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Proteja-se   do  vírus sem abrir 
mão do  seu bem-estar!
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QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até 
uma pneumonia grave. Sendo os sintomas mais comuns:

 COMO É TRANSMITIDA?

A transmissão acontece de uma pessoa doente (incluindo os 
assintomáticos) para outra ou por contato próximo por meio de:

 

     

    
       
         
         
         

INTRODUÇÃO

ventilatório).
respiradores  para  o  tratamento  de  insuficiência  respiratória  (suporte 
Desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte com 

atendimento hospitalar por dificuldade respiratória.
(assintomáticos)  e  cerca  de  20%  dos  casos  podem  precisar  de 
pacientes  com  COVID-19  (cerca  de  80%)  podem  não  ter  sintomas 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavirus SARS-CoV-2.
  Coronavirus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. 
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O QUE É O CORONAVIRUS E A COVID-19?

O MELHOR REMÉDIO É A INFORMAÇÃO!

enquanto cuida da sua saúde  mental  e bem-estar.
Aqui  estão  as  dicas  e  orientações  para evitar a contaminação 

novo coronavirus (COVID-19) com saúde mental.
(EBSERH) elaborou este guia prático para ajudar você a se prevenir do
Preocupado  com  a  sua  saúde, o  Hospital  Universitário  - HU/UFSC 



 

 

 

   

 

  

 

 

  

 
 

 

 

feitas de tecido.
casa. Se  precisar  sair,  utilize  máscaras  caseiras  ou  artesanais 
Saia  somente  em  caso  de  necessidade.  Se  puder,  fique  em 

shoppings,  shows,  cinemas  e  igrejas.
Evite  circulação  desnecessária  nas  ruas,  estádios,  teatros, 

melhorar.
principalmente  idosos  e  doentes  crônicos.  Fique  em  casa  até 
Se  estiver  doente,  evite  contato  físico  com  outras  pessoas, 

Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

toalhas, pratos e copos.
Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, 

crianças.
Higienize com frequência o celular  e  os  brinquedos  das 

Evite abraços, beijos e  apertos de mãos.

pessoas.
Mantenha a distância mínima de  cerca  de  2  metros  das 

lavadas.
Evite tocar olhos, nariz e  boca se as  mãos  não  estiverem 

o braço sem utilizar as mãos.
Ao  tossir  ou  espirrar,  cubra  nariz  e boca  com  lenço  ou  com 

70%.
água  e  sabão.  Ou  então  higienize  com  álcool  em  gel 
Lave com frequência as mãos até a altura  dos  punhos  com 

DICAS DE PREVENÇÃO À COVID-19

� �����> Medo de perder entes queridos

 

  

Estes sentimentos podem:

recessão
> Crise econômica e 

COVID-19 E SAÚDE MENTAL

 

> Incertezas sobre o futuro

> Isolamento

> Solidão

relacionados aos seguintes aspectos:
A  situação  de  uma  pandemia  pode  promover   sentimentos  

> Despertar ou piorar sofrimento e distúrbios mentais

a seguir:
Além disso, há algumas sugestões importantes de autocuidado 

somente se necessário.
O  ideal  é  lidar  com  calma  e  procurar  auxílio  profissional  

como ansiedade, depressão e risco do comportamento suicida.

idosos.
> Afetar desde crianças até 

E SE EU FICAR DOENTE?

          

>Procure um hospital de referência somente se estiver com falta de ar.
para trabalhadores do HU a emergência é uma das referências.
>Procure uma unidade de saúde para orientação e afastamento do trabalho -
crônicos.
>Evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes

Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe:



    
    
        

 

      

      

          

mentais e neurologicas) em uso de medicação contínua, 

          

 
  

      

 
 
 
 

 

     

     

 

    

No Serviço de Psicologia do Hospital Universitário

das 8h às 17h.
Horário  de atendimento: segunda  à  sexta-feira, 

e  (48)  3721 -  9145.
Entre  em  contato  nos  telefones (48)  3721  -  9094 

HU / UFSC - EBSERH.

ONDE PROCURAR AJUDA PSICOLÓGICA ?

    

 

  

Busque aceitar a situação atual e pensar sobre o que ela 

Adote um comportamento amigável sem contato físico.

horarios.
Cuide bem do seu sono. Durma e acorde nos mesmos 

 

sugere-se manter as orientações medicas.

No caso  de pacientes com  doenças crônicas (inclusive

oportunidades de crescimento.
pode ensinar, pois períodos de crise também podem trazer 

o ar.
Ao se sentir com ansiedade, respire fundo e, lentamente, solte 

tomada de decisão, entre outros.
mental,  ansiedade,  prejuízos  à  memória  e  à  

excesso  de  informação  pode  causar  estresse  

Diminua  seu  tempo  "on  line" na  internet, pois  o  

 

DICAS DE SAÚDE MENTAL

sentimentos de solidão e desamparo.
mesmo que virtualmente. Isso ajuda a diminuir 
Mantenha  contato  com  pessoas  queridas, 

música, um filme.
Realizar atividades prazerosas como apreciar uma 

escrita e jogos.
Estimule a cognição com leituras, tarefas com 

atividades de lazer com seus familiares.
Organize sua rotina de horários para trabalhos e 

hospitais e universidades.
Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  de 

Procure  por  informações  em  fontes  confiáveis,
como  sites  oficiais  do  Ministério  da Saúde,


