisar de tratamento hospitalar, 15% cam gravemente doentes e 

precisam de oxigênio e 5% cam gravemente doentes e precisam de cuidados 

intensivos.

As complicações que levam à morte podem incluir insuciência respiratória, síndrome 

do desconforto respiratório agudo, sepse e choque séptico, tromboembolismo e/ou 



insuciência de múltiplos órgãos, incluindo lesão do coração, fígado 

ou rins.

Em raras situações, as crianças podem desenvolver uma síndrome 

inamatória grave algumas semanas após a infecção.

COMO O VÍRUS SE ESPALHA

A covid-19 é causada pelo vírus SARS-CoV-2, que pode se espalhar

pela boca ou nariz de uma pessoa infectada em pequenas partículas

líquidas quando ela tosse, espirra, fala, canta ou respira.

As evidências disponíveis atualmente sugerem que o vírus se espalha

principalmente entre pessoas que estão em contato próximo umas

com as outras, normalmente dentro de 1 metro (curto alcance). Uma

pessoa pode ser infectada quando aerossóis ou gotículas contendo o

vírus são inalados ou entram em contato direto com os olhos, nariz ou

boca.

O vírus também pode se espalhar em ambientes internos mal

ventilados e/ou com aglomerações, onde as pessoas tendem a passar

mais tempo. Isso ocorre porque os aerossóis permanecem suspensos

no ar ou viajam a mais de 1 metro (longo alcance).

As pessoas também podem ser infectadas ao tocar em superfícies que

foram contaminadas pelo vírus e, em seguida, tocarem em seus olhos,

nariz ou boca, sem limparem as mãos.

GOTÍCULAS 
DE SALIVA

ESPIRRO / TOSSE

CONTATO 
PESSOAL

CONTATO COM 
OBJETOS OU
SUPERFÍCIES 

CONTAMINADAS

Esse vírus tem alta transmissibilidade, 

segundo estudos, cada pessoa doente 

dissemina o vírus para, pelo menos, dois ou 

três indivíduos.



DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é feito com a coleta de materiais respiratórios realizada por 
profissionais de saúde que devem avaliar critério clínicos, como:

1) Sensação febril ou Febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou 
coriza ou dificuldade respiratória, o que é chamado de Síndrome Gripal;

2) Desconforto respiratório/dificuldade para respirar ou pressão persistente 
no tórax, coloração azulada dos lábios ou rosto, o que é chamado de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá 
solicitar exame laboratoriais:

a) De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) que diagnostica a 
presença do vírus no organismo;

b) Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, a presença de anticorpos 
em amostras coletadas somente após o sétimo dia de início dos sintomas.

ATENÇÃO! Faça testes apenas sob orientação e indicação médica ou em 
campanhas realizadas pela empresa ou órgãos de saúde oficiais. Os testes 
sorológicos não são recomendados para pessoas já vacinadas contra a 
covid-19. 

· A transmissão por pessoa assintomática (sem sintomas) pode responder por até 

60% dos casos;

· São grandes as chances de transmissão no intervalo de 1 a 2 dias antes das 

manifestações dos sintomas;

· Pacientes com sintomas de febre, tosse e/ou falta de ar são os com maior potencial 

de transmissibilidade devido à tosse e secreções;

· Mais pesquisas estão em andamento para entender melhor a propagação do vírus e 

quais congurações são mais arriscadas e por quê. Também estão em andamento 

pesquisas para estudar as variantes do vírus que estão surgindo e por que alguns 

são mais transmissíveis.

IMPORTANTE



PREVENÇÃO

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:

Reforce o hábito de lavar as mãos ao  
longo do dia, com água corrente e 

sabão,  esfregando bem as palmas e 
costas das  mãos, embaixo das 

unhas, sem esquecer  do punho e do 
antebraço.

LAVE AS MÃOS 
COM FREQUÊNCIA 

 Utilize o álcool em gel para  limpar 
mãos, punho e antebraços e para 
desinfetar objetos e superfícies 

tocados  com  frequência.

ÁLCOOL EM GEL

Sempre cobrir nariz e a boca  
com um lenço ou com o  
antebraço, nunca com as  

mãos. 

AO TOSSIR OU ESPIRRAR

Evite tocar olhos, nariz e boca 
com as mãos não lavadas. Ao 

tocar, lave sempre as mãos com 
água e sabão.

EVITE TOCAR

Não compartilhe objetos de 
uso  pessoal, como talheres,  

toalhas, pratos e copos.

OBJETOS PESSOAIS

Se você tiver febre, tosse ou  
dificuldade de respirar,  evite locais 
com muita  gente. Se estiver doente, 

evite contato físico com outras 
pessoas, principalmente idosos e 
doentes crônicos, e fique em casa 

até melhorar. 

