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Pesquisadores tentaram encontrar uma fonte 
provável para meu aparecimento, e chegaram 
em um mercado de comida em Wuhan, na China,
pois, de 41 dos primeiros infectados por minha
causa, 27 tinham entrado em contato com esse
mercado. 

O que está O que está 

  

O que está 

 
Em 2002, um coronavírus apareceu

em um mercado parecido no sul da

China e chegou a 29 países, causando

a morte de mais ou menos 800 pessoas.

Ele invadiu todas as fronteiras e 

praticamente todos os países dos 6 

continentes, infectando mais de 1 

milhão de pessoas.

Oi, eu sou o COVID-19, 

Eu não faço bem para as pessoas, então é
muito bom que todos estejam prevenidos 

sou um organismo patogênico
 (causador de doenças).

para eu não acabar fazendo mal a ninguém, 

 CORONAVÍRUSCORONAVÍRUS.
mas muita gente me chama de

 CORONAVÍRUS.

Por que eu apareci na China?

Então este mercado foi fechado.Então este mercado foi fechado.Então este mercado foi fechado.

Devemos entender que muitos vírus que 

causam doenças têm origem em animais.

alguns exemplos são: O da gripe, que vem de 

aves ou de porcos; o Ebola, que veio de um 

morcego; e eu, que pareço ter vindo do contato

 de um morcego com um pangolim.

Meio Ambiente?Meio Ambiente?Meio Ambiente?
acontecendo com o acontecendo com o acontecendo com o 
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Retirados do seu ambiente natural, esses animais

reproduzem-se em ambientes artificiais e são 

vendidos vivos.  As caixas ou gaiolas, em que

ficam os animais são empilhadas umas em cima

das outras, e os animais que ficam embaixo

acabam sendo atingidos por fluidos dos animais 

que estão em cima (sangue, urina, pus e fezes), 

e é assim que sou passado de animal para animal 

e, se eu for consumido por uma pessoa, posso

acabar infectando-a.

As grandes empresas comercializavam espécies

populares (porco ou frango). Então, os pequenos

agricultores começaram a capturar e  cr iar

animais selvagens . Por isso, o governo Chinês

criou a “Lei da Proteção de Animais Selvagens” 

que declarava os animais como sendo “Recursos 

Naturais da Propriedade do Estado”, regulamentando 

essas atividades.

Temos que lembrar que esses hospedeiros

 naturais possuem em seu organismo vírus, 

bactérias, protozoários que são incomuns no

 organismo humano e que não causam doenças 

para eles. Devemos compreender que os 

desequilíbrios ambientais, a perda de hábitats,

tráficos de animais e comercialização

podem fazer com que esses

 animais entrem em contato

com a população 

Esses mercados

existem por várias

partes do mundo, 

mas os da China 

são os mais 

conhecidos devido 

a sua grande

variedade de

 animais.

Causam impactos no meio ambiente, pois Causam impactos no meio ambiente, pois 

retiram do seu hábitat os animais selvagens.retiram do seu hábitat os animais selvagens.

Essa prática se tornou habitual, pois a fome Essa prática se tornou habitual, pois a fome 

estava tomando conta da população da China, estava tomando conta da população da China, 

então a população buscou outra forma de se então a população buscou outra forma de se 

alimentar, utilizando os animais selvagens, alimentar, utilizando os animais selvagens, 

pois teria ocorrido a privatização da agricultura. pois teria ocorrido a privatização da agricultura. 

Causam impactos no meio ambiente, pois 

retiram do seu hábitat os animais selvagens.

Essa prática se tornou habitual, pois a fome 

estava tomando conta da população da China, 

então a população buscou outra forma de se 

alimentar, utilizando os animais selvagens, 

pois teria ocorrido a privatização da agricultura. 

Importante 
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Assim, as criações de animais se tornaram Assim, as criações de animais se tornaram 

comuns e eles passaram a habitar no mesmocomuns e eles passaram a habitar no mesmo

local; além de abrigar uma indústria ilegal delocal; além de abrigar uma indústria ilegal de

comércio de espécies ameaçadas de extinçãocomércio de espécies ameaçadas de extinção

(tigres, rinocerontes e pangolins), pois(tigres, rinocerontes e pangolins), pois

infelizmente, existem pessoas que querem infelizmente, existem pessoas que querem 

ter em suas casas esses tipos de animaister em suas casas esses tipos de animais

selvagens.selvagens.

