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RESUMO 

 

O novo corona vírus chegou na sociedade brasileira em março de 2020, 

aproximadamente dois meses após o surgimento do vírus na China. Neste 

meio tempo, ao invés de tomar medidas para proteger a população,  

fortalecendo hospitais e investido em saúde, a atenção estava voltada para 

outros holofotes. Agora, com a população morrendo, os políticos entrando em 

guerra entre eles, quem irá proteger a população? Os profissionais de saúde. 

Por conta disso a população deve, por eles e por si própria, respeitar o 

isolamento social e usar máscaras para proteger a si e a outros. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O novo coronavírus hoje nomeado de Covid-19 teve sua origem no 

mercado de frutos do mar da cidade de Wuhan localizada na China, com 

relatos iniciais no dia 31/12/2019, entrando assim em 2020 com uma crescente 

significativa logo nas primeiras semanas, um vírus difícil de ser controlado por 

ter um período de incubação de 4 a 14 dias e uma taxa de transmissão de 

2,75, porém tendo uma letalidade de 3,4% levando em consideração a idade e 

a comorbidade de indivíduos contaminados pelo Covid-19. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 

(cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem 

requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e 

desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o 

tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório). 

Os pacientes portadores de doenças crônicas, que representam em 

torno de 25 a 50% dos pacientes infectados, apresentam maiores taxas de 

mortalidade, como a seguir: 

– Câncer: 5,6% 

– Hipertensão: 6% 

– Doença respiratória crônica: 6,3% 

– Diabetes: 7,3% 

– Doença cardiovascular (DCV): 10,5% 

Tendo como relatos inicias, um quadro caracterizado como uma 
pneumonia desconhecida e assim sendo tratados para um diagnóstico  
inicialmente errôneo,  como um agravamento perante a ineficácia dos 
antibióticos usuais. Os primeiros casos apresentaram opacificação mal definida 
na radiografia de tórax, bilateral e periférica na maioria das vezes e na TC 
apresentou-se com um padrão em “vidro fosco” e zonas de mosaico (Figura 1 
abaixo).  



 
 

Figura 1 – Pulmões de um chinês de 44 anos que morreu por conta da doença (Foto:        

Radiological Society of North America (RSNA) 

É valido ressaltar que como se trata de uma doença nova não se sabe 
muito sobre ela, os sintomas iniciais e mais comuns são: 

 Tosse 
 Febre  
 Coriza  
 Dor de garganta 
 Dificuldade para respirar 

 
Ao se perceber a gravidade do problema países buscam por resgatar as 

pessoas com suas nacionalidades e evitar a contaminação dos mesmos, 
porém um erro cometido foi resgatar e não os isolar para segurança do 
restante da população, erro esse que inicialmente foi evitado pelo Brasil que ao 
resgatar 34 brasileiros sendo 31 repatriados e três diplomados, tomou-se a 
medida de deixá-los em isolamento por 18 dias para ter a comprovação da não 
contaminação deles, porém a chegada do vírus era inevitável e no dia 26 de 
fevereiro temos o primeiro caso positivo, ocorre na cidade de São Paulo onde 
um senhor de 61 anos é diagnosticado pelo Hospital Albert Einstein após 
chegar de uma viagem à Itália. Porém dois dias antes já havia sido feito um 
alerta onde no dia 24 de fevereiro países como: Alemanha, Austrália, Emirados  
 
 
Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia. No dia 28 de fevereiro iniciaram-
se as campanhas do ministério da saúde adotando hábitos como lavar as mãos 
com água e sabão, usar álcool em gel a 70% e não compartilhar objetos 
pessoais. E no dia 5 de março temos a primeira confirmação de transmissão  



 
 
 
interna no Brasil, com isso medidas foram tomadas como distanciamento social 
e aglomerações de pessoas, cancelando eventos por todo o país, se inicia o 
isolamento social no Brasil onde apenas serviços essenciais estariam seguindo 
em funcionamento, com isso o medo toma conta da população onde começa a 
busca desenfreada por estocar-se alimentos e equipamentos de EPI como 
luvas e mascaras, causando uma desestabilização em supermercados e 
sistemas de saúde onde profissionais acabam por não terem seus EPI por não 
estarem sendo encontrados no mercado. 

