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“Todo mundo virou especialista, é muito sério ”. 
Ainda mais se tratando da pandemia do COVID-19. As 
intervenções indicadas pelos cientistas e especialistas 
foram realizadas para aliviar o surto e impedir que o 

vírus resista e se propague entre a população humana. 
Após a implantação dessas medidas de transmissão, 
foi comprovado a redução das taxas de crescimento e 

alastramento desta doença.

“Todo mundo virou especialista, é muito sério ”. 
Ainda mais se tratando da pandemia do COVID-19. As 
intervenções indicadas pelos cientistas e especialistas 
foram realizadas para aliviar o surto e impedir que o 

vírus resista e se propague entre a população humana. 
Após a implantação dessas medidas de transmissão, 
foi comprovado a redução das taxas de crescimento e 

alastramento desta doença.

CORONA VÍRUS

Individuais
• Ficar em casa
• Lavar as mãos
• Manter os ambientes 

arejados
• Evitar aglomerações e 

ambientes fechados
• Cobrir o nariz e a boca 

ao tossir e ao espirrar, de 
preferência com lenço 
descartável

• Não compartilhar objetos 
pessoais

• Evite beijos, abraços e 
aperto de mão

Coletivas

• Viagens coletivas aéreas e terrestres canceladas
• Shows, bares, festas, reuniões, aulas, congressos e todas as 

atividades que não sejam essenciais (saúde e alimentação) 
foram suspensas

MAS QUAIS SÃO ESSAS MEDIDAS?



• Mande sua dúvida sobre o CORONA VÍRUS! 

CORONA VÍRUS

CIÊNCIAS



O CORONA VÍRUS PODE TER SIDO CRIADO EM 
LABORATÓRIO PELOS CHINESES?

CORONA VÍRUS

Um grupo de pesquisadores publicaram em uma das maiores revistas

científicas, a “NATURE”, onde analisaram justamente a possibilidade do

vírus ter sido desenvolvido em laboratório...
Concluíram que só poderia ser

sido fruto de uma evolução do

vírus na natureza....

Eles descobriram uma molécula que envolve o vírus, na qual
se conecta a célula do hospedeiro, o “ser humano”. Ou seja, o
vírus evoluiu para infectar ao se ligar em moléculas que estão
presentes na boca e nariz dos humanos...

FATO! Os chineses não conseguem criar um vírus do nada, precisam de uma base, os

coronas vírus já existentes (SARS-Cov-1 e MERS-Cov). No entanto, o novo corona vírus,

SARS-Cov-2, é muito diferente, geneticamente, desses 2 vírus já existentes.

MAS COMO ESSE VÍRUS SURGIU?
O Corona vírus sofreu uma mutação que permitiu infectar humanos. Evoluiu

naturalmente de vírus de animais, mais provavelmente de morcegos e pangolins.

Então ele só precisou sofrer uma mutação genética para passar aos humanos e

começar a se espalhar...