Evite aglomerações e  
mantenha os ambientes  

ventilados.

AGLOMERAÇÃO

DISTANCIAMENTO EVITE CUMPRIMENTOS

1,5m

HIGIENIZAÇÃO DO
CELULAR

Mantenha a distância física de no 
mínimo 1,5 metro do outro 

indivíduo, assim você se preserva e 
preserva o próximo.

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, bolsas, mochilas, 

materiais e brinquedos das 
crianças. 

EVITE SAIR

USO DE MÁSCARA

Não saia sem sua máscara, pois ela é 
obrigatória em todos os ambientes  

públicos e privados.
Se for de tecido, higienize-a sempre 
que utilizar.Se for descartável, use 

temporariamente e descarte em local 
adequado.

Durma bem e tenha uma 
alimentação saudável.



Aplique sabão por toda a mão

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Boas práticas de higienização das mãos:

.



USO DA MÁSCARA

Ÿ Utilize máscaras feitas de tecido em duas camadas ou mais, em qualquer situação de saída 

de sua residência;

Ÿ As máscaras são eficazes somente quando usadas em combinação com a limpeza 

frequente das mãos com água e sabão ou higienizadas com álcool em gel 70%;

Ÿ Não compartilhe sua máscara, ela é de uso pessoal e individual. Ela precisa ter, pelo 

menos, duas camadas de pano, como algodão, tricoline ou TNT e cobrir totalmente boca e 

nariz e ficar bem ajustada ao rosto;

Ÿ Leve com você uma máscara reserva, pois, a cada três horas de uso ou caso a que você 

estiver usando, estiver úmida, já é o momento de trocar;

Ÿ Leve também uma sacola para guardar a máscara, caso seja preciso trocar; 

Ÿ Evite tocar ou ajustar a máscara, enquanto a estiver usando;

Ÿ A higienização das máscaras deve ocorrer diariamente, com o uso de água sanitária;

Ÿ O descarte das máscaras deve ser feito de maneira correta conforme exemplificado abaixo:

Ÿ Quando todas as pessoas estão utilizando a máscara probabilidade de transmissão da 

contaminação diminui para 1,5%.essoas estão utilizando a máscara probabilidade de 

transmissão da contaminação diminui para 1,5%. 

A MÁSCARA FUNCIONA COMO BARREIRA CONTRA A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS E 
TORNOU-SE OBRIGATÓRIA EM AMBIENTES PÚBLICOS E  PRIVADOS.

MUITO ALTA ALTA

MÉDIA BAIXA

O USO DA MÁSCARA REDUZ CHANCE 
DE TRANSMISSÃO:



COMO USAR E MANUSEAR:

· Higienize suas mãos antes de colocar a máscara;

· Não toque no pano da máscara;

· Não a remova para falar. Se necessário tirar a máscara, evite tocar no tecido, segure 

pelas alças laterais;

· Ao retirar, segure-a pelas alças, coloque-a em um saco plástico ou envelope;

· Faça higienização das mãos após o uso.

HIGIENIZAÇÃO DA MÁSCARA DE TECIDO

· Dilua 2 colheres de sopa de água sanitária em 1 litro de água;
· Deixe de molho por 30 minutos;
· Enxágue bem. De preferência, deixe secar ao sol;
· Se possível passe com ferro quente;
· Separe um recipiente ou um saco plástico exclusivo para guardar sua máscara limpa.

O USO DA MÁSCARA NÃO SUBTITUI A PRÁTICA DE 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

LEMBRE-SE



Ÿ Caso você precise viajar, avalie a real necessidade. Se for inevitável viajar, previna-se e 
siga as orientações das autoridades de saúde locais;

Ÿ Evite viajar para áreas com transmissão sustentada, ao menos que seja necessário;
Ÿ Certifique-se de receber as vacinas necessárias para a viagem;
Ÿ Não viaje se estiver com febre e tosse;
Ÿ Se você ficar doente durante a viagem, procure imediatamente ajuda médica;
Ÿ Ao chegar de viagens, fique atento à sua condição de saúde, principalmente nos primeiros 

14 dias. Reforce os hábitos de higiene e caso apresente sintomas, siga as orientações para 
sua saúde.

AOS VIAJANTES

AO CHEGAR EM CASA

Sempre que sair de sua casa, ao retornar, tome alguns cuidados básicos para se 
proteger e proteger a vida daqueles que residem com você: 

 a) Não toque em nada antes de fazer sua higienização; 
 b) O calçado deve ser retirado na chegada em casa; 
 c) A roupa do corpo também deve ser retirada e encaminhada para lavagem; 
 d) Deixe celular, bolsa e outros objetos que estiverem com você em uma caixa 
de entrada; 
 e) Lave as mãos com água e sabão, antes de retirar a máscara; 
 f) Remova a máscara pelo laço ou nó da parte trás e evite tocar na parte da frente 
e a higienize conforme já orientado; 
 g) A máscara precisa estar seca para ser utilizada de novo. 

