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COVID-19 - RARO (novo) CORONAVIRUS: 

 ORIENTAÇÕES ESSENCIAIS   E PONTOS DE DISCUSSÃO 
Para trabalhadores comunitários, voluntários e redes comunitárias 

Durante uma epidemia, geralmente há muita confusão e rumores sobre a doença. As pessoas 
recebem muitas informações de diferentes meios de comunicação, amigos, família, da 
comunicação social, organizações ou outras fontes. Algumas dessas fontes podem fornecer 
informações conflituosas. 

O que acontece quando as pessoas têm demasiadas informações sobre um problema, difícil 
de se identificar a solução e? 

• As pessoas podem ficar com medo e desconfiar das recomendações dos Serviços de Saúde. 

Podem resistir e negar a situação. 

• Isso pode levar as pessoas a não aceitar ajuda médica e ignorar os conselhos dos Serviços 

de saúde que salvam vidas ou medidas de proteção (i.e., quarentena) implementadas pelas 

autoridades e pelos serviços de saúde para evitar a propagação da doença. 

• Interpretação errónea sobre a doença pode levar as pessoas a recusar a ajuda dos 

profissionais de saúde. Podem até fazer ameaças ou usar violência. 

• Os indivíduos com medo podem começar a tratar mal as pessoas doentes ou que aparentam 

estar doentes. Isso pode acontecer mesmo quando os pacientes já estão curados, devido à 

falta de conhecimento sobre a eficácia do tratamento. 

As equipes de terreno, os voluntários e os membros das comunidades estão melhor preparados 

para ganharem confiança junto das comunidades e dos líderes comunitários. Portanto, é importante 

ouvir as pessoas para melhor responder às suas questões, medo e mal-entendidos, com 

informações concretas, que lhes sejam úteis. 

Os mobilizadores sociais, trabalhadores comunitários e voluntários têm um papel importante no 

fornecimento de informações oportunas e seguras sobre a saúde, para que as pessoas saibam como 

proteger e manter-se saudáveis. Eles podem sentir-se que possuem as habilidades certas para 

ajudarem a reduzir riscos e impedir a propagação do COVID-19. 

Conteúdo deste guia. 

PASSO 1: COMO SE ENVOLVER  - Dicas simples para a interacção com as comunidades. 

PASSO 2: FAÇA AS PERGUNTAS CERTAS - Orientações chaves para discussão com 
a comunidade, incluindo a abordagem sobre o estigma e a xenofobia. 

PASSO 3: O QUE DIZER - Conhecimentos essenciais para serem partilhadas com as 
comunidades e perguntas frequentes que possam orientar a discussão. Ver anexo 1 (Pág. 4) 
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PASSO 1: COMO SE ENVOLVER 

Esta seção fornece uma lista das principais dicas e informações que podem ser partilhadas com as 
comunidades. E utilizada como uma guia de orientação e deve ser adaptada pelos quadros 
nacionais. Deve ser mantida atualizada. 

• Explique que quem és, a que organização pertences e o que fazes na tua comunidade. Isso 
pode incluir: 

o Nós trabalhamos para partilhar informações precisas sobre a nova doença coronavírus 
(COVID-19) e seus sintomas. Trabalhamos de igual modo para partilhar informações 
sobre o que as pessoas devem fazer para se protegerem e as respectiva comunidades. 

o Para o efeito, as equipes podem alcançar os membros da comunidade de várias formas, 
como via rádio, mensagens SMS, anúncios, cartazes, visitas pessoais e reuniões com a 
comunidade. 

o Apresente-se e mostre empatia: compreendemos que todos estão preocupados com esta 
nova doença. Estamos aqui para ajudar-vos a entende-lo e assegurar que saibam aquilo 
que devem fazer para protegerem a si e aos outros. 

• Compreender o que as pessoas estão dizendo: Primeiro escuta o que as pessoas têm a dizer 
sobre a nova doença coronavírus (COVID-19), antes de dizer aquilo que sabe. Podemos também 
recolher informações para entendermos melhor a comunidade e suas preocupações, e desta forma 
adaptarmos as nossas actividades e informações que melhor atenda às suas necessidades. As 
actividades podem ser adaptadas ao que mais nos convenha. 

 QUATRO COISAS SOBRE MITOS E RUMORES 

1. Mitos e rumores geralmente ocorrem quando as pessoas não têm informações suficiente e 

conhecimentos sobre uma doença. Pode ocorrer-se quando existe uma forte crença cultural 

em torno da doença ou medidas de prevenção. 

