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A Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp com base em infor-
mações compartilhadas pelos Órgãos competentes elaborou esta cartilha com 
orientações acerca do novo Coronavírus.

Trabalhar o aspecto preventivo ajuda não somente a empresa e o empregado, 
mas também a sociedade. Por isso, além de todas as ações assumidas por parte 
da Funcamp, é importantíssimo que os empregados adotem um comportamento 
seguro e sem desafiar os riscos. Pois este comportamento é, na maioria das vezes, 
o caminho para a prevenção de acidentes e manutenção da saúde.

Este manual tem por objetivo compartilhar boas práticas e divulgar as principais
informações sobre o Coronavírus, como acontece sua transmissão e ações para 
se proteger, com isso implementar ações para manter a segurança e buscar pre-
servar a saúde de todos no ambiente de trabalho.

As orientações e recomendações inclusas neste documento estão sujeitas a revisão 
contínua e podem ser modificadas se a situação epidemiológica assim exigir.

Boa leitura!

Introdução
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1. O que é a Covid-19?

SARS-CoV-2 

Detectada na década de 60, tem 7 integrantes. 
Os mais conhecidos são MERS e SARS 

Cidade de Wuhan, na China 

A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, 
que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a 
quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 
80%) dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomá-
ticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer 
atendimento hospitalar por apresentarem difi culdade respiratória, dos quais 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.

Formato de coroa em sua estrutura deu origem ao nome

Nome _> 

Família _> 

1º alerta _> 
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2. Transmissão
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Secreção Objetos contaminados
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3. Sintomas da Covid-19

Tosse

Congestão 
nasal

Coriza

Diarreia

Dor de 
garganta

Sintomas mais comuns

Dor de 
cabeça

Cansaço Dificuldade 
de respirar*

Perda de 
olfato

*Pessoas infectadas não necessariamente apresentam todos os sintomas. Em alguns 
casos, podem não ter nenhum deles.

Perda de 
paladar

Febre Fadiga
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Para o diagnóstico da Covid- 19 deve ser 
avaliado a presença dos seguintes sintomas:

Dor de cabeça

Tosse

Dor muscular

Dificuldade para 
respirar

Febre e cansaço

4. Diagnóstico

3
8

,5
ºC
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5. Principais grupos de riscos

Diabéticos

Doença 
respiratória

Asmáticos Pressão alta Doença renal

FumantesProblemas no sistema 
imunológico

Doenças 
cardiovasculares

Maiores de 
60 anos
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6. Como prevenir

✓ Lavar as mãos frequen-
temente com água e sabão 
por pelo menos 20 segundos, 
incluindo o espaço entre 
os dedos, unhas e punhos;

✓ Lavar as mãos principal-
mente antes de comer e 
após tossir ou espirrar;

✓ Se não tiver água e 
sabão, usar desinfetante 
para as mãos a base de 
álcool;

✓ Cobrir nariz e boca ao 
espirrar ou tossir com um 
lenço de papel descartável 
ou com a parte interna do 
cotovelo (nunca as mãos);

✓ Evitar sair de casa;

✓ Não compartilhar objetos 
de uso pessoal, como 
talheres, pratos, copos ou 
garrafas;

✓ Limpar e desinfetar objetos 
e superfícies tocados com 
frequência, como celulares, 
computadores e outros;

✓ Se precisar sair, usar 
máscara como medida de 
proteção coletiva. 

✓ Manter os ambientes 
bem ventilados;

✓ Evitar tocar nos olhos, 
nariz e boca com as mãos 
não lavadas;

Prevenção ao coronavirus
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6.1 Higienização das mãos

Como higienizar as
mãos com álcool gel

Como higienizar a 
mãos com água e 

sabonete

1 1

3

6 7

9 10 11

12

8

8

4 5

2

20 - 30 seg
40 - 60 seg
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6.2 Uso das máscaras