GRUPOS DE RISCO

São considerados grupos de risco os portadores de doenças crônicas, como: doenças cardíacas, 
diabetes, hipertensão, doenças pulmonares (asma e doença pulmonar obstrutiva crônica), 
doenças do fígado, idosos (idade igual ou superior a 60 anos), obesos (IMC≥40), pessoas com 
problemas de baixa imunidade (transplantadas ou em quimioterapia), pessoas com doenças 
renais ou em diálise, gestantes, puérperas e crianças menores de 5 anos. 

Profissionais que se enquadrem nos grupos de risco devem, sempre que possível, ser mantidos 
em trabalho remoto. Essa é uma orientação, mas a decisão final é de cada gestor. Caso seja 
indispensável a presença desses empregados no ambiente de trabalho, é importante intensificar 
os cuidados preventivos, como: mantê-los em local reservado, arejado e higienizado ao fim de 
cada jornada, assim como uso correto de máscara e distanciamento social. 
Importante estarem atentos as regulamentações específicas sobre estes grupos e as possíveis 
restrições para o trabalho. 



VACINAÇÃO

A vacinação é um dos métodos mais seguros para combater doenças 
infecciosas. As vacinas treinam nosso sistema imunológico para 
reconhecer o vírus alvo e criar anticorpos para combater a doença sem 
contraí-la a doença em si. Após a vacinação, o corpo está pronto para 
combater o vírus se ele for posteriormente exposto a ele, prevenindo 
assim doença.
o tempo, o que torna a vacinação ainda mais importante.

A maioria das pessoas que estão infectadas com SARS-CoV-2, o vírus que causa o COVID-19, 
desenvolvem uma resposta imune nas primeiras semanas, mas ainda estamos aprendendo o 
quão forte e duradoura é essa resposta imune, e como ela varia entre diferentes pessoas.
As pessoas que já foram infectadas com SARS-CoV-2 ainda devem ser vacinadas, a menos que 
seja informada o contrário pelo seu profissional de saúde. Mesmo que você tenha tido uma 
infecção anterior, a vacina age como um reforço que fortalece a resposta imune. Houve também 
alguns casos de pessoas infectadas com SARS-CoV-2 por segundo tempo, o que torna a 
vacinação ainda mais importante.

Portanto sim, precisam ser vacinadas. Ainda que a pessoa já tenha sido exposta ao coronavírus 
naturalmente e tenha desenvolvido anticorpos, não existem estudos que comprovem imunidade 
duradoura. Contudo, vale ressaltar que aqueles que estiverem com a doença ativa, confirmado 
pelo RT-PCR, devem aguardar um intervalo de 30 dias antes de receber a vacina. 

APÓS A PRIMEIRA DOSE, EU JÁ ESTOU IMUNIZADO? 
Não. Os imunizantes que temos disponíveis (CoronaVac, AstraZeneca/Oxford, Pfizer) só 
garantem a imunização 14 dias após a segunda dose, em intervalos específicos. Por isso, após 
receber a primeira dose da vacina você deve manter a prevenção rigorosamente. Caso você seja 
infectado por COVID-19 nesse intervalo, aguarde a resolução da fase aguda da doença e respeite 
o período de isolamento doméstico para receber a segunda dose. 

AS PESSOAS QUE JÁ TIVERAM O VÍRUS AINDA PRECISAM SER VACINADAS?



APÓS A SEGUNDA DOSE, QUANTO TEMPO ATÉ DESENVOLVER IMUNIDADE? 
Após decorridos 14 dias de sua vacinação completa (todas as doses), você já desenvolve 
imunidade ao coronavírus. É importante frisar que nenhuma vacina possui 100% de eficácia de 
proteção imunológica, mas já é comprovada a redução de casos sintomáticos, sobretudo nas 
apresentações graves. Isso equivale em redução significativa de internações hospitalares e de 
óbitos devido a doença. 

APÓS A SEGUNDA DOSE, QUAIS CUIDADOS DEVO TER APÓS SER VACINADO? 
Todos os cuidados de prevenção devem ser mantidos: utilize a máscara facial cobrindo o nariz e 
boca, mantenha o distanciamento social, higienize as mãos com álcool 70% ou água e sabão e 
desinfecte superfícies e objetos. 