Assim, as criações de animais se tornaram 

comuns e eles passaram a habitar no mesmo

local; além de abrigar uma indústria ilegal de

comércio de espécies ameaçadas de extinção

(tigres, rinocerontes e pangolins), pois

infelizmente, existem pessoas que querem 

ter em suas casas esses tipos de animais

selvagens.

Sou formado por um material genético RNA, queSou formado por um material genético RNA, que

fica dentro de uma cápsula formada por proteínasfica dentro de uma cápsula formada por proteínas

e gorduras; além de possuir proteínas especiais,e gorduras; além de possuir proteínas especiais,

que me ajudam a identificar as células que costumoque me ajudam a identificar as células que costumo

atacar. Costumo me reproduzir entrando ematacar. Costumo me reproduzir entrando em

células vivas, e ocasiono infecções respiratórias.células vivas, e ocasiono infecções respiratórias.

Sou formado por um material genético RNA, que

fica dentro de uma cápsula formada por proteínas

e gorduras; além de possuir proteínas especiais,

que me ajudam a identificar as células que costumo

atacar. Costumo me reproduzir entrando em

células vivas, e ocasiono infecções respiratórias.

Eu me espalho muito fácil, 
principalmente se alguém 
espirra ou tosse, mas também 
pode ser através do manuseio
de objetos. Caso você toque em
algo contaminado e depois
coloque a mão nos olhos, 
boca ou nariz.

Desse modo, criavam-se os mercados cheios de Desse modo, criavam-se os mercados cheios de 
animais selvagens para venda. Em 2003, aanimais selvagens para venda. Em 2003, a
origem do surto de coronavírus foi localizada emorigem do surto de coronavírus foi localizada em
um mercado vivo no sul da China, cientistasum mercado vivo no sul da China, cientistas
encontraram vestígios do vírus em civetas que encontraram vestígios do vírus em civetas que 
eram comercializadas nesse mercado. Oseram comercializadas nesse mercado. Os
mercados foram fechados e, logo mais tarde, mercados foram fechados e, logo mais tarde, 
abertos novamente, pois as autoridades abertos novamente, pois as autoridades 
alegaram que era legal a criação de animaisalegaram que era legal a criação de animais
selvagens, até mesmo os ameaçados deselvagens, até mesmo os ameaçados de
extinção como tigres e pangolins extinção como tigres e pangolins 

Desse modo, criavam-se os mercados cheios de 
animais selvagens para venda. Em 2003, a
origem do surto de coronavírus foi localizada em
um mercado vivo no sul da China, cientistas
encontraram vestígios do vírus em civetas que 
eram comercializadas nesse mercado. Os
mercados foram fechados e, logo mais tarde, 
abertos novamente, pois as autoridades 
alegaram que era legal a criação de animais
selvagens, até mesmo os ameaçados de
extinção como tigres e pangolins 

Agora que você já sabe que nós, vírus, nos encontramos Agora que você já sabe que nós, vírus, nos encontramos 
no interior de animais. É interessante você compreenderno interior de animais. É interessante você compreender

qual a minha constituição. qual a minha constituição. 

Agora que você já sabe que nós, vírus, nos encontramos 
no interior de animais. É interessante você compreender

qual a minha constituição. 
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Porém, o sistema imunológico, que deveria proteger o Porém, o sistema imunológico, que deveria proteger o 

corpo, vai ficar louco, ele vai mandar as células corpo, vai ficar louco, ele vai mandar as células 

imunológicas, como os linfócitos (glóbulos brancos) e imunológicas, como os linfócitos (glóbulos brancos) e 

os macrófagos (células do tecido conjuntivo) irem aos os macrófagos (células do tecido conjuntivo) irem aos 

pulmões pra tentar consertar o que está errado. Porém, pulmões pra tentar consertar o que está errado. Porém, 

essas células ainda não sabem que sou capaz deessas células ainda não sabem que sou capaz de

infectá-las. Os linfócitos, neutrófilos e macrófagos seinfectá-las. Os linfócitos, neutrófilos e macrófagos se

comunicam com suas companheiras através de umacomunicam com suas companheiras através de uma

proteína chamada citocina. Essas proteínas ordenam, proteína chamada citocina. Essas proteínas ordenam, 

então, um ataque, e induzem o corpo a produzir maisentão, um ataque, e induzem o corpo a produzir mais

anticorpos para atacar as células do pulmão. anticorpos para atacar as células do pulmão. 