Diversos tratamentos e medicamentos vêm sendo testados em 
pacientes, alguns com melhores resultados e outros não, assim no dia 10 de 
abril a empresa romana Takis Biotech, que conduz os estudos com cinco 
vacinas, disse que houve uma "forte produção de anticorpos" com uma única 
dose. Resultados definitivos estarão saindo em meados de maio onde todas as 
cinco vacinas se baseiam em uma tecnologia chamada eletroporação, que 
consiste em um impulso elétrico no músculo para aumentar a permeabilidade 
das membranas celulares, já os testes em humanos tem previsão de inicio por 
volta do mês de setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OBJETIVOS 
 

Objetivo geral: 

Orientar quanto a promoção da saúde dentro da comunidade local, 

buscando sensibilizar a comunidade sobre a importância da prevenção e 

combate ao Coronavirus – COVID 19 

 

Objetivos específicos: 

 Permitir o conhecimento acerca do Corona Vírus 

 Investigar e discutir as condições ambientais da comunidade que 

propiciou ao surgimento da Pandemia  

 Discutir as formas de combate proposta a Pandemia instalada;  

 Sensibilizar as pessoas da comunidade sobre a gravidade da doença e 

que a sua prevenção depende da ação consciente de cada cidadão.  

 Minimizar o Processo Pandêmico instalado através do processo de 

informação.  

 Enfatizar a importância da prevenção contra o coronavírus com práticas 

higiênicas, uso de EPI e medidas de isolamento social. 

 Impulsionar conhecimentos úteis e efetivos para a humanidade e, assim, 

minimizar as falsas noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESCREVER SOBRE O TEMA PROPOSTO - PESQUISAR 

 

O Covid-19 teve como resultado muitas mortes no mundo inteiro, as 

pessoas tiveram que se isolar dentro de suas casas, saindo apenas para suas 

necessidades. O governo do estado de São Paulo deu a ordem para que tudo 

se paralise, escolas, universidades, comércios, estão todos parados, e por 

tempo indeterminado. Com isso vem afetando muito a economia do Brasil, e 

não apenas a economia brasileira, mas também mundial, pois todos tiveram 

que tomar essa decisão drástica. Todos nós estamos sofrendo muito com tudo 

isso, muitas pessoas perderam seus familiares e amigos, outros seus 

empregos e fontes de renda. Temos que sair de casa com máscaras, respeitar 

um metro de distância das pessoas, sempre lavando as mãos e passando 

álcool em gel, tomando todo o cuidado para não nos infectarmos com esse 

vírus tão potente que tomou conta do mundo todo. 

 

Gráfico mostra aumento de casos em São Paulo e no mundo — Foto: Divulgação/Secretaria Estadual de 

Saúde de São Paulo 17/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O site epocanegocios.globo.com, trata o assunto da economia em meio 

a pandemia com os dados em que a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) prevê um crescimento global de 2,4% em 

2020, uma queda em relação à previsão feita em novembro, de 2,9%. 

Para a OCDE, se o surto for mais duradouro e intenso, ele pode 

derrubar essa taxa para 1,5% em 2020, em meio a fábricas fechadas e 

trabalhadores em casa para evitar a disseminação do vírus. 

 

 

 Contudo podemos mesmo em cima de uma crise mundial ver algo 

positivo, através do isolamento estão tendo um nível mínimo de carros 

circulando pelas cidades, diminuindo a emissão de dióxido de carbono, fábricas 

parando e deixando de liberar dióxido de nitrogênio, com isso imagens de 

satélite mostram um recuo na poluição mundial. 

 

 

 

 



 
 

 

 Mas mesmo nós podemos ver a grande mudança, um exemplo claro são 

os canais de Veneza, que após o isolamento estão cristalinos a ponto de se ver 

os peixes nadando em seu fundo, e isto vêm ocorrendo em vários locais do 

mundo. 

 

Após ser isolada para conter avanço do coronavírus, águas de Veneza voltaram a ficar cristalinas 

Foto: NurPhoto via Getty Images - 16.mar.2020 



 
METODOLOGIA: 

Atualmente, nesta pandemia, estamos vivenciando uma situação 

mundialmente inédita. Os seres humanos estão sendo, em uma boa parte do 

mundo, obrigados a ficar em casa. Tudo isso por causa do Vírus Sars-Cov-2, 

da família do coronavírus. 