APÓS A SEGUNDA DOSE, QUAL PROTOCOLO SERÁ APLICADO CASO EU TENHA CONTATO COM 
CASO CONFIRMADO OU APRESENTE SINTOMAS? 
Como já mencionado, nenhuma vacina possui 100% de eficácia de proteção imunológica. Ela 
diminui muito casos sintomáticos, principalmente nas apresentações mais graves, mas não 
impede totalmente que a pessoa que já vacinou possa se infectar e transmitir COVID- 19. Desse 
modo, o protocolo de condutas será mantido para todos os empregados, mesmo aqueles que já 
receberam as duas doses das vacinas disponíveis.
 
E A TERCEIRA E QUARTA DOSES? 
Deve ser aplicada no período estabelecido pelo protocolo das secretarias estaduais/municipais 
de saúde e após o ciclo vacinal estar completo. As evidências apontam melhor eficácia quando a 
dose adicional é de uma vacina diferente, por exemplo, quem tomou duas doses de AstraZeneca 
receberá uma terceira da Pfizer e vice-versa. 

SEGURANÇA CONTRA INFECÇÃO E TRANSMISSÃO APÓS VACINAÇÃO

Os ensaios clínicos disponíveis mostraram que as vacinas COVID-19 são seguras e altamente 
eficazes na prevenção de doenças graves. Dado o quão novo é o COVID-19, os pesquisadores 
ainda estão analisando quanto tempo uma pessoa vacinada provavelmente estará protegida 
contra infecções, e se as pessoas vacinadas ainda podem transmitir o vírus para outras pessoas. 
Vacinas seguras e eficazes estão contribuindo significativamente para a prevenção de doenças 
graves e morte por COVID-19. 
Como as vacinas estão sendo lançadas e a imunidade está aumentando, é importante continuar a 
seguir todas as medidas recomendadas que reduzem a propagação do SARS-CoV-2. Isso inclui 
distanciar-se fisicamente dos outros; usando uma máscara, especialmente em ambientes 
lotados e mal ventilados; limpando as mãos com frequência; cobrindo qualquer tosse ou espirro 
em seu cotovelo dobrado; e abertura janelas quando dentro de casa.



SE VOCÊ FICAR DOENTE

SERVIÇOS DE SAÚDE

Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:

a) Fique em isolamento domiciliar;
b) Utilize máscara o tempo todo;
c) Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz todo o 

tempo;
d) Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e 

sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para 
desinfecção do ambiente;

e) Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas 
para seu uso;

f) O lixo produzido precisa ser separado e descartado;
g) Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos 

frequentemente com água sanitária ou álcool 70%;
h) Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para 

isolamento e a porta fechada, limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% 
ou água sanitária.

Se você não mora sozinho, os demais moradores da casa devem dormir em outro 
ambiente, seguindo também as seguintes recomendações:

a) Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais moradores;
b) Limpar os móveis da casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70%;
c) Manter o isolamento social igualmente o doente, pelo período recomendado 

pelas autoridades sanitárias;
d) Caso outro familiar da casa também inicie com os sintomas leves, ele deve 

reiniciar o isolamento pelo período recomendado pelas autoridades sanitárias e 
procurar orientação médica.

Pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, apresentando sintomas, devem 
procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, para obter orientações e
ser submetido a uma triagem. Este procedimento é importante, pois a triagem inicial e tratamento
antecipado podem auxiliar na redução da evolução da doença.
Na capital, esses estabelecimentos são administrados pela Prefeitura de Manaus.
A principal unidade de referência no Amazonas é o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina 
Aziz, na zona Norte de Manaus. No entanto, a rede de urgência e emergência da SES-AM tem 
unidades de referência para o tratamento de Covid-19 para cada perfil de pacientes.
Para pacientes grávidas, por exemplo, os casos graves são referenciados para a Maternidade Ana 
Braga, na zona Leste de Manaus. Enquanto crianças que necessitarem de atendimento com maior
complexidade são transferidas para o Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam).



CONDUTAS NO AMBIENTE DE TRABALHO

Partindo das recomendações das autoridades de saúde, as empresas estabeleceram seus 
Protocolos com orientações mínimas, a fim de assegurar a conformidade quanto a proteção da 
saúde do ambiente de trabalho e da coletividade.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Ÿ Todos os colaboradores devem obedecer as recomendações de tomar as vacinas; 
Ÿ Obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes de trabalho, condicionado às 

atualizações que venham a ocorrer na legislação municipal e/ou estadual vigente;
Ÿ Disponibilizar álcool a 70% para higienização de mãos em locais de circulação; 
Ÿ Os banheiros, deverão ser mantidos limpos e abastecidos com sabonete líquido, papel 

toalha e lixeira com acionamento por pedal; 
Ÿ Manter os ambientes limpos, ventilados e arejados;
Ÿ Refeitórios e copas devem seguir o rigor da limpeza, higienização dos materiais e produtos 

e serem sinalizados para manter o distanciamento social;
Ÿ Consumo de alimentos e bebidas somente nas áreas destinadas a essa finalidade, com 

espaçamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas; 
Ÿ Motoristas ao adentrar nos veículos das Instituições, deverão higienizar as mãos com água 

e sabão ou álcool 70% e utilização de máscaras; 
Ÿ Realizar a limpeza e desinfecção contínua das estruturas do ambiente do trabalho; 
Ÿ Os dutos e filtros de ar-condicionado deverão ser mantidos higienizados e com a 

manutenção em dias; 
Ÿ Devem ser priorizadas reuniões pela via remota. 