2. Mitos ou rumores também podem ocorrer-se quando mensagens contraditórias surgem de 

diferentes fontes de informações. 

3. Mitos e rumores podem aumentar o medo entre as comunidades, o que, infelizmente, pode 

impedir que indivíduos, famílias e comunidades adoptem medidas de prevenção e controlo 

adequadas. 

4. Isso significa que é importante que fornecemos informações precisas para incrementar o 

conhecimento e a compreensão sobre a transmissão da nova doença coronavírus (COVID-

19). Isso pode mudar o mito ou o equivoco sobre a doença. 

  

• Incentivar a conscientização e a ação: as informações partilhadas com as comunidades devem 

conter palavras e linguagem simples (não use acrónimos ou 'termos de língua estrangeira') e 

incluir conselhos práticos que as pessoas possam por em ação. Por exemplo: 

 uma instrução a seguir (p. expl: se ficar doente, procure ajuda médica no hospital xyz), 

 um comportamento a adotar (p. expl: lave as mãos com frequência para proteger a si e 

outrem de ficar doentes ...) e 
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 informações que podem partilhar com amigos e familiares (tais como, onde e quando aceder 

aos serviços, p. expl, o tratamento é gratuito e disponível nas unidades de saúde XXX). 

 informações que sobre mitos e conceitos errados registrados na comunidade (p. expl, é 

seguro receber um pacote da china, pois o coronavírus não sobrevive por muito tempo em 

objetos). 

 • Não diga às pessoas apenas o que fazer, mas envolva as pessoas em conversas - primeiro 

ouça, para entender as principais preocupações e questões. Pergunte às pessoas o que elas já 

sabem, querem e precisam saber sobre o COVID-19. Envolva-as no projeto e na realização de 

actividades de saúde, porque têm maior probabilidade de confiar em si e nas informações que 

partilhas e desempenham um papel activo nas acções preventivas. 

• Explique em poucas, claras e simples mensagens à comunidade (incluindo famílias / prestadores 

de cuidados, líderes locais) na língua de sua preferência, e evite termos técnicos (i.e, transmissão, 

disseminação é mais fácil de compreender). 

• Certifique se todos entenderam suas mensagens. Faça perguntas para verificar os níveis de 

compreensão. 

• Faça com que colegas e líderes conversem: é muito mais provável que as pessoas prestem 

atenção às mensagens de alguém que já conhecem, confiam e de quem eles sentem que se 

preocupam com o seu bem-estar. 

 

 

 

LEMBRE-SE 

Seja honesto quando não souber de algo e diga à comunidade que tentará 

descobrir e voltar para explicar o assunto 

Não associe raça ou local a esta doença, p. exemplo, o Vírus Chinês 

Não se refira às pessoas como casos ou vítimas. Fale sobre pessoas que têm 

ou estão sendo tratadas pelo COVID-19. 

Não repita rumores! 

Fale positivamente sobre medidas preventivas e de tratamento. A maioria das 

pessoas, pode recuperar-se com segurança desta doença. 
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PASSO 2: FAÇA AS PERGUNTAS CERTAS 
 

Comece aprendendo mais sobre as preocupações das pessoas e quais as perguntas que elas têm. 

Certifique-se de responder a perguntas. 

 

 

 

LEMBRE-SE  – Todas as respostas às perguntas e explicações sobre o novo 

coronavírus estão na página 4. 

  

Principais questões norteadoras para se iniciar um diálogo com pessoas e comunidades (traduzir e 

adaptar-se ao contexto local). 

 

• O que ouviu sobre esta nova doença do coronavírus (COVID-19)? 

• Que informações gostaria de saber sobre o novo coronavírus? 

• Sabe quais são os sintomas? 

• Sabe o que fazer se alguém da sua família ou comunidade ficar doente com sintomas da 

gripe? 

• Teria medo de alguém que tenha a nova doença de coronavírus (COVID-19)? 

• Sabe como prevenir a si e seus entes queridos de contrair a doença do coronavírus 

(COVID-19)? 

• As pessoas da sua comunidade lavam mãos regularmente? Se sim, por que? E se não, por 

que não? 

• As pessoas da sua comunidade mantêm uma distância segura (i.e., a 1 metro - 3 Pés de 

outra pessoa) e cobrem a boca com um lenço de papel ou cotovelo ao espirrar? Se sim, por 

que? E se não, por que não? 

• Os membros de sua casa abrem janelas e portas para permitir a entrada de ar fresco e limpar 

completamente as superfícies para eliminar vírus? 