Resumindo, elas matam até quem não deviam e Resumindo, elas matam até quem não deviam e 

fica tudo uma bagunça, causando o dano no tecidofica tudo uma bagunça, causando o dano no tecido

pulmonar.pulmonar.

Porém, o sistema imunológico, que deveria proteger o 

corpo, vai ficar louco, ele vai mandar as células 

imunológicas, como os linfócitos (glóbulos brancos) e 

os macrófagos (células do tecido conjuntivo) irem aos 

pulmões pra tentar consertar o que está errado. Porém, 

essas células ainda não sabem que sou capaz de

infectá-las. Os linfócitos, neutrófilos e macrófagos se

comunicam com suas companheiras através de uma

proteína chamada citocina. Essas proteínas ordenam, 

então, um ataque, e induzem o corpo a produzir mais

anticorpos para atacar as células do pulmão. 

Resumindo, elas matam até quem não deviam e 

fica tudo uma bagunça, causando o dano no tecido

pulmonar.

Também existem, os neutrófilos, que Também existem, os neutrófilos, que 

auxiliam a proteção do corpo, elesauxiliam a proteção do corpo, eles

que fagocitam corpos estranhos, que fagocitam corpos estranhos, 

realizando a fagocitose de célulasrealizando a fagocitose de células

sadias. Aos milhares, começamsadias. Aos milhares, começam

a  b o m b e a r  e n z i m a s  q u e  v ã oa  b o m b e a r  e n z i m a s  q u e  v ã o

destruir todo o tipo de célula destruir todo o tipo de célula 

do tecido pulmonar. do tecido pulmonar. 

Também existem, os neutrófilos, que 

auxiliam a proteção do corpo, eles

que fagocitam corpos estranhos, 

realizando a fagocitose de células

sadias. Aos milhares, começam

a  b o m b e a r  e n z i m a s  q u e  v ã o

destruir todo o tipo de célula 

do tecido pulmonar. 

E os Linfócitos T, citotóxicos que chegam e mandam as células infectadasE os Linfócitos T, citotóxicos que chegam e mandam as células infectadas

cometerem suicídio. Esse processo é chamado apoptose. Como as cometerem suicídio. Esse processo é chamado apoptose. Como as 

citocinas estão enviando informações erradas os linfócitos também citocinas estão enviando informações erradas os linfócitos também 

induzem as células sadias a cometer esse suicídio celular.induzem as células sadias a cometer esse suicídio celular.

E os Linfócitos T, citotóxicos que chegam e mandam as células infectadas

cometerem suicídio. Esse processo é chamado apoptose. Como as 

citocinas estão enviando informações erradas os linfócitos também 

induzem as células sadias a cometer esse suicídio celular.
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Os pulmões são cobertos por muitas e muitas Os pulmões são cobertos por muitas e muitas 

células epiteliais, que são células que revestem células epiteliais, que são células que revestem 

os órgãos e protegem contra infecções. Euos órgãos e protegem contra infecções. Eu

encontro uma célula pulmonar receptora e encontro uma célula pulmonar receptora e 

injeto meu material genético. Como a célula injeto meu material genético. Como a célula 

é meio tontinha, passo a coordenar suas funções.é meio tontinha, passo a coordenar suas funções.

Os pulmões são cobertos por muitas e muitas 

células epiteliais, que são células que revestem 

os órgãos e protegem contra infecções. Eu

encontro uma célula pulmonar receptora e 

injeto meu material genético. Como a célula 

é meio tontinha, passo a coordenar suas funções.

Dentro da célula, ocorre a cópia e produção de inúmeros vírus, vistos apenas no microscópio Dentro da célula, ocorre a cópia e produção de inúmeros vírus, vistos apenas no microscópio 

eletrônico. Quando a célula já está cheia de vírus, ocorre a lise celular, e, consequentemente, eletrônico. Quando a célula já está cheia de vírus, ocorre a lise celular, e, consequentemente, 

sua destruição. Assim os novos vírus irão atacar outras células sadias e a infecção se alastra sua destruição. Assim os novos vírus irão atacar outras células sadias e a infecção se alastra 

rapidamente. Em uns 10 dias, eu já infectei váriascélulas e muitos dos vírus invadiram os pulmões.rapidamente. Em uns 10 dias, eu já infectei váriascélulas e muitos dos vírus invadiram os pulmões.