 O que muita gente não entende é a necessidade de ficar em casa. 

Muitos estão preocupados com as questões econômicas, sendo tais 

preocupações entendíveis, pois esta paralização mundial está levando o 

capitalismo a uma crise. Porém, temos que pensar na crise humana. 

O vírus, em grande parcela da população se apresenta 

assintomaticamente, quando não manifesta sintomas, ou com formas leves da 

doença. Entretanto, uma parcela da população irá precisar de atendimentos 

médicos para enfrentar a doença. Não existe sistema de saúde que aguente 

milhares de pessoas necessitando de atendimento de uma vez. 

 É pensando nisso que os governos de quase todo o mundo, juntamente 

com as autoridades de saúde, recomendam o isolamento social para evitar a 

propagação da doença. Outras medidas envolvem o uso de máscaras de pano 

e a distancia social mínima segura. 

 Tendo essa base teórica e visando a orientação social comunitária, 

realizamos o levantamento de informações de Órgãos confiáveis, exemplo 

OMS (Organização mundial da saúde) e o ministério da saúde do Brasil, 

montamos uma estratégia informativa e realizamos a elaboração de um cartaz 

intuitivo e informativo. Seguindo os passos a seguir: 

1- Verificar se existem notícias falsas, fake news, que a comunidade aceita 

como verdade sem checar os precedentes; 

2- Buscar base teórica para desmentir essas inverdades; 

3- Orientar quanto às medidas cientificamente recomendadas; 

4- Orientar quanto à necessidade de pensar no próximo. 

Com base nessas etapas, levantamos o material teórico e consideramos 

as derivações possíveis em nível comunitário. Nós colocamos as seguintes 

questões a serem respondidas: É necessário o uso de máscaras de proteção 

individual? Por que a circulação de pessoas deve diminuir para atenuar a curva 

do vírus? A população está bem informada? 



 
 

CONCLUSÃO: 

Com base nos levantamentos durante a pandemia da corona vírus 

(covid-19), identificou-se uma grande elevação nos índices de contaminações 

pela população, sabemos que muitas pessoas não acreditam nesses casos ou 

talvez não tenham tantas informações abrangentes sobre esse conteúdo, 

portanto a falta de orientações das pessoas de comunidades e favelas possa 

estar aumentando o índice de contagio e mortalidade, talvez se houver mais 

campanhas informativas com as pessoas, com o assunto da covid-19, não só 

nas redes de televisões e em redes pessoais, mais sim encarar como a linha 

de frente, como as pessoas que estão lutando pelo próximo, conscientizar e 

orientar a população do uso correto da prevenção da nova corona vírus, 

realizando a higiene pessoal, lavando as mãos corretamente, tendo-se a 

utilização de mascara durante o trabalho e sua saída de casa, trocando-a 

corretamente, para que não acumule salivas e outros tipos de contaminações. 

Existem vários estudos que se abrange sobre a corona vírus, mas nenhum está 

afirmando sobre o tratamento do mesmo. 

 Portanto nosso trabalho de APS (Aula Prática Supervisionada) teve 

inúmeras dificuldades, mas nenhuma que nos impedisse de continuar, a 

distancia e o fato de não haver um contato pessoal, nos tirou a possibilidade de 

estar trabalhando diretamente com a população, porém não impediu de nos 

movermos, trabalharmos, pesquisarmos, pensar e expor nossas ideias e vimos 

os diversos pontos de uma pandemia, problemas pessoais, nacionais e 

mundiais, economia caindo e contaminados subindo, nós aprendemos muito 

com isso que estamos vivendo, e sabendo disso elaboramos um trabalho 

buscando todos os pontos, em cima disso além de pesquisar o montar um 

trabalho com todos os pontos afetados foi criado um vídeo e com ele buscamos 

conscientizar e ensinar de uma maneira mais fácil de entender e simples de 

absorver a ideia. Portanto concluímos nossa APS com a certeza que com ela 

ensinaremos a muitos e também aprendemos ao realiza-la, crescemos como 

pessoas e como alunos, ganhando uma incrível experiência para nos 

tornarmos ótimos profissionais da saúde. 

 



 
 

ANEXOS DE IMAGENS UTILIZADAS NO VÍDEO PRODUZIDO PELO 

GRUPO: 
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