• Acha que existe um grupo/ou pessoa na sua comunidade responsável pela disseminação do 

vírus (para verificar atitudes estigmatizantes)? Se as pessoas se referirem ao povo Chinês 

e/ou povo Asiático, faça uma pergunta adicional. Por que acha que essas pessoas estão 

espalhando o vírus em sua comunidade? 
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PASSO 3: O QUE DIZER? 
Atualize esta parte do documento com base em novas perguntas, mal-entendidos dos membros da 

comunidade e novas informações de saúde. 

 O que é a nova doença do coronavírus (COVID-19)? 

• O coronavírus é uma grande família de vírus encontrados em animais e humanos. Algumas 

infectam pessoas e são conhecidas por causar doenças que variam de uma febre a doenças mais 

graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS). (use nomes locais para essas doenças) 

• O novo coronavírus e sua doença (COVID-19) é um novo tipo de coronavírus encontrado pela 

primeira vez em Wuhan, China, em Dezembro de 2019. 

• Existem ainda algumas coisas que não sabemos sobre o vírus, mas os pesquisadores estão 

trabalhando arduamente para descobrir como prevenir e curá-lo. 

 Quão perigoso é? 

• Para a maior parte das pessoas, o coronavírus é leve e semelhante a um simples resfriado (coriza, 

febre, dor de garganta, tosse e falta de ar); 

• Tende a ser mais grave para certas pessoas e pode mesmo levar à pneumonia ou dificuldades 

respiratórias. 

o Por exemplo, pessoas idosas e pessoas com o sistema imunológico debilitado ou doenças 

existentes (como diabetes, pressão alta, doenças cardíacas ou pulmonares) são muito mais 

vulneráveis a ficarem gravemente doentes com o vírus. 

• A doença pode levar à morte, mas isso é raro. 

 Como alguém adquire o vírus? 

• Uma pessoa saudável pode adquirir o vírus de uma pessoa infectada. O vírus espalha-se através 

do contato directo com ‘gotas’ de saliva contendo o vírus. Os fluídos saem do nariz ou da boca. 

o Por exemplo, quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, essas gotículas podem entrar 

nos olhos, nariz ou boca de outra pessoa ou; 

o Se uma pessoa infectada espirrar e tossir nas mãos e tocar em outra pessoa ou superfície; 

o Quando uma pessoa toca em superfícies e objetos que estão contaminados por essas gotas. 

Ainda não se sabe se o vírus sobrevive e por quanto tempo nas superfícies, mas o gel para 

as mãos à base de álcool pode elimina-lo. 

• O novo coronavírus geralmente é transmitido através de contato próximo com uma pessoa 

infectada, p. exemplo, ao cuidar-se dela. “Contato próximo” significa tocá-los fisicamente, tocar 

em itens que eles usaram ou tossiram ou passar muito tempo a um metro deles enquanto estão 

doentes. 

 O que posso fazer para proteger a mim e a minha família? 

Aqui estão cinco precauções que tu e tua família devem tomar para evitar a infecção: 
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1. Lave as mãos com frequência usando água e sabão. Se o sabão não estiver disponível, o gel 

para as mãos à base de álcool pode ser utilizado para eliminar os micróbios. 

2. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca ou o nariz com o cotovelo dobrado ou um lenço de 

papel. Tente não espirrar e tossir em mãos porque você disseminará o vírus com as mãos. 

Deite o lenço numa lixeira. Se tossir/espirrar na mão, não toque em nada e lave imediatamente 

as mãos com água e sabão. 

3.  Evite contato próximo com quem estiver tossindo, espirrando ou esteja doente. Mantenha 

pelo menos a1 metro de distância e incentive-os a irem a um centro de saúde próximo. 

4. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. As mãos tocam em muitas coisas que podem estar 

contaminadas com o vírus. 

5. Vá ao médico se tiver febre, tosse ou sentir dificuldades em respirar. Esta é a melhor maneira 

de cuidar de si e evitar que a infecção se propague para sua família e outras pessoas. Assegure-

se de ligar primeiro para o médico, informando-lhe sobre seus sintomas para não infectar 

outras pessoas. 

 

  
  

LEMBRE-SE:  Idosos e pessoas com problemas de saúde 
têm maior probabilidade de se adoecerem. Nós temos que 
protegê-los e evitar a disseminação do vírus! 

  
   
O que devo fazer se um membro da família ou eu tiver sintomas?  

• Procure logo o atendimento médico se tu ou teu familiar tiver febre, tosse ou dificuldades em 

respirar. 

