
O NOVO 
CORONAVÍRUS 

CHEGOU,

e agora?

Idoso: 
veja as dicas e informações
que preparamos pensando
exclusivamente em você.



Com o título ‘O novo coronavírus chegou: e agora?’ queremos 
falar de uma doença que há alguns meses provocou alterações 
intensas em nossas rotinas e também nos deixa bastante 
preocupados. De início, até pensávamos que seria algo mais
passageiro, que o vírus, que surgiu em outro continente, não 
chegaria de maneira tão forte até o nosso país.  Agora que 
estamos em meio a esta pandemia e que os nossos cuidados 
precisam ser redobrados dia após dia, apresentamos este 
trabalho, feito entre o Conselho Municipal do Idoso e estudantes
de Enfermagem da URI Santiago, tendo como finalidade elucidar 
algumas questões sobre a COVID-19, com foco na população idosa, 
para isso, repassaremos dicas diversas, com ênfase na prevenção.
  

Olá!Olá!
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O convite é para que 
o próprio idoso faça a 
leitura ou que os filhos 
e netos leiam essa 
cartilha aos seus pais/
avós, afinal, isso 
também pode refletir 
em momentos 
prazerosos e cheios de 
informação para 
todos. 

Estamos com você 

nesse momento 

tão diferente 

e preocupante.



O QUE É 
CORONAVÍRUS

(COVID-19)?

É UMA DOENÇA CAUSADA PELO 
VÍRUS SARS-COV-2. O MESMO, 

PODE CAUSAR DESDE SINTOMAS 
SIMILARES AOS RESFRIADOS COMUNS 

ATÉ PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS 
MAIS GRAVES.

Febre
Tosse

Dor de garganta
Coriza

Dificuldade respiratória
Fraqueza

Dor de cabeça

Pelo ar (espirro)
Objetos contaminados

Contato pessoal
OU SEJA: por meio de 
contato próximo com 

pessoas e/ou materiais
infectados

NO INVERNO, 
REDOBRE OS 
CUIDADOS!

SINAIS E 
SINTOMAS TRANSMISSÃO
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DICAS DE
PREVENÇÃO 

HIGIENIZE as mãos com frequência, utilize água 
e sabão ou use álcool em gel.
MANTENHA os ambientes limpos ou arejados.
LIMPE e desinfete produtos e superfícies.
EVITE sair de casa e se necessário, faça sempre
uso de máscaras de forma correta, protegendo
a boca e o nariz.
SE não estiver se sentindo bem, não tenha 
receio de pedir ajuda.
SE tiver que sair, quando chegar em casa, deixe
seu calçado fora da porta, coloque sua roupa
para lavar e tome banho. 
LAVE as mãos com frequência, com água e
sabão e uso de álcool gel. 
EVITE aglomerações. Não é momento de 
receber visitas.
EVITE abraços, beijos e apertos de mão.
CUIDE de sua alimentação. É importante
manter uma alimentação adequada.
CONSIDERE que sua mão esteja sempre suja: 
não toque nos olhos, no nariz, na boca e 
cabelos.
NÃO compartilhe objetos de uso pessoal, como
talheres, toalhas, pratos e copos.
EVITE alterações na rotina diária, mantenha os
horários para dormir e acordar, fazer as 
refeições e tomar banho. 
FAÇA pequenas caminhadas e exercícios físicos
dentro de casa ou no pátio de casa.
TOME as medicações nos horários certos e
também lembre de tomar água. 
ADOTE um comportamento amigável sem 
contato físico, mas sempre com um sorriso no
rosto. 
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CUIDE DO SEU CORPO
E DA SUA MENTE 
Durante o isolamento social

OUÇA
MÚSICAS
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‘A situação pode ser 
preocupante, mas

lidar com a crise vai 
fortalecer você,

as pessoas ao seu redor e 
sua comunidade.’

Se você tiver dúvidas,
ligue para DISQUE SAÚDE.

136
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Apoio