Dentro da célula, ocorre a cópia e produção de inúmeros vírus, vistos apenas no microscópio 

eletrônico. Quando a célula já está cheia de vírus, ocorre a lise celular, e, consequentemente, 

sua destruição. Assim os novos vírus irão atacar outras células sadias e a infecção se alastra 

rapidamente. Em uns 10 dias, eu já infectei váriascélulas e muitos dos vírus invadiram os pulmões.

Quando invado as células, eu provoco um cicloQuando invado as células, eu provoco um ciclo

chamado lítico, onde utilizo todo o equipamento chamado lítico, onde utilizo todo o equipamento 

bioquímico da célula para realizar a montagem de bioquímico da célula para realizar a montagem de 

inúmeros filhos. Aí a infecção se alastra. inúmeros filhos. Aí a infecção se alastra. 

Quando invado as células, eu provoco um ciclo

chamado lítico, onde utilizo todo o equipamento 

bioquímico da célula para realizar a montagem de 

inúmeros filhos. Aí a infecção se alastra. 

Se a pessoa não respira direito, ela não consegue Se a pessoa não respira direito, ela não consegue 

oxigenar os tecidos e órgãos, aí ocorrem as outras oxigenar os tecidos e órgãos, aí ocorrem as outras 

complicações, no intestino, fígado, baço, pâncreas,..complicações, no intestino, fígado, baço, pâncreas,..

Se a pessoa não respira direito, ela não consegue 

oxigenar os tecidos e órgãos, aí ocorrem as outras 

complicações, no intestino, fígado, baço, pâncreas,..
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Quanto mais células imunológicas chegam, mais Quanto mais células imunológicas chegam, mais 

estrago elas causam e mais partes saudáveis dosestrago elas causam e mais partes saudáveis dos

pulmões morrem por causa delas. A coisa podepulmões morrem por causa delas. A coisa pode

ficar tão feia que os danos podem acabar sendoficar tão feia que os danos podem acabar sendo

permanentes. Porém, nosso sistema imunológicopermanentes. Porém, nosso sistema imunológico

é muito guerreiro, e consegue recuperar o controle.é muito guerreiro, e consegue recuperar o controle.

Na maioria das vezes, ele mata todas as célulasNa maioria das vezes, ele mata todas as células

que eu infectei, me impede de seguir infectandoque eu infectei, me impede de seguir infectando

e produzindo mais vírus filhos. Isso depende e produzindo mais vírus filhos. Isso depende 

muito do tipo de vida que a pessoa leva, se é muito do tipo de vida que a pessoa leva, se é 

sedentário, fumante, tem doenças crônicas ou sedentário, fumante, tem doenças crônicas ou 

diabetes. Seu sistema imunológico poderá diabetes. Seu sistema imunológico poderá 

demorar mais a realizar uma resposta e odemorar mais a realizar uma resposta e o

quadro poderá se complicar. quadro poderá se complicar. 

Quanto mais células imunológicas chegam, mais 

estrago elas causam e mais partes saudáveis dos

pulmões morrem por causa delas. A coisa pode

ficar tão feia que os danos podem acabar sendo

permanentes. Porém, nosso sistema imunológico

é muito guerreiro, e consegue recuperar o controle.

Na maioria das vezes, ele mata todas as células

que eu infectei, me impede de seguir infectando

e produzindo mais vírus filhos. Isso depende 

muito do tipo de vida que a pessoa leva, se é 

sedentário, fumante, tem doenças crônicas ou 

diabetes. Seu sistema imunológico poderá 

demorar mais a realizar uma resposta e o

quadro poderá se complicar. 

Existem muitas pessoas que entrarão em contato comExistem muitas pessoas que entrarão em contato com

o vírus e não apresentarão sintomas. Seu sistema o vírus e não apresentarão sintomas. Seu sistema 

imunológico se encarregará de fazer sua defesa. imunológico se encarregará de fazer sua defesa. 

Porém existem os casos em que milhões de células Porém existem os casos em que milhões de células 

epiteliais irão morrer, pois o sistema imunológico está epiteliais irão morrer, pois o sistema imunológico está 

confuso, aí acaba a proteção que temos ao redor dosconfuso, aí acaba a proteção que temos ao redor dos

nossos pulmões. Aí a coisa complica, pois, dentro dosnossos pulmões. Aí a coisa complica, pois, dentro dos

pulmões, existem os alvéolos pulmonares, saquinhos pulmões, existem os alvéolos pulmonares, saquinhos 

minúsculos que realizam a hematose, troca de gás minúsculos que realizam a hematose, troca de gás 

carbônico por gás oxigênio, responsável pela carbônico por gás oxigênio, responsável pela 

oxigenação de todos os nossos tecidos. Se osoxigenação de todos os nossos tecidos. Se os

alvéolos estiverem sem proteção, fica mais fácil alvéolos estiverem sem proteção, fica mais fácil 

das bactérias, minhas grandes amigas, realizarem das bactérias, minhas grandes amigas, realizarem 

sua infestação, complicando o quadro da doença.sua infestação, complicando o quadro da doença.

