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CASOS GRAVES

MORTALIDADE

Até omomento, não há vacina nem tratamento específico

para o Covid-19, mas não há motivo para pânico.

De acordo com o Boletim Epidemiológico 03 Covid-19, de

21/02/2020, nos países em que houve maior circulação do

novo coronavírus, a taxa de pacientes mais graves foi de 3%,

ou seja, três em cada cem pessoas desenvolveram umquadro

mais grave com risco de morte. A taxa de mortalidade foi de

0,8%, o que significa que em cada mil pessoas, oito morreram.



A prevenção ainda é a melhor forma de evitar a

contaminação pelo novo Coronavírus. Por isso a Universidade

Federal de Alagoas recomenda algumas medidas de

precaução:

Lavar bem as mãos

frequentemente com

água e sabão ou usar

álcool gel 70%

Evitar levar as mãos a

qualquer parte do

rosto (olhos, nariz e

boca)

Em locais públicos, após

tocar emmaçanetas ou

corrimãos, lave as mãos

ou use álcool gel
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Ter cuidado ao espirrar e

tossir - caso isso

aconteça, cubra o rosto

com o antebraço;

Guardar distância de,

pelo menos, ummetro

entre as pessoas

Não cumprimentar com

abraços, beijos e

apertos de mão
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Você, jovem, pode evitar o contágio das pessoas que

estão no grupo de risco - idosos, imunossuprimidos,

imunodeficientes e doentes crônicos. Cuide-se! Proteja-se!

Cartilha elaborada pela Comissão de Gerenciamento do Coronavírus:

Célio Rodrigues - superintendente do HU-Ufal-Ebserh

Celina de Azevedo - chefe da Vigilância e Saúde do HU-Ufal-Ebserh

Maria Raquel Guimarães - infectologista do HU-Ufal-Ebserh

Maria Cicera dos Santos - diretora da Escola de Enfermagem - EENF

Irinaldo Diniz - diretor do Instituto de Ciências Farmacêuticas - ICF

José Marcos Gomes - coordenador do Sintufal

Eurico Lobo - Ufal

Sura Amélia Félix - infectologista do Campus Arapiraca

Simoneide Araújo - Ascom Ufal

Rodrigo Freitas - Pró-reitoria de Graduação - Prograd

Tatiana Durão - Pró-reitoria Estudantil - Proest

Assessoria de Comunicação da Ufal

Coordenação: Simoneide Araújo

Ilustração e diagramação: Daniel Aubert
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