DISTANCIAMENTO SOCIAL

• Evitar aglomerações  de pessoas em espera;
• Manter distanciamento de 1,5 metros entre os postos de trabalho;
• Marcações, por meio de fitas, adesivos ou placas, indicando de forma clara o 

distanciamento entre as pessoas;
• Sinalizar os postos de trabalho que não deverão ser utilizados;
•Controlar acesso do público externo;
• Adotar ferramentas para atendimento do público à distância (assinatura eletrônica de 

documentos, quando possível) ;
•Redução de reuniões presenciais e estímulo às reuniões virtuais, mesmo em ambiente de 

trabalho.

TRAJETO 

Ÿ Ao se deslocar para o trabalho, não esqueça sua máscara; 
Ÿ Se utilizar transporte público coletivo, não retire sua máscara. Higienize as mãos sempre que 



deixar o transporte coletivo; 
Ÿ No percurso e durante sua jornada, evite tocar olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou 

após contato com superfícies; 
Ÿ Se utilizar moto, use sempre a máscara facial, limpe o capacete com frequência com água e 

sabão ou álcool 70% (água sanitária pode ser usada e tem efeito equivalente). Limpe também 
o guidão, manetes, partes da moto e outras superfícies que tenham contato com as mãos. 
Mantenha distância na fila quando o trânsito parar. Evite dar carona; 

Ÿ Se utilizar carro, continue usando a máscara facial descartável ou lavável. Higienize maçaneta, 
volante, freio de estacionamento e alavanca de câmbio; 

Ÿ Sempre que chegar ao trabalho, higienize as mãos com água e sabão líquido;
Ÿ Indicar o número máximo de pessoas permitido nos ambientes, para garantir o distanciamento 

social.

ELEVADORES

Ÿ Manter o distanciamento social mesmo dentro dos elevadores limitando a quantidade de 
pessoas, que deverão usar máscara. Os elevadores deverão ser utilizados prioritariamente por 
pessoas idosas, gestantes e portadores de necessidades especiais;

Ÿ Dentro do elevador, não fale ao celular ou grave áudios. Da mesma forma não dialogue ou 
converse com quem esteja dentro. 

EM EVENTOS

Para qualquer evento ou solenidade a ser realizada nos estabelecimentos das Instituições:
Ÿ Deverá ser mantido o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas;
Ÿ Alternar entre cadeiras ocupadas e desocupadas;
Ÿ Nos momentos de convivência e socialização dos eventos, deve-se ter atenção e zelo quanto 

ao uso correto das máscaras;
Ÿ Quando for servido alimentação, na mesa do buffet deve ser disponibilizado álcool em gel a 

70% e luvas descartáveis, se as pessoas forem se servir ou uma pessoa do buffet deve estar 
devidamente paramentada para servir aos convidados.  

EM VIAGENS

Ÿ As viagens "preferencialmente" por meio de transporte individual de passageiros, evitando-se 
o uso de transportes coletivos como ônibus e avião; 

Ÿ Utilizar máscara durante todo o trajeto e se possível, manter as janelas do carro abertas. Em 
condições excepcionais, o ar-condicionado deverá ser utilizado sem a recirculação de ar; 

Ÿ Os motoristas deverão fazer higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70% e utilizar 
máscaras durante toda a viagem. 



H3N2
O aumento de casos de infecções pelo vírus influenza nos últimos meses tem atraído atenção para
uma velha conhecida da humanidade. A gripe, como é chamada popularmente, tem gerado surtos
regionais pelo país impulsionada pela introdução de uma nova cepa do subtipo A (H3N2).
Atualmente, são conhecidos três tipos de vírus influenza: A, B e C. Os dois primeiros são mais 
propícios a provocar epidemias sazonais em diversas localidades do mundo, enquanto o último 
costuma provocar alguns casos mais leves.
O tipo A da influenza é classificado em subtipos, como o A (H1N1) e o A (H3N2). Já o tipo B é 
dividido em duas linhagens: Victoria e Yamagata. Embora possuam diferenças genéticas, todos 
os tipos podem provocar sintomas parecidos, como febre alta, tosse, garganta inflamada, dores 
de cabeça, no corpo e nas articulações, calafrios e fadiga.