Existem muitas pessoas que entrarão em contato com

o vírus e não apresentarão sintomas. Seu sistema 

imunológico se encarregará de fazer sua defesa. 

Porém existem os casos em que milhões de células 

epiteliais irão morrer, pois o sistema imunológico está 

confuso, aí acaba a proteção que temos ao redor dos

nossos pulmões. Aí a coisa complica, pois, dentro dos

pulmões, existem os alvéolos pulmonares, saquinhos 

minúsculos que realizam a hematose, troca de gás 

carbônico por gás oxigênio, responsável pela 

oxigenação de todos os nossos tecidos. Se os

alvéolos estiverem sem proteção, fica mais fácil 

das bactérias, minhas grandes amigas, realizarem 

sua infestação, complicando o quadro da doença.

A respiração falha, ou fica muito difícil, e a pessoa que ficou doente vai precisar de aparelhos para conseguir A respiração falha, ou fica muito difícil, e a pessoa que ficou doente vai precisar de aparelhos para conseguir 

sobreviver, os chamados respiradores artificiais. Nessa ocasião, as bactérias reproduzem muito, realizamsobreviver, os chamados respiradores artificiais. Nessa ocasião, as bactérias reproduzem muito, realizam

reprodução assexuada por bipartição ou reprodução sexuada por conjugação, formando novas bactérias. reprodução assexuada por bipartição ou reprodução sexuada por conjugação, formando novas bactérias. 

Assim, a infecção se alastra, o tecido pulmonar não aguenta, ocorrem outras complicações, pois essas Assim, a infecção se alastra, o tecido pulmonar não aguenta, ocorrem outras complicações, pois essas 

bactérias podem viajar pelo sangue e poderá ocorrer a morte da pessoabactérias podem viajar pelo sangue e poderá ocorrer a morte da pessoa

A respiração falha, ou fica muito difícil, e a pessoa que ficou doente vai precisar de aparelhos para conseguir 

sobreviver, os chamados respiradores artificiais. Nessa ocasião, as bactérias reproduzem muito, realizam

reprodução assexuada por bipartição ou reprodução sexuada por conjugação, formando novas bactérias. 

Assim, a infecção se alastra, o tecido pulmonar não aguenta, ocorrem outras complicações, pois essas 

bactérias podem viajar pelo sangue e poderá ocorrer a morte da pessoa
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O que eu tô querendo dizer é que eu realmente sou perigoso e me espalho muito O que eu tô querendo dizer é que eu realmente sou perigoso e me espalho muito 
fácil, todos devem se prevenir e tomar muito cuidado. Eu não sou qualquerfácil, todos devem se prevenir e tomar muito cuidado. Eu não sou qualquer
gripezinha! Por isso, o ser humano poderá contar com os hábitos de higiene, gripezinha! Por isso, o ser humano poderá contar com os hábitos de higiene, 
que poderão auxiliar o organismo contra muitos patógenos. Tem uma camada que poderão auxiliar o organismo contra muitos patógenos. Tem uma camada 
de gordura que forma minha proteção, o sabão quebra essa armadura e mede gordura que forma minha proteção, o sabão quebra essa armadura e me
deixa incapaz de infectar as pessoas, pois, nesse caso, acabo perdendo minhadeixa incapaz de infectar as pessoas, pois, nesse caso, acabo perdendo minha
proteção.  Por isso, é muito importante que você lave as mãos.proteção.  Por isso, é muito importante que você lave as mãos.

O que eu tô querendo dizer é que eu realmente sou perigoso e me espalho muito 
fácil, todos devem se prevenir e tomar muito cuidado. Eu não sou qualquer
gripezinha! Por isso, o ser humano poderá contar com os hábitos de higiene, 
que poderão auxiliar o organismo contra muitos patógenos. Tem uma camada 
de gordura que forma minha proteção, o sabão quebra essa armadura e me
deixa incapaz de infectar as pessoas, pois, nesse caso, acabo perdendo minha
proteção.  Por isso, é muito importante que você lave as mãos.

