
RECADOS IMPORTANTES 
SOBRE O CORONAVÍRUS PARA 

OS POVOS INDÍGENAS






Estamos vivendo um 
momento de PANDEMIA

de um tipo de infecção 
respiratória, parente da 
gripe, causada pelo vírus 

chamado 
CORONAVÍRUS –

COVID 19. 






Pandemia é quando uma doença se 
espalha muito rápido pelo mundo 

inteiro. Esta doença começou na China, 
se espalhou pela Europa e chegou ao 
Brasil. No Brasil ainda temos poucos 

casos, mas podem aumentar 
rapidamente.






O CORONAVÍRUS é um 
tipo de infecção respiratória 

que ainda não tem vacina, que 
se espalha rápido, por isso 
precisamos nos cuidar para 

não pegar esta doença.






Os principais sintomas do coronavírus são: 
febre, dor de garganta, tosse, mas 

também podem causar diarreia, dores no 
corpo, dor de cabeça e dificuldade para 

respirar. 

Os idosos e as pessoas que têm outras 
doenças são os que podem ter os casos 

mais graves do coronavírus. São os velhos 
que estão morrendo mais dessa doença.






A transmissão do CORONAVÍRUS 
acontece através do contato com 

pessoas doentes que podem 
transmitir a doença pela saliva e 
coriza que sai do nariz quando 
tossem ou espirram, no contato 
próximo com as pessoas e pelas 

mãos.






Vocês indígenas sabem como 
essas doenças se espalham 

rápido nas aldeias, por isso é 
importante saber como se 

prevenir!






E como se prevenir?

Lavar bem as mãos com água e sabão. 
Vocês sabiam que existe um jeito certo de 

lavar as mãos?






Para as pessoas que estejam com 
sintomas de infecção respiratória, 
Você deve separar cuias, copos, 
canecas, pratos, talheres como 

colher, garfo e faca. Lavar muito 
bem com água e sabão quando 
passar para outra pessoa usar.

...se você ou alguém de sua 
família estiverem com 
sintomas de gripe não 

devem sair de casa para não 
espalhar a doença! 






Neste momento é bom evitar ir para o 
POSTO DE SAÚDE

sem necessidade. Se juntar muita gente no 
posto de saúde quem estiver doente acaba 

passando a doença para quem não está 
doente ainda






Também podem prevenir a contaminação 
pelo coronavírus evitando sair das aldeias 
para as cidades, a não ser que seja por 

um motivo muito importante. 

A cidade é o local que tem mais chance 
da pessoa se contaminar com o 
coronavírus do que nas aldeias;






Outra forma de prevenção é 
evitar levar muitos 

acompanhantes para a 
CASAI, principalmente 

crianças e idosos;






Evitar 
frequentar 

lugares com 
muitas pessoas 

na cidade;

Não juntar 
gente para 
grandes 

reuniões ou 
festas nas 
aldeias;






Fiquem atentos!
As pessoas que apresentarem 

sintomas de gripe devem avisar 
logo a equipe de saúde.






É muito importante se prevenir para 
evitar carregar esta doença para 

dentro das aldeias. 
Essa epidemia vai passar, assim 

como as outras já passaram. Mas 
enquanto ela estiver crescendo 
vamos tomar todo cuidado para 

evitar que ela chegue nas aldeias.






Fim
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