O QUE É H3N2
O vírus H3N2 é uma variante do vírus Influenza A, que é um dos principais responsáveis pela gripe 
comum e pelos resfriados, sendo facilmente transmitido entre pessoas por meio de gotículas 
liberadas no ar quando a pessoa gripada tosse ou espirra.

PRINCIPAIS SINTOMAS 

Os sintomas de infecção pelo vírus H3N2 são:

Ÿ Febre alta no início do contágio;
Ÿ Inflamação na garganta;
Ÿ Calafrios;
Ÿ Espirros;
Ÿ Coriza;
Ÿ Perda de apetite;
Ÿ Irritação nos olhos;
Ÿ Vômito;
Ÿ Dores articulares;
Ÿ Tosse;
Ÿ Cansaço excessivo;
Ÿ Náuseas e vômitos;
Ÿ Diarreia (mais frequente de acontecer em crianças);
Ÿ Moleza.



O período de incubação do vírus H3N2 é de três a cinco dias, quando começa a manifestação dos 
sintomas. Porém, também é possível que uma pessoa tenha a doença de uma forma 
assintomática, sem apresentar nenhuma reação.

COMO ACONTECE A TRANSMISSÃO 

A transmissão do vírus H3N2 é fácil e acontece por meio do ar através de gotículas que ficam 
suspensas no ar quando a pessoa gripada tosse, fala ou espirra, além de também poder acontecer 
por meio do contato direto com pessoas infectadas.

QUAL A DIFERENÇA BÁSICA ENTRE A GRIPE H3N2 E A COVID-19? 

É preciso deixar claro que diferenciar uma doença da outra é difícil, pois os sintomas das duas são
muito parecidos. Porém, existem sinais que apresentam uma tendência de serem mais presentes
em uma patologia que em outra. Por exemplo, a temperatura mais elevada é mais frequente em 
casos de gripe, assim como tosse seca, coriza, dores musculares e dores de cabeça. Se os 
sintomas se arrastam por um tempo mais longo, tende a ser covid-19, que também tem como 
sintomas o cansaço e a tosse mais persistente.
Quando o paciente apresenta um quadro forte de síndrome gripal, e principalmente com elevação 
de temperatura por tempo prolongado (que é indicativo de influenza), é importante fazer a 
pesquisa para as duas patologias por meio de exames específicos, que vão identificar a presença 
do SARS-CoV-2 para os casos de covid-19 ou de algum outro vírus que provoque a influenza A ou 
B. Os exames são o SWAB (para COVID-19) e o Painel Viral, que busca analisar os vírus 
respiratórios que causam as síndromes gripais.

Sintomas são mais intensos nas primeiras 48 horas 
Sintomas são mais intensos entre o 5º e 6º dia 
de infecção 

Febre intensa e dor no corpo nos primeiros dias 
de infecção 

Febre baixa nos primeiros dias de infecção, que 
pode aumentar ao longo do tempo 

Melhora ao fim de cerca de 7 dias 
Há evolução dos sintomas ao longo do tempo, 
podendo resultar em sintomas graves, como 

alterações respiratórias e trombose 

COVID-19H3N2



COMO É O TRATAMENTO 

Pacientes com sintomas de H3N2 devem passar por um isolamento de sete dias para evitar 
contaminar outras pessoas, além de fazer:

Repouso Consumo de líquidos durante o dia Alimentação leve e de fácil digestão

Uso de medicamentos analgésicos
e anti-inflamatórios, receituados

pelo médico.

Uso de medicamentos antivirais, 
em alguns casos, para diminuir a taxa

de multiplicação do vírus 

COMO PREVENIR
 
Para prevenção recomenda-se adotar os mesmos cuidados usados para a covid-19. Usar 
máscaras, lavar as mãos frequentemente e evitar aglomerações.
Além disso, ao apresentar sintomas dessa gripe, o ideal é que a pessoa se isole das demais por até 
seis dias e só sair de casa após a normalização da temperatura (em caso de episódios de febre).

Usar máscaras. Lavar as mãos frequentemente Evitar aglomerações.

RECOMENDAÇÕES

Pessoas que apresentarem sintomas gripais deverão procurar atendimento médico na Unidade 
Básica de Saúde mais próxima de sua residência.
Mesmo com letalidade menor que a covid-19, o H3N2 tem mais chances de evoluir para casos
graves em grupos de risco (crianças, idosos, gestantes e indivíduos com comorbidades).
A propagação do vírus pode ter relação com a baixa cobertura vacinal contra a gripe e com a 
flexibilização das medidas de restrição e prevenção adotadas contra a covid-19.
Em caso de dúvidas, procure as orientações nas Unidades Básicas de Saúde.