Poxa vida, esqueci de falar para você que já Poxa vida, esqueci de falar para você que já 

existem testes para me detectar. Um chamadoexistem testes para me detectar. Um chamado

de PCR, que utiliza uma reação com uma enzimade PCR, que utiliza uma reação com uma enzima

chamada polimerase, que identifica o meu RNA. chamada polimerase, que identifica o meu RNA. 

O outro são os testes rápidos que detectamO outro são os testes rápidos que detectam

anticorpos IgM e IgG. Se você apresentar IgManticorpos IgM e IgG. Se você apresentar IgM

você está com vírus circulante e transmite a você está com vírus circulante e transmite a 

doença e se detectar o IgG você entrou em doença e se detectar o IgG você entrou em 

contato com o vírus, produziu sua defesa e não contato com o vírus, produziu sua defesa e não 

está liberando vírus.está liberando vírus.

Poxa vida, esqueci de falar para você que já 

existem testes para me detectar. Um chamado

de PCR, que utiliza uma reação com uma enzima

chamada polimerase, que identifica o meu RNA. 

O outro são os testes rápidos que detectam

anticorpos IgM e IgG. Se você apresentar IgM

você está com vírus circulante e transmite a 

doença e se detectar o IgG você entrou em 

contato com o vírus, produziu sua defesa e não 

está liberando vírus.

O álcool 70% também tem um papel muito O álcool 70% também tem um papel muito 

importante na minha prevenção, ele dissolve aimportante na minha prevenção, ele dissolve a

minha camada lipofílica e me deixa inativo eminha camada lipofílica e me deixa inativo e

incapaz de te infectar. Mas tem que ser o 70%, incapaz de te infectar. Mas tem que ser o 70%, 

porque é ele que tem a faixa de concentração porque é ele que tem a faixa de concentração 

certa para dar tempo de conseguir agir antes que certa para dar tempo de conseguir agir antes que 

evapore, as outras faixas de concentração não sãoevapore, as outras faixas de concentração não são

capazes. Se ela for maior ela vai evaporar muitocapazes. Se ela for maior ela vai evaporar muito

rápido e não vai ter tempo suficiente para fazerrápido e não vai ter tempo suficiente para fazer

alguma coisa.alguma coisa.

O álcool 70% também tem um papel muito 

importante na minha prevenção, ele dissolve a

minha camada lipofílica e me deixa inativo e

incapaz de te infectar. Mas tem que ser o 70%, 

porque é ele que tem a faixa de concentração 

certa para dar tempo de conseguir agir antes que 

evapore, as outras faixas de concentração não são

capazes. Se ela for maior ela vai evaporar muito

rápido e não vai ter tempo suficiente para fazer

alguma coisa.
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Então qual o grande problema 
da humanidade? 

Portanto, faça a sua parte. Utilize a máscara, evitePortanto, faça a sua parte. Utilize a máscara, evite

aglomerados e não deixe que eu me espalhe. Outra coisa, aglomerados e não deixe que eu me espalhe. Outra coisa, 

atente para essa mania de querer controlar a natureza. atente para essa mania de querer controlar a natureza. 

Portanto, faça a sua parte. Utilize a máscara, evite

aglomerados e não deixe que eu me espalhe. Outra coisa, 

atente para essa mania de querer controlar a natureza. 

Obrigada! 

Degradar o meio ambiente, acreditar que podem possuirDegradar o meio ambiente, acreditar que podem possuir
em suas casas um animal selvagem ou silvestre? em suas casas um animal selvagem ou silvestre? 

E ainda existem muitas notícias relacionadas ao consumoE ainda existem muitas notícias relacionadas ao consumo
desse tipo de carne como comida afrodisíaca, ricas em desse tipo de carne como comida afrodisíaca, ricas em 

nutrientes ou ainda a fabricação de cosméticos, bolsas ou nutrientes ou ainda a fabricação de cosméticos, bolsas ou 
outros utensílios utilizando couro desses animais.outros utensílios utilizando couro desses animais.

Degradar o meio ambiente, acreditar que podem possuir
em suas casas um animal selvagem ou silvestre? 

E ainda existem muitas notícias relacionadas ao consumo

desse tipo de carne como comida afrodisíaca, ricas em 

nutrientes ou ainda a fabricação de cosméticos, bolsas ou 

outros utensílios utilizando couro desses animais.
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