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Visando reduzir o risco de

infecção por coronavírus, o

Colégio Salesiano Recife se alia

à guerra contra o parasita. A

instituição iniciará a colocação

de álcool em gel em todos os

setores da escola. Além disso, os

estudantes não só aprenderão a

se proteger, como também

ajudarão a compartilhar as

informações que receberão dos

educadores em salas de aula.
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SALESIANO RECIFECarti lha Coronavírus

O coronavírus é um vírus já existente nos países orientais,
mas como todo vírus, vem sofrendo uma mutação que tem
causado pânico em muitos países.
 
Segundo Sílvia Luz, garantir um bom funcionamento do
sistema imunológico é a chave para a prevenção. "Os  vírus
se caracterizam por parasitar a célula e comprometer seu
material genético, fazendo com que se comporte de maneira
irregular, ocasionando em  uma baixa no sistema
imunológico, deixando-nos frágeis. A forma mais eficiente
de se proteger  é  garantir  o bom  funcionamento do sistema
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imunológico, por isso somos instruídos a aumentar a ingestão de vitaminas, a exemplo da

vitamina C. Os nossos alunos estão recebendo as devidas orientações e cuidados para lidar

com a situação de forma clara e tranquila", afirma.



Segundo informe da Sociedade Brasileira
de Infectologia, o coronavírus já existe
desde meados de 1960. Ele, na verdade,
faz parte de uma grande família de vírus
que podem causar desde resfriados – que
podem passar despercebidos pelo corpo
– até mesmo síndromes respiratórias
mais graves que precisam de um
acompanhamento médico mais intenso. 
 
O que está alarmando atualmente toda a
comunidade mundial é uma nova
variação desse vírus, denominado
cientificamente e chamado de 2019-
nCoV. Essa diferenciação torna essa
patologia perigosa para humanos,
causando surtos como o que estamos
presenciando atualmente.
 

Os casos suspeitos estão sendo

aqueles que apresentam febres

acompanhadas de problemas

respiratórios.  

CORONAVÍRUS

O QUE É?
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Os sinais e sintomas clínicos do novo coronavírus são principalmente respiratórios,

semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório

inferior, como as pneumonias. Os principais são sintomas são: febre, tosse e dificuldade

para respirar.

PREVINA-SE!



CORONAVÍRUS

MONITORAMENTO
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Um mapa construído sobre a plataforma Google Maps está monitorando os avanços do

Covid-19, doença causada por um novo coronavírus pelo mundo. O mapa, que monitora

mortes, casos suspeitos, sob análise e confirmados, é atualizado a cada confirmação

emitida por fontes oficiais.

Acesse o mapa de monitoramento no Qr-Code acima ou no através do link a seguir:

http://bit.ly/mpcvirus

IMPORTANTE
Confira maiores detalhes sobre o coronavírus no site do Ministério da

Saúde.

http://bit.ly/saudegovbr



NÚMERO DE CASOS SUSPEITOS

NO BRASIL
Mapa mostra número de casos suspeitos com o novo coronavírus no Brasil.
Última atualização em 27/02/2020
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Dos 132 casos classificados como suspeitos no país, 121 têm histórico de viagens para a

China, Itália ou Japão. Oito deles tiverem contatos com casos de suspeita no Brasil e

outros 3 são pessoas com contatos com homem infectado.
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