DENGUE
É uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.
Levando a um quadro febril agudo, que pode se apresentar de forma benigna ou grave, 
dependendo de alguns fatores, entre eles: o vírus envolvido, infecção anterior pelo vírus da 
dengue e fatores individuais como doenças crônicas (diabetes, asma brônquica, anemia 
falciforme).

PRINCIPAIS SINTOMAS 

A dengue provoca, entre outras coisas, uma inflamação nos vasos sanguíneos. Em decorrência 
disso, os sinais de sua presença são: 

Febre acima de 38,5˚ C Dor de cabeça, nas 
articulações e muscular 

intensas

Dor ao movimentar 
os olhos

Mal-estar

Falta de apetite Enjoo e vômitos Manchas vermelhas no corpo

Atenção: Nem sempre os sintomas aparecem ao mesmo tempo. Os primeiros sinais de 
dengue podem surgir de 3 a 15 dias após a picada do mosquito.



A doença é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectada. O ciclo de 

transmissão ocorre quando a fêmea do mosquito deposita seus ovos em recipientes com água.

Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana. Após este período, 

transformam-se em mosquitos adultos, prontos para picar as pessoas. Essa infecção ocorre 

quando o vírus da dengue circulante no sangue de uma pessoa é ingerido pela fêmea do mosquito.

O Aedes aegypti procria em velocidade extrema e o mosquito da dengue adulto vive em média 45 

dias. Uma vez que o indivíduo é picado, demora no geral de três a 15 dias para a doença se

manifestar.

Não há transmissão pelo contato direto com um doente ou suas secreções, nem por meio de

fontes de água ou alimento.

COMO ACONTECE A TRANSMISSÃO



Dor pelo corpo e cansaço – não interfere no 
sistema respiratório a princípio

Cansaço e tosse seca, que pode ser acompanhada 
de dor de garganta e dificuldade para respirar

Febre alta (39 °C a 40°C) de início abrupto
Febre baixa nos primeiros dias de infecção,
que pode aumentar ao longo do tempo

Manchas vermelhas por toda a pele e queda no 
nível de plaquetas

Alterações respiratórias e trombose

COVID-19

QUAL A DIFERENÇA BÁSICA ENTRE A DENGUE E A COVID-19?

Alguns sintomas dessas doenças se confundem, como febre, dor de cabeça e dor no corpo.
Em certos casos, o diagnóstico é previamente apresentado como dengue, mas depois é 
confirmado como covid-19. E ainda mais: há chances de acontecer uma co-infecção, onde os 
dois vírus podem infectar uma mesma pessoa ao mesmo tempo.
A covid-19 é uma doença respiratória aguda, na qual as pessoas infectadas geralmente 
apresentam febre, cansaço e tosse seca, que pode ser acompanhada de dor de garganta e 
dificuldade para respirar. Embora a maioria das pessoas apresente sintomas leves, a infecção 
pode evoluir para doenças respiratórias mais graves, como pneumonia.
Esses sintomas respiratórios não são frequentes na dengue, e apesar de as duas doenças serem 
febris e causarem dor de cabeça, dor pelo corpo e cansaço, esses sinais são mais intensos quando 
provocados pela dengue.
Além disso, a dengue é caracterizada por dores nas articulações, problemas gastrointestinais, 
manchas avermelhadas pelo corpo, além da queda no nível de plaquetas do sangue o que leva aos 
sangramentos que caracterizam a forma grave da dengue.

Mas listamos abaixo algumas diferenças básicas:

DENGUE

Uma vez que os sintomas são semelhantes, é indicado consultar o médico para que seja feita
uma avaliação dos sintomas e seja verificada a necessidade de ser feito um teste para covid-
19 e para dengue.



COMO É FEITO O TRATAMENTO

O tratamento da dengue clássica consiste em aliviar os principais sintomas como febre alta, mal
estar no corpo, dores de cabeça e cansaço excessivo. Por esse motivo, o médico pode indicar o 
uso de algum analgésico, geralmente paracetamol ou dipirona.
Durante o tratamento, é importante beber bastante água e fazer uso de soro de reidratação oral 
(água, soro caseiro, água de coco, hidro líticos, chás), além de ter uma alimentação leve e que 
facilite a digestão.
É recomendado que a pessoa retorne ao serviço de saúde após 72 horas do diagnóstico da dengue, 
para fazer acompanhamento médico e evitar identificar precocemente possíveis complicações 
como hemorragias ou desidratação, por exemplo.

A melhor forma de prevenção é cuidar para evitar a proliferação do mosquito, combatendo os 
focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença.

Ÿ Manter garrafas e vasilhas com a boca virada para baixo;
Ÿ Não acumular água em calhas e lajes;
Ÿ Manter a caixa d'água limpa e fechada;
Ÿ Encher os pratinhos de plantas com areia;
Ÿ Não deixar água acumulada em pneus. Todo pneu deve ser guardado em local coberto;
Ÿ Manter tampados tanques, barris, poços e tudo que acumule água.

COMO PREVENIR

Fazer uso de soro de reidratação oral 
(água, soro caseiro, água de coco, 

hidro líticos, chás)

Alimentação leve 
e que facilite a 

digestão

O médico pode 
indicar o uso de 

algum analgésico, 
geralmente 

paracetamol ou 
dipirona



O QUE É CHIKUNGUNYA?

A febre Chikungunya  é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti 

(o mesmo que transmite a Dengue) que já afetou milhões de pessoas em todo o mundo 

e pode causar epidemia em nossa cidade se não tomarmos os devidos cuidados para 

evitar a proliferação do mosquito.

 

FIQUE ATENTO!

Os sintomas iniciam de dois a 12 dias após a picada do mosquito. O mosquito adquire o 

vírus CHIKV ao picar uma pessoa infectada, durante o período em que o vírus está presente 

no organismo infectado. Cerca de 30% dos casos não apresentam sintomas.

CHIKUNGUNYA

SINTOMAS

Febre alta
(39°C a 40°C), 
que começa
 subitamente

Manchas vermelhas 
com coceira intensa

Inchaço e dores intensas 

nas articulações dos pés e 

mãos, além de dedos, 

tornozelos e pulsos, que 

dicultam atividades 

rotineiras como cozinhar, 

tomar banho, escovar os 

dentes, etc.

Persistência da dor por 

meses ou até anos, em 

alguns casos, com queda 

da produtividade em 

população 

economicamente ativa (20 

a 60 anos de idade)



COVID-19

QUAL A DIFERENÇA BÁSICA ENTRE A DENGUE E A COVID-19?

COMO É O TRATAMENTO

CHIKUNGUNYA

Cansaço e tosse seca, que pode ser acompanhada 
de dor de garganta e dificuldade para respirar 

Febre alta e graves dores nas articulações 
Febre baixa nos primeiros dias de infecção, que 
pode aumentar ao longo do tempo 

Erupção avermelhada na pele e diarreia e/ou 
dor abdominal 

Há evolução dos sintomas ao longo do tempo, 
podendo resultar em sintomas graves, como 

alterações respiratórias e trombose 

Dores fortes por todo corpo – não interfere no 
sistema respiratório a princípio 

Dengue e Chikungunya possuem sintomas parecidos, mas quando comparadas com a covid-
19, os sintomas são distintos, mas algumas características podem ajudar a diferenciá-las.

O tratamento da Chikungunya é feito de acordo com os sintomas, com o uso de analgésicos, 
antitérmicos e antinflamatórios para aliviar febre e dores. Em casos de sequelas mais graves, e sob 
avaliação médica conforme cada caso, pode ser recomendada a fisioterapia.
Em caso de suspeita, com o surgimento de qualquer sintoma, é fundamental procurar um 
profissional de saúde para o correto diagnóstico e prescrição dos medicamentos, evitando 
sempre a automedicação. Os tratamentos são oferecidos de forma integral e gratuita por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS).
 
OBS: É recomendado repouso absoluto ao paciente, que deve beber líquidos em abundância. 
      A automedicação pode mascarar sintomas, dificultar o diagnóstico e agravar o quadro do 

paciente. Somente um médico pode receitar medicamentos. 

Repouso absolutoUso de medicamentos somente
 receituados pelo médico.

Consumo de líquidos 
em abundância



Prevenção:

• Mantenha as caixas d´água bem fechadas;

• Retire a água parada de vasilhames, bandejas e vasos de plantas;

• Mantenha garrafas vazias viradas para baixo;

• Feche bem os sacos de lixo. Não espalhe lixo no quintal;

• Monitore calhas, cisternas, tanques, piscina;

• Guarde pneus em locais cobertos;

• Uso de repelentes e inseticidas, seguindo as instruções do rótulo;

• Uso de mosquiteiros.

• Não é possível ter chikungunya mais de uma vez, depois de infectada, a pessoa ca 

imune pelo resto da vida;

• Embora não comprovado, a transmissão direta entre humanos, há de se considerar 

a possibilidade da transmissão in útero da mãe para o feto.

ATENÇÃO

PTY
I

GEA SEDEA 
OTI

U
Q S

O
M TO

DOS C
ONTRA Aparecendo qualquer sintoma procure imediantamente o posto de 

saúde mais próximo para receber orientações e tratamento.
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