• Ligue para o teu médico ou profissional de saúde antes de ir à clínica. Deve igualmente ligar 

caso tinha viajado para uma área onde a doença do coronavírus (COVID-19) foi relatada ou 

tenha tido contato próximo com alguém que viajou de uma dessas áreas e apresente sintomas.  

  

    
  
Pode-se encontrar mais informações no site da OMS (em várias línguas) https://www.epiwin.com/     

Tussa/espire no cotovelo dobrado ou em um lenço de 
papel para evitar o alastramento de germes 

LEMBRE -SE - Se uma pessoa infectada não for ao centro de saúde ou 
pedir ajuda, corre maior risco de ficar muito doente e propagar o vírus.  
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Perguntas Frequentes Sobre o COVID-19 
A nova doença de coronavírus (COVID-19) é muito contagiosa/é fácil adquirir o vírus? 

O coronavírus é mais difícil de se apanhar do que se pensa. É preciso haver um contacto direto e 
próximo com uma pessoa doente (ou com os objetos e superfícies que a mesma usou) para se 
infectar com o vírus. Muitas pessoas que sofrem da doença, são cuidadores e familiares que cuidam 
de uma pessoa doente, sem equipamentos de proteção individual. 

Posso adquirir a doença do coronavírus (COVID-19) conversando com alguém ou sentando-
me ao lado dele? 

 É pouco provável que adquira o vírus conversando com pessoas, andando na rua ou fazendo 
compras nos mercados ou em outro espaço movimentado. Estar perto de uma pessoa geralmente 
não transmite o vírus. Não há chances de adquirir o vírus se não tiver viajado recentemente para 
os países afetados ou não tiver tido contato com uma pessoa doente com coronavírus. 

Existem medicamentos específicos para prevenir ou tratar o novo coronavírus? 

A doença pode ser tratada e muitas pessoas já se recuperaram. Embora não exista um medicamento 
específico recomendado, os infectados pelo vírus devem receber cuidados para aliviar e tratar os 
sintomas. As pessoas com doenças graves devem procurar atendimento medico nos hospitais. 

Existe uma vacina? 

Ainda não existe vacina porque este é um novo vírus. Leva tempo para se desenvolver uma nova 
vacina que seja eficiente e segura. Pesquisadores estão trabalhando nisso. 

Ter um paciente com COVID-19 num hospital no meu país coloca todas as pessoas em risco? 

Os hospitais estão preparados para atender pacientes com doenças infecciosas. Ter um paciente 
doente do coronavírus (COVID-19) num hospital, significa que receberá tratamento adequado para 
ajudá-lo a recuperar e ficar saudável e prevenir que a doença se propague. 

Devemos evitar pessoas vindas da China? 

Devemos usar as mesmas medidas de proteção com qualquer pessoa (independentemente da sua 
nacionalidade, origem etc.) que possa estar doente e apresente sintomas semelhantes a um 
resfriado (coriza, febre, dor de garganta, tosse e falta de ar). Isso inclui lavar as mãos 
frequentemente com água e sabão ou gel para as mãos à base de álcool, para expelir os germes das 
mãos; mantendo a distância de qualquer pessoa que esteja tossindo, espirrando ou doente (pelo 
menos a 1 metro ‘3 Pés’ de distância), incentivando-os a procurar um centro de saúde próximo. 

Devemos evitar comida Chinesa? 

A nova doença do coronavírus (COVID-19) não é disseminada pela ingestão de comida Chinesa. 
É seguro comer qualquer alimento bem preparado num ambiente higiênico e limpo. 

Como posso manter meu filho seguro? 

É importante ensinar os filhos a lavarem as mãos regularmente com água e sabão ou desinfetante 
para as mãos à base de álcool. Devemos também ensiná-los a tossir/espirrar no cotovelo dobrado 
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ou em lenço de papel, deitar o lenço diretamente no lixo e lavar as mãos logo depois. Mantenha as 
janelas abertas em casa bem como nos transportes públicos para que o ar circule e transporte os 
vírus para longe! 

Preciso de uma máscara para me proteger contra o COVID-19? 

Não, a melhor coisa que deve fazer para se proteger da nova doença do coronavírus (COVID-19) 

é simplesmente lavar as mãos bem e com frequência. 

• Se estiver saudável, só precisará usar uma máscara caso esteja cuidando de uma pessoa que 

esteja infectado com o COVID-19. 

• Se você espirrar ou tossir com frequência, use uma máscara para não espalhar o vírus 

através da tosse ou espirro ao redor de outras pessoas ou em superfícies. 

  


