
           

 

SAIBA COMO SE PREVENIR 

INFLUENZA A (H1N1) 
- LAVAR AS MÃOS FREQUENTEMENTE COM ÁGUA E SABÃO; 

- AO TOSSIR OU ESPIRRAR, COBRIR O NARIZ E A BOCA COM 
UM LENÇO DESCARTÁVEL; 

- NÃO COMPARTILHAR ALIMENTOS, COPOS, TOALHAS E 
OBJETOS DE USO PESSOAL; 

- PESSOAS COM QUALQUER GRIPE DEVEM EVITAR 
AMBIENTES FECHADOS E COM AGLOMERAÇÕES DE 
PESSOAS; 

- NÃO USAR MEDICAMENTOS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA; 

- AUTOMEDICAÇÃO PODE SER PREJUDICIAL A SAÚDE; 

- PROCURE O SEU MÉDICO OU A UNIDADE DE SAÚDE MAIS 
PRÓXIMA EM CASO DE GRIPE PARA DIAGNOSTICOS E 
TRATAMENTOS ADEQUADOS; 

ATENÇÃO 

SE VOCE ESTIVER COM FEBRE ACIMA DE 38ºC, 
TOSSE, ACOMPANHADA OU NÃO DE DOR DE 
GARGANTA, PROCURE O SEU MÉDICO OU A 
UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

www.saude.gov.br 

Disque saúde 0800 61 1997 

  

CORONAVÍRUS 

http://www.saude.gov.br/


 



 



 

CORONAVÍRUS 
AS DIFERENÇAS DE MÁSCARAS PARA O USO NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS  

 

A organização mundial da Saúde (OMS) informou os protocolos importantes para prevenção ao COVID 

19 para uso de Máscaras, mostro 3 tipos de mascarás e suas diferenças de uso: 

 
Cirúrgica                       N 95    PFF2 

 

✔ Máscara Cirúrgica 
 Protege do contato ou inalação de partículas – Recomendado para quem tem problemas 

respiratórios ou que esteja em contato com pessoas contaminadas. 

✔ Máscara N 95 – certificação NIOSH 

 Protege contra fluidos e bactérias - Recomendado para profissionais da saúde, alta capacidade de 

capturar pelo filtro riscos biológicos   

✔ Máscara PFF2 – certificação ABNTP 
 Protege contra aerossóis - Recomendado para profissionais de indústrias e comércios expostos a 

fumos, névoas e poeiras.  

 

Recomendamos que as máscaras cirúrgicas sejam usadas por: 

 

● pessoas com sintomas respiratórios, como tosse ou dificuldade de respirar, inclusive ao procurar 

atendimento médico 
● profissionais de saúde e pessoas que prestam atendimento a indivíduos com sintomas 

respiratórios 
● profissionais de saúde, ao entrar em uma sala com pacientes ou tratar um indivíduo com 

sintomas respiratórios 
1. Lembre-se de que uma máscara deve ser usada apenas por profissionais de saúde, cuidadores e 

indivíduos com sintomas respiratórios, como febre e tosse. 

2. Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um higienizador à base de álcool ou água e sabão 

3. Pegue a máscara e verifique se está rasgada ou com buracos. 

4. Oriente qual lado é o lado superior (onde está a tira de metal). 

5. Assegure-se que o lado correto da máscara está voltado para fora (o lado colorido). 

6. Coloque a máscara no seu rosto. Aperte a tira de metal ou a borda rígida da máscara para que ela se 

adapte ao formato do seu nariz. 

7. Puxe a parte inferior da máscara para que ela cubra sua boca e seu queixo. 

8. Após o uso, retire a máscara; remova as presilhas elásticas por trás das orelhas, mantendo a máscara 

afastada do rosto e das roupas, para evitar tocar nas superfícies potencialmente contaminadas da 

máscara. 

9. Descarte a máscara em uma lixeira fechada imediatamente após o uso. 

10. Higienize as mãos depois de tocar ou descartar a máscara – use um higienizador de mãos à base de 

álcool ou, se estiverem visivelmente sujas, lave as mãos com água e sabão.  

                              

                                                     

SESMT 

Auto Viação são José dos Pinhais 



Reimpresso por: Realização:

higienize as mãos:
salve vidas

Aplique na palma da mão quantidade 
suficiente do produto para cobrir todas as 
superfícies das mãos (seguir a quantidade 
recomendada pelo fabricante).

1. Friccione as palmas das 
mãos entre si.2.

Friccione a palma da mão direita 
contra o dorso da mão esquerda (e 
vice-versa) entrelaçando os dedos.

3.

Friccione a palma das mãos entre si 
com os dedos entrelaçados.4.

Friccione o dorso dos dedos de uma 
mão com a palma da mão oposta (e 
vice-versa), segurando os dedos.
 

5.

Friccione as polpas digitais e unhas da
mão esquerda contra a palma da mão
direita (e vice-versa), fazendo um
movimento circular.

7.
Friccione os punhos com movimentos 
circulares.
 

8.

Friccionar até secar. Não utilizar papel toalha.9.

Friccione o polegar direito, com o auxílio 
da palma da mão esquerda (e vice-versa), 
utilizando movimento circular.

6.

higienização das mãos com preparações alcoólicas
(gel ou solução a 70% com 1-3% de glicerina)
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Reimpresso por: Realização:

higienize as mãos:
salve vidas

higienização simples das mãos

Abra a torneira e molhe as mãos, 
evitando encostar na pia.1. Aplique na palma da mão quantidade 

suficiente de sabonete líquido para cobrir 
todas as superfícies das mãos (seguir a 
quantidade recomendada pelo fabricante).

2.

Ensaboe as palmas das mãos, 
friccionando-as entre si.3. Esfregue a palma da mão direita 

contra o dorso da mão esquerda (e 
vice-versa) entrelaçando os dedos.

4. Entrelace os dedos e friccione os 
espaços interdigitais.5.

Esfregue o polegar direito, com o auxílio 
da palma da mão esquerda (e vice-
versa), utilizando movimento circular.

7. Friccione as polpas digitais e unhas da 
mão esquerda contra a palma da mão 
direita, fechada em concha (e vice-
versa), fazendo movimento circular.

8.

Esfregue o punho esquerdo, com o 
auxílio da palma da mão direita (e vice-
versa), utilizando movimento circular.

9. Enxágüe as mãos, retirando os resíduos 
de sabonete. Evite contato direto das 
mãos ensaboadas com a torneira.

10. Seque as mãos com papel-toalha 
descartável, iniciando pelas mãos e 
seguindo pelos punhos.

11.

Esfregue o dorso dos dedos de uma 
mão com a palma da mão oposta 
(e vice-versa), segurando os dedos, 
com movimento de vai-e-vem.

6.

Para a técnica de higienização anti-séptica das mãos, seguir os mesmos passos 
e substituir o sabonete líquido comum por um associado a anti-séptico.
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