1- Para colocar

3- Para retirar2-Uso correto

Retire pelo elástico

Não toque na máscara 
sem lavar as mãos

Troque a máscara se 
estiver úmida

Pegar pelo elástico Certificar se nariz, 
boca e laterais 
estão cobertas

Lavar as mãos antes 
de colocar a 

máscara

ATENÇÃO
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7. Dúvidas sobre a Covid-19

Canais de Informações

✓O Ministério da Saúde via WhatsApp (61) 9938-0031 traz informativos sobre 
a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

✓https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/Cartilha-Coronavirus-
--Informacoes-.pdf

✓ https://covid-19.campinas.sp.gov.br/

✓ https://covid.saude.gov.br/

Tem recebido muitas notícias sobre a doença?

Para evitar que mentiras sobre o coronavírus (Covid-19) se espalhem, confirme 
se as mensagens são verdadeiras antes de repassá-las.

Procure o canal Saúde Sem Fake News, no endereço: saude.gov.br/fakenews. 
Lá, você encontrará respostas oficiais e atualizadas. Caso não encontre sua dú-
vida no site, envie uma mensagem para o WhatsApp: (61) 99289-4640.

A informação é a melhor forma de prevenção.
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Todos os casos suspeitos e casos confirmados deverão ser comunicados ao RH 
da Funcamp/SESMT pelo e-mail: afastamento.coronavirus@funcamp.unicamp.br 
ou ao responsável pela Unidade/Órgão que está vinculado.

Os empregados que apresentarem 
sintomas deverão interromper ime-
diatamente suas atividades e procurar 
o CECOM para atendimento;

Os atestados deverão ser encami-
nhados em formato digital para o RH 
das respectivas Unidades.

8. Casos suspeitos
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9. Práticas aos empregados 
pertencentes aos grupos 
de riscos

Os empregados pertencentes aos grupos de riscos, devem encaminhar ao 
departamento de Recursos Humanos o laudo assinado pelo médico com a reco-
mendação de isolamento.

Caso seja indispensável a presença no local de trabalho, deve ser priorizado 
trabalho interno, sem contato com clientes, em local reservado, arejado e 
higienizado ao fim de cada turno de trabalho.

ÁREA DA SAÚDE

Não se aplica aos 
empregados da
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10. Dicas para manter a 
saúde mental durante a 
pandemia

✓  Tenha empatia com o outro;

✓  Reduza a leitura ou o contato com notícias que podem causar ansiedade ou 
estresse;

✓  Procure informações e atualizações uma ou duas vezes ao dia evitando o 
“bombardeio desnecessário” de informações. Informe-se com os fatos e não os 
boatos ou as informações erradas;

✓ Proteja a si próprio e apoie os outros ajudando-os em seus momentos de 
necessidade;

✓ Crie oportunidades para ampliar histórias positivas e úteis de pessoas na sua 
área que tiveram a covid-19;

✓ Cuide de você;

✓ Evite formas errôneas de lidar com o estresse como o uso de tabaco, álcool ou 
outras drogas;

✓ Se possível, continue conectado com seus entes queridos;

✓ Mantenha as rotinas familiares sempre que possível e crie novas rotinas prin-
cipalmente com as crianças em casa;

✓ Mantenha rotinas e tarefas regulares sempre que possível e crie novas num 
ambiente diferente;

✓ Fique em contato e mantenha sua rede de 
amigos e conhecidos;

✓ Ainda que isolado tente ao máximo manter 
sua rotina e crie novas;

✓ Durante esse período de estresse, esteja 
atento a seus sentimentos e demandas internas;

✓ Envolva-se com atividades saudáveis e 
aproveite para relaxar;

✓ O exercício constante, o sono regular e uma 
dieta balanceada ajudam;

✓ Siga notícias confiáveis.
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11. Referências 
bibliográficas

✓  https://coronavirus.saude.gov.br/

✓ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-
-ready-for-covid-19.pdf

✓ https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-
-ready-for-covid-19.pdf

✓ https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/07/Cartilha-Coronavirus-
-Informacoes-.pdf

✓ https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/ca-
tegory/higienizacao-